
 

 

 De Kuinderschans in de 80-jarige oorlog  en daarna 
  
Door Evert de Boer met medewerking van Peter de Boer 
 
Een verrekijker bij venster 3: 

  De Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun. 
 
Introductie: 
In Canon De Noordoostpolder (herziene tweede druk) wordt op bladzijde 25 melding gemaakt 
van de “Slag op de Zuiderzee op 11 oktober 1573”. Dat is dus in de tijd van de 80-jarige 
oorlog. Velen weten niet dat er enkele jaren later in de omgeving van Kuinre nog heftiger 
gevochten is. Hier stonden de Spanjaarden en de Prinsgezinden/Watergeuzen/Staatse 
troepen tegenover elkaar en uiteindelijk heeft de snode Spanjaard het veld moeten ruimen. 
Op het grondgebied van wat nu de gemeente Noordoostpolder heet, heeft zich een deel van 
onze Vrijheidsoorlog tegen de Spanjaarden afgespeeld. Het vredige en zeer rustige stadje 
Kuinre van nu kent een roerig verleden en aan die gebeurtenissen wordt in het volgende 
verhaal aandacht besteed. 
 
In Bijlage 1 komen de diverse opgravingen aan de orde en een vermelding van de vondsten. 
In Bijlage 2 wordt ingegaan op de rol en de betekenis van de Spaanse bevelhebber in 
Friesland en daarbij wordt ook aandacht besteed aan een andere schans: De schans te 
Slijkenburg even ten noorden van Kuinre en de Friese waterlinie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De Kuinderschans 
…een van de fterckfte forten van dit geheel geweft… 
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Afb. 1 

Huidige topografische kaart met daarop aangegeven de 
gedeeltelijk gereconstrueerde loop van de rivier de Kuinder, 
de nederzetting Kuinre, de Kuinderburchten en de 
Kuinderschans (kaart: Provincie Flevoland). 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
 
Dat in de Noordoostpolder vlakbij Kuinre de resten van twee burchten liggen, is vrij algemeen 
bekend.1 Het feit dat in de directe omgeving hiervan ook een schans ligt, is helaas minder 
bekend. Dit verdedigingswerk uit de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) bezit echter eveneens 
een roerige geschiedenis.  
 
In de atlas van Johannes Blaeu uit 1649 staat over de schans geschreven: “Dit is een van de 
fsterckfte forten van dit geheel gewest, en met vijf vafte bolwercken voorzien: gelegen aen de 
Zuyderzee en aen de riviere Kuynder, daerfe den naem af heeft, omtrent de grenfen daer 
Vrieflant en Over-Yfel fich van een fcheyden, in ’t geweft dat d’ouden (die dit landt meê onder 
Vrieflant ftelden ) Bofch-achtigh Vrieflant noemden. De wateren Linde en Kuynder komen hier 
dicht by elkander, en ontlaften fich in de gemelde Zuyder-zee, waer door d’inwoonders 
bequame gelegentheyt tot koophandel en ’t vervoeren van allerley waren hebben”.2  

 
Afb. 2 

De Kuinderschans gezien vanaf de 
Zuiderzee in westelijke richting 
(Peeters, 1674). De gravure is 
gebaseerd op de kaart van Blaeu uit 
1649 en de binnenbebouwing berust 
waarschijnlijk op fantasie. 
  
 
 
 

 
De ontginning 
Het gebied van Kuinre en omstreken bestond tot de twaalfde eeuw voornamelijk uit 
moerassen en oerbossen. In het begin van de twaalfde eeuw is het gebied onder gezag van de 
bisschop van Utrecht ontgonnen.3 Bij dit arbeidsintensieve werk verwijderde men de 
aanwezige begroeiing en werden sloten veelal haaks op een natuurlijke afwatering gegraven. 
De boerderijen zullen haaks op de as van de ontginning hebben gelegen en als vanzelf 
ontstond hierdoor langs de rivier een lintbebouwing.  
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Bij archeologisch onderzoek naar de eerste burcht van Kuinre zijn enkele langwerpige 
grondsporen aangetroffen die haaks op de lengterichting van de rivier de Kuinder waren 
gegraven. Het lijkt erop dat deze sporen aan het complex zijn voorafgegaan en ze zijn dan ook 
als ontginningssloten geïnterpreteerd.4  
 
In de loop der jaren zijn op diverse plekken langs de fossiele loop van de Kuinder 
aardewerkvondsten gedaan die van deze oudste bewoning afkomstig moeten zijn geweest. 
Aan de westzijde van de rivier betreft dit onder andere kogelpot aardewerk dat werd 
aangetroffen bij het graven van een amfibieënvijver in het Kuinderbos op kavel M133.  
Bij zijn, hierna nog te bespreken opgraving van de Kuinderschans op kavel L76, trof G. D. van 
der Heide ditzelfde materiaal ook aan tezamen met zogenaamd Pingsdorf aardewerk.  
Aan de oostzijde van de Kuinder zijn met name waarnemingen gedaan bij de aanleg van een 
mestkelder op het erf behorende bij kavel R79. Hierbij werd onder andere een uitgeknepen 
standring van een Pingsdorf kan gevonden. Ook kwamen na ploegwerkzaamheden op kavel 
R1 fragmenten kogelpot, Pingsdorf en Paffrath aardewerk aan de oppervlakte tevoorschijn. 
Aan de Overijsselse zijde is ter hoogte van de Hammerdijk op het industrieterrein ten westen 
van autobedrijf Minnaard in het recente verleden onder andere een scherf Paffrath 
aardewerk gevonden.5 
 

 
Afb. 3 

 

 
Afb. 4 

 
 
Afb. 3 Kaart van de Noordoostpolder met daarop de definitieve verkaveling (1956) 

Bron:  Kavelkaart van de Noordoostpolder gedateerd 22-09-1948 (Bron: Sociaal Historisch 
Centrum voor Flevoland) 

 
Afb. 4 

De genoemde kavels zijn ingetekend: kavel L76, kavel R 79 en kavel M 133. 
 
De nederzetting 
 
Op de topografische kaart is zichtbaar dat de lengterichting van de huidige bebouwing van 
Kuinre vrijwel precies georiënteerd ligt op de eerste Kuinderburcht. Het vermoeden rijst dan 
ook dat dit teruggaat op een oudere situatie.6 Over de ontwikkeling van een verspreid langs 
de rivier liggende ontginningsnederzetting naar een stadsbebouwing is weinig met zekerheid 
te zeggen. Het is mogelijk dat de nederzetting in de 13e en 14e eeuw, na de herbouw van het 
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in 1197 verwoeste kasteel, zich gaandeweg heeft geconcentreerd in de strook land tussen het 
kasteel en de kerk aan de westzijde van de rivier. Een andere mogelijkheid is dat dit zelfs in 
één keer is geschied toen men de bocht in de rivier recht afsneed door middel van het graven 
van het Kuinderdiep. De rivier maakt namelijk juist ter hoogte van het kasteelcomplex 
opnieuw een bocht in oostelijke richting en dit kanaal kan hier op hebben aangesloten. 
Wanneer het Kuinderdiep werd gegraven is tot op heden onbekend, maar het is wel duidelijk 
dat dit vóór 1433 moet zijn geweest omdat in dat jaar toestemming werd verleend tot 
bedijking van het Rondebroek, de polder waarin de afgesneden bocht van de rivier kwam te 
liggen.7  
 
Het is duidelijk geworden dat de eerste Kuinderburcht in het laatste kwart van de 14e eeuw is 
opgegeven en dat de heer van Kuinre heeft besloten om in 1378, meer landinwaarts, op de 
oostelijke oever van de rivier een nieuw kasteel te bouwen.8 In 1448 is in de historische 
geschriften sprake van een ‘Olden Cuynre’ en een ‘Nye Stadt’.9 Het is dus niet denkbeeldig dat 
men naast de burcht ook de oude burgerlijke nederzetting heeft opgegeven en dat deze over 
de oude bebouwingsas opschoof naar het noorden. De reden van deze verplaatsing zal, net 
als bij het kasteel vermoed wordt, verband gehouden hebben met de stormvloeden die het 
gebied teisterden waarbij grote stukken land door de zee werden weggeslagen. We kunnen er 
overigens niet zeker van zijn dat op de door Jacob van Deventer rond circa 1560 vervaardigde 
plattegrond van Kuinre de in 1448 bedoelde ‘Nye Stadt’ is afgebeeld want gedurende de 
Gelderse oorlogen in 1522 “hebben [bisschoppelijke of Bourgondische soldaten] beide de 
eynden van den Cuynder in brand gesteken, so datter niet over en bleef dan het middel der 
plaatse”. Dit laatste gedeelte werd kort daarop door de Geldersen in de as gelegd waarna 
alleen de tweede Kuinderburcht en de kerk overbleven.10 Uit de kaart blijkt duidelijk de 
structuur van de nederzetting zoals die daarna uit de as moet zijn herrezen. Aan weerszijden 
van het Kuinderdiep lagen dijken en vooral op de westelijke dijk heeft de nederzetting zich 
ontwikkeld. Het stadje heeft haar economische basis vooral ontleend aan de boter- en 
turfhandel en in mindere mate aan de visserij. 
 

 
Afb. 5 

 
Afb. 6 

 
Afb. 5 : Kaart van Kuinre door Jacob van Deventer, 1549. 
Afb. 6: De Robles-kaart uit circa 1572 
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Voor wat betreft de oorsprong van de schans is de locatie van de kerk binnen de nederzetting 
van belang. In 1132 wordt voor het eerst melding gemaakt van een kapel. De precieze ligging 
van dit gebouw is niet bekend. De vroegste Afb. van een kerk treffen we pas aan op een kaart 
uit 1534 waarop aan de westzijde van de monding van de rivier schematisch een kerk staat 
weergegeven met een spitse toren op het noorden en het bijschrift ‘Cuyrekercke’.11 Het is 
ongewis of het hier nog steeds handelt om hetzelfde, al dan niet verbouwde, godshuis uit de 
twaalfde eeuw. Ook op de kaart van Van Deventer staat op de uiterste zuidpunt van de stad 
schematisch een kerk afgebeeld, maar dan met de toren op het westen. Een meer 
betrouwbaar uitziende Afb. vinden we op de zogenaamde De Robles-kaart uit circa 1572. 
Hierop staat een tweebeukige hallenkerk met aan de oostzijde twee veelhoekige apsissen. 
Aan de westzijde, tegen de zuidelijke beuk aan, is de toren afgebeeld met een spits dak. In het 
midden van de noordzijde van het schip ligt een naar buiten toe uitstekende toegangspartij. 
Dat de parochiekerk van Kuinre enige status genoot kan worden afgeleid aan het feit dat deze 
in 1509 door de stad Zwolle werd bedacht met een kostbaar glas-in-loodraam. In 1511 werd 
door de stad Kampen tevens het interieur verfraaid met betimmeringen.12 
 
Geschiedenis van de schans 
 
De aanleg van de Kuinderschans vindt zijn oorsprong in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). 
In deze periode kwam Kuinre weer op een strategische positie te liggen. Nadat Overijssel zich 
in het begin afzijdig had gehouden, ging men in 1572 toch over naar de prins van Oranje.13 
Kuinre werd met Staats garnizoen bezet en ene Grovestins “...beschanzte die vlecke”. Dat het 
hier niet om een groots verdedigingswerk gaat blijkt uit de vermelding: “Het was eene seer 
slechte schantze, die Grovestins gemaakt had”.14 In een bron uit 1581 blijkt dat men de kerk 
heeft verschanst.15 Het lijkt verwonderlijk dat men dit nu juist bij een godshuis heeft gedaan. 
Aan het einde van de 16e eeuw waren echter, op kerken, kloosters en kastelen na, de huizen 
waarschijnlijk nog steeds gemaakt van hout, met rieten daken. In die periode was de tweede 
burcht van Kuinre reeds een dertigtal jaren geleden aan de golven prijsgegeven en de 
soldaten zullen dan ook het enig resterende bakstenen gebouw in de nederzetting hebben 
gebruikt dat hen beschutting kon bieden tegen vijandelijk vuur.  
 
 

Afb. 7  
Restanten van strijdgewoel. 
Twee zwaardgevesten 
afkomstig uit de R-sectie in 
de Noordoostpolder (foto: 
Provincie Flevoland). 
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In 1581 werd de schans, in opdracht van de Friese stadhouder Willem Lodewijk (de broer van 
Willem van Oranje) uitgebouwd tot een onregelmatig vijfhoekige schans. Na verschillende 
belegeringen en innamen van zowel Spaanse als Staatse zijde bleef de schans vanaf 1583 in 
handen van de Oranje aanhangers. Hierna bleef het lang stil totdat in 1672 de troepen van de 
Bisschop van Münster (Bommen Berend) zich meester maakten van het verdedigingswerk. In 
1675 werden zij op hun beurt verdreven. Bij de oorlogshandelingen ging het schip van de kerk 
in vlammen op en bleef alleen de toren gespaard. 
  
Omdat het Kuinderdiep bovendien verzandde en de haven steeds moeilijker bereikbaar werd, 
liep het aantal scheepsbewegingen terug en daarmee ook de handel en visserij. Tegenover de 
gedaalde inkomsten wat betreft de havengelden, lagen de gestegen uitgaven voor het 
onderhoud van de zeedijk en de verouderde schans. Door een zware storm werd in 1702 de 
zeedijk opgegeven en landinwaarts verlegd waardoor de schans buitendijks kwam te liggen. 
Ondanks dat men vrijwel direct na de verwoesting van de oude kerk meer noordelijk in de 
stad een nieuwe kerk (1678) met bijbehorend kerkhof had gebouwd werd de schans nog tot 
in 1721 als begraafplaats gebruikt.16 
In 1743 legde men noordelijk van het verlaten complex een nieuw scheepvaartkanaal aan. Dit 
Scheepsdiep monde ten westen van de schans in de zee uit. Op de kaart van Nicolaas ten 
Have uit datzelfde jaar staat de schans nog wel met zijn vijf bastions aangegeven, maar hierbij 
staat tevens vermeld dat deze door de zee is geruïneerd.17 
 
  
De aanleg 
 
In de Nederlanden ontwikkelde men, onder invloed van Italiaanse fortenbouwers, een geheel 
eigen traditie van fortificatie. Bij deze manier van bouwen werden de wallen en bastions18 van 
de versterkingen niet bekleed met steen, maar volledig met aarde uitgevoerd. De vorm van 
de bastions werd bovendien aangepast zodat deze ruimer werd. Deze bouwwijze stond op 
zijn beurt weer model voor de schansenbouw in andere landen en wordt ook wel het 
Oudnederlandse stelsel genoemd. 
 
In de Tachtigjarige Oorlog raakte Kuinre verwikkeld in de strijd tussen Spaanse en Staatse 
troepen. In 1572, het jaar waarin vermoedelijk op last van de Spaanse stadhouder Caspar de 
Robles de schans werd aangelegd, was de Opstand van de noordelijke Nederlanden in volle 
gang tegen het Spaanse gezag. Aangezien van de vijand, de Watergeuzen, werd verwacht dat 
deze uit zee zou aanvallen, koos De Robles voor een eenvoudig verdedigingswerk rondom de 
Kuinderse kerk, met daaromheen een gracht. De kerk is als een tweebeukig gebouw 
afgebeeld. Vlak ten noorden van de schans is bebouwing te zien. De schans lag aan de 
monding van de rivier.  
De bouw van de schans ging ten koste van de meest zuidelijk gelegen dorpsbebouwing langs 
de dijk. De vrees voor een aanval was gegrond want in het bouwjaar van de schans werd deze 
door de Watergeuzen veroverd. 
In de daarop volgende jaren werd de schans dan weer door de ene dan weer door de andere 
partij ingenomen. In 1581 werd de schans definitief door de Staatse troepen in bezit 
genomen. 
Op last van Willem Lodewijk van Nassau, de broer van Willem van Oranje die stadhouder van 
Friesland was, werd de schans opnieuw versterkt. 
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Op het eerst gezicht lijkt het Spaanse verdedigingswerk rondom de kerk van Kuinre een knap 
staaltje van militair vernuft, maar een nadere beschouwing bewijst het tegendeel. 
Allereerst zal het grondplan onder de loep genomen worden, waarbij de uit 1572 daterende 
kaart van De Robles als uitgangspunt geldt. De schans had een enigszins trapeziumvormig 
grondplan. De oostzijde bestond uit een ietwat langgerekt rondeel aan de zeezijde en een 
courtine die aan de noordzijde tegelijkertijd de rechterflank van een halfbastion vormde. 
In de linker face van dit noordoost bastion was de toegang tot de schans gesitueerd. De 
linkerflank van dit bastion stond loodrecht op de noordelijke courtine. Het noordwest bastion 
had een vijfzijdig grondplan. De linkerflank ervan sloot aan op een zuidwest georiënteerde, 
iets naar buiten lopende courtine. Opmerkelijk is de uitstulping aan de zuidzijde hiervan. Aan 
de zeezijde bevond zich wederom een langgerekt rondeel. De courtine tussen de beide 
zeebastions was licht gekromd. Blijkens de kaart van De Robles was het mogelijk om de 
schans eveneens via de rechter face van het zuidwest bastion te verlaten. 
 

 

Afb 8.  
Een courtine is een weermuur of verbindingswal tussen twee 
waltorens of twee bastions van een kasteel of 
vesting. Courtines bij vestingen waren meestal van puin of 
bakstenen, maar kwamen (in het bijzonder Oud- of Nieuw 
Nederlands Vestingstelsel) ook als pure wallen van aarde 
voor. 
 

Waltorens in de vestingmuur van Ávila (Spanje), het rechte stuk muur is de courtine. 
Bron: Wikipedia. 
 

 
Het Italiaanse vestingstelsel stond model voor de verdedigingswerken die gedurende de 16e 
eeuw die door de Spanjaarden zijn gebouwd in de Nederlanden. Bij de uitvoering van de 
Kuinderschans heeft men het echter niet zo nauw genomen met de geldende 
vestingbouwkundige principes. Voor rondelen bestond inmiddels een alternatief: het bastion. 
Italiaanse militaire ingenieurs schreven bastions voor met teruggetrokken flanken en 
plaatsten de poort bij voorkeur in de courtine bij de flank. In Kuinre is van beide principes 
afgeweken. Een schans waarin verschillende bouwstijlen zijn verenigd, zoals toepassingen van 
rondelen en bastions, duidt veelal op aanpassingen gedurende de gebruiksperiode. De 
aangelegde schans zoals die er uitziet op de kaart van De Robles kan op twee manieren 
bekeken worden. Het kan onnauwkeurigheid van de tekenaars zijn maar het is ook mogelijk 
dat de bouwers improviseerden.  
 
Hier volgt een citaat uit het boek: 
 
Kuinre, een verdronken Zuiderzee nederzetting en schans boven water. Drs. R.M. Jayasena. 32 

Bladzijde 10 – 11. 
 
“Op basis van de ons beschikbare kaarten zijn binnen de Kuinderschans minimaal twee 
bouwfasen aan te wijzen die beide in deze Oudnederlandse bouwtraditie passen. Op de oudst 
bekende kaart uit circa 1572 is een schans afgebeeld met aan vier zijden bastions (ook wel 
bolwerken genoemd). Aan de zeezijde liggen twee eenvoudige bastions waarvan de westelijke 

https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%81vila_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
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één teruggetrokken flank heeft die naar het land is gericht. In de naar de zee gerichte zijde is 
waarschijnlijk een geschutsopening weergegeven. Op het oostelijke bolwerk is tevens een 
kanon afgebeeld. Aan de landzijde is westelijk een bastion met aan beide zijden 
teruggetrokken flanken te zien. Aan de oostzijde, aan de rivier, ligt een half bastion waarvan 
alleen de naar het land gerichte westzijde teruggetrokken is. Deze fungeert tevens als ingang. 
In de naar de rivier gekeerde zijde is mogelijk een geschutsopening met de naar buiten 
stekende loop van een kanon zichtbaar. Om het complex lag een gracht waarover ter hoogte 
van de noordelijke ingang een ophaalbrug lag. Ter hoogte van het zuidwestelijk gelegen 
bastion was vermoedelijk ook een ophaalbrug gesitueerd aangezien de dijk hier tot in de 
schans lijkt door te lopen, iets dat in strategisch opzicht niet waarschijnlijk. Uit de tekening 
blijkt niet duidelijk dat de gracht in open verbinding stond met de rivier, maar waarschijnlijk is 
dit wel zo. Van de bebouwing in de schans is weinig bekend. Naast de kerk is sprake van 
commandantswoning en enkele soldatenverblijven.19” Deze zijn echter niet afgebeeld. 
Illustratief voor de functie van deze laatst genoemde behuizingen is de beschrijving die Blaue 
geeft van een geslaagde Spaanse aanval: “In de laetfte Nederlantfche oorlogen, als de 
Spaenfchen in ’t jaer [1580] Steenwijck wilden belegeren, lagen inde Kuynder twee vaendelen 
tot befetting, onder de Capiteynen Efchade en Roelof van Lange. Des Konings volck fonden 
eenige benden voor defe plaets, om die in te nemen, welcke haer des nachts overvielen, en 
waren in korte tijt verwinnaers; want fy was toen noch weynigh gefterckt. Capiteyn Efchade 
wierd gevangen, en fijn vaendel in ftucken gefcheurt, van Lange liet ’er oock ’t fijne, doch hy 
felf ontquam het: vele foldaten wierden in hare bedden doorsteken, andere gevangen, en 
weynigh konden ontvluchten. Het vleck wierd geplondert en verlaten. Daer na bonden fy’t 
vaendel van de Lange aen een paerts steert, en fleepten het, met veel gefchrey en gejuygh, 
rontom de muren van Steenwyck.” 20 
 
 

 
Afb. 9 
De Kuinderschans, (De Robles e.d.b. ) in 
circa 1572 (Schroor & Van den Heuvel, 
1998: afb.57). 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 17e eeuwse situatie is te zien op de kaart van Blaeu uit 1649. Hierop is een onregelmatige 
schans te zien, ingeklemd tussen de rivier De Kuinder en de Zuiderzee. De binnenbebouwing 
is hierop niet aangegeven. Uit historische bronnen is bekend dat de kerk is blijven bestaan. 
Van de overige gebouwen binnen de schans bestaan vermeldingen, hoe deze er uitgezien 
hebben is onbekend. In de loop van de 17e eeuw verminderde het militaire belang van de 
schans. In 1672 wist de bisschop van Munster (Bommen Berend) de schans te veroveren.   
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In de tweede en laatste bouwfase die is afgebeeld in de atlas van Blaeu is sprake van een 
onregelmatige schans met vijf bastions. Aan de zeezijde heeft het westelijk gelegen bastion 
nu twee teruggetrokken flanken. Aan de oostzijde ligt een halfbastion waarvan de westelijk 
flank is teruggetrokken. Aan de landzijde lijkt het westelijk gelegen bastion ongewijzigd te zijn 
gebleven. Het oostelijke bastion is gehalveerd en de westelijk gelegen flank is teruggetrokken. 
De toegang tot de schans is verplaatst en is nu gesitueerd in de lange noordelijke zijde van 
een aan het complex toegevoegd halfbastion. Van dit nieuwe bolwerk, dat aan de rivierzijde 
ligt, is de zuidelijke flank teruggetrokken. Het pad dat naar de ingang loop maakt ter hoogte 
van deze entree een haakse bocht en loopt dan evenwijdig aan het oostelijke bastion naar de 
rivier toe waarin een buitenwerk ligt met een onbekende functie.  
Op de tekening van Peeters uit 1674 is hier een klein aardwerk afgebeeld. Wellicht heeft het 
een verdedigende functie bezeten en valt het te beschouwen als een buitenwerk. Het wekt 
geen verbazing dat over de om het complex liggende gracht, in het verlengde van de reeds 
besproken ingang, een ophaalbrug ligt. In de gracht, globaal in het midden van de westelijk 
gelegen hoofdwal, is een soortgelijke brug aangegeven die aansluit op de zeedijk. Op de 
plattegrond is tevens goed zichtbaar dat de gracht in open verbinding staat met de rivier. 
Details over de aanwezigheid van bijvoorbeeld geschutsopeningen in de bolwerken zijn niet 
weergegeven. De tekening biedt ook geen aanknopingspunten voor een reconstructie van de 
binnenbebouwing. Eén van de spaarzame aanwijzingen hieromtrent vormt de verkoop van 
een pastoorshuis in de schans, maar dit is pas in 1698.21 
 
De Kuinderschans in 1649 (Blaeu, 1649). 
 

  
Afb. 10 De Kuinderschans in 1649 (Blaeu, 1649). 
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Tot besluit. 
 
Kuinre is in de loop der eeuwen van strategisch belang geweest. Vanaf de twaalfde tot in de 
achttiende eeuw hebben hier aan de monding van de rivier de Kuinder elkaar in tijd 
opvolgende verdedigingswerken gestaan. In deze keten vormt de Kuinderschans dan ook een 
onmisbare schakel. Wellicht dat ooit nog eens een reconstructie van de wallen en bastions 
het Kuinderbos gaat sieren en dat deze dan tezamen met de Kuinderburchten in een 
recreatieve wandelroute wordt opgenomen. Op deze symbolische wijze kan de keten worden 
hersteld! 
 
Epiloog  
 
Zoals al in de introductie is aangegeven is het Kuinre van nu niet te vergelijken met de Kuinre 
van weleer. Toen een strategische plaats van belang, nu een stil en verlaten stadje. Alleen in 
de zomermaanden is er bedrijvigheid i.v.m. de doorvaart van de plezierjachten die vanaf 
Friesland komen en naar de Noordoostpolder varen of omgekeerd. 
 
In de bijlagen die hierna aan de orde komen zal duidelijk worden dat niet alleen de schans 
Kuinre van groot belang is geweest, maar ook de schans Slijkenburg even buiten Kuinre in de 
richting van Friesland. In oude geschriften wordt al wel melding gemaakt van Slijkenburg, 
maar pas in de 80-jarige oorlog wordt de schans gebouwd door de Spanjaarden die toen heer 
en meester waren in het gewest Friesland. De Spanjaarden gebruikten die schans als 
uitvalsbasis voor plundertochten en zij beheersten op die manier de toegangspoort tot 
Friesland. 
Pas in 1585 vond er de strijd plaats tussen de Spaanse bezetters en de Staatse troepen onder 
leiding van Graaf Willem Lodewijk van Nassau, de Friese stadhouder die ook wel “Us Heit” 
genoemd werd. Hij wist de schans te bevrijden van de Spaanse bezetter. De Spanjaarden trok 
daarop naar Steenwijk dat tot dan toe in Spaanse handen was.  
 
In de zeventiende eeuw was de Slijkenburgerschans een onderdeel van de zogenaamde 
Lindelinie. Deze schans werd in 1702 bij de aanleg van de Statendijk tussen Schoterzijl en 
Slijkenburg, gesloopt. Maar nog altijd getuigt deze plek, evenals de Kuinderschans, van een 
bewogen en enerverende geschiedenis. 
 
Over de auteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ab. 11. Evert de Boer, 
Luttelgeest 

  
Afb. 12. Peter de Boer,  
Amersfoort. 
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Evert de Boer (1945) verhuisde in 1951 met zijn ouders naar de Noordoostpolder. Zijn vader 
begon een boerderij vlak bij Schokland. „Daar is mijn belangstelling voor de archeologie 
gewekt. Er kwamen in die tijd zo veel dingen uit de grond. Mijn zoon Peter heeft er later zijn 
beroep van gemaakt. 
Na de lagere school volgde hij lager en middelbaar landbouwonderwijs in Emmeloord en 
Marknesse. Evert werkte zestien jaar in de graan- en maïsveredeling en volgde in 1982 zijn 
vader op als landbouwer/veehouder. Sinds 2002 bedrijft Evert alleen nog akkerbouw op zijn 
bedrijf aan de Uiterdijkenweg in Luttelgeest. Evert houdt zich actief bezig met de flora en 
fauna in zijn woonomgeving, met name in de bermen. Sinds 1998 is Evert vrijwilliger en 
projectmedewerker van Landschapsbeheer Flevoland. Ook is Ever actief op archeologisch 
gebied binnen de cultuurhistorische vereniging Vrienden van Schokland.  
 
Dat Schokland het eerste Unesco Werelderfgoed in ons land werd, streelde Evert als oud-
voorzitter van deze vereniging. Hij weet het belang tot behoud van historie, cultuur en alles 
wat van het voormalige eiland nog over is gebleven tot in detail te verwoorden, te bewaren 
en door te geven. 
 
Peter de Boer is werkzaam als regio-archeoloog in de regio Utrecht. Hij werkt bij de 
Omgevingsdienst. Eerder was hij ook werkzaam in o.a. de provincie Flevoland. Zijn opleiding 
heeft hij genoten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is mede-auteur van “Burchten op de 
bodem van de Zuiderzee”, Amsterdam 2000 (Van Doesburg en De Boer). 
 

 
Noten: De noten van het Hoofdartikel en de Bijlagen treft u na Bijlage 2. 
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Bijlage 1:  
De diverse archeologische opgravingen en de Archeologische 
vondsten 
 
Archeologie 
 
Het turfgraven in 1942 
 
De Noordoostpolder viel gedurende de Tweede Wereldoorlog droog. In de beginperiode 
waren alleen de hoogste delen begaanbaar. Vrij dicht aan de voormalige kust van Kuinre, dat 
relatief hoog lag en al snel begaanbaar was, bleek een laag veen aan de oppervlakte te liggen. 
Aangezien er in die tijd aan alles gebrek was werden alle mogelijkheden benut om aan 
brandstof te geraken. In 1942 werd een groep arbeiders er op uit gestuurd om voor de 
Directie van de Wieringermeer – Noordoostpolderwerken turf te gaan steken. Het is niet 
mogelijk om de exacte locatie te bepalen, maar volgens één van de turfstekers, de heer A. F. 
Rommens, moest deze ongeveer ter hoogte van de huidige Hopweg worden gezocht.22 Bij het 
graven stootte men op enkele tientallen bijzonder gevormde bakstenen.23 De 
trapeziumvormige bakstenen zijn hard gebakken en donkerrood van kleur. Aan de klei is grof 
steengruis toegevoegd. Gezien de trapeziumachtige vorm is de steen speciaal geschikt om 
ronde vormen mee te metselen en het zal hier dan ook gaan om bakstenen die speciaal zijn 
gemaakt om te worden verwerkt in een ronde put. Deze zogenaamde ‘putstenen’ 
voorkwamen dat de naden van de put onregelmatig werden.24 Hiermee werd dus lekkage 
voorkomen. Dit gegeven vormt een handvat voor de datering want de opkomst van dit soort 
gemetselde beerputten ligt ergens in de late middeleeuwen en dan met name vanaf de 15e 
eeuw. Het harde baksel, de vorm en het formaat wijken sterk af van de bakstenen die bij de 
opgraving van de eerste en tweede burcht zijn gevonden.25 De stenen zullen dus zeker van na 
deze periode dateren. Gezien de plaats waar ze zijn gevonden lijkt het waarschijnlijk dat ze 
deel uitgemaakt hebben van een put in de nederzetting in of rond de schans. 
 

 
 
Afb. 13. Op de voorgrond één van de putstenen, op de achtergrond ligt een baksteen 
afkomstig van de eerste Kuinderburcht (foto: P. C. de Boer). 
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De opgraving Van der Heide ( 1947) 
 
Van 9 april tot 20 mei 1947 werd met korte onderbrekingen onder wetenschappelijke leiding 
van de archeoloog G. D. van der Heide een proefonderzoek verricht op kavel L76 in de 
Noordoostpolder. De aanleiding hiervoor was de vondstmelding van menselijke skeletresten 
en fragmenten van zandstenen raamlijsten, vermoedelijk afkomstig van een Gotisch 
bouwwerk. Op het terrein waren in de 19e eeuw bij laag water reeds fragmenten van 
grafstenen ontdekt.26  
 

 
Afb. 14. Enkele grafsteenfragmenten welke in de negentiende eeuw bij laag water voor de kust 
gevonden zijn ( Kamman, 1985, 46.). 

 
Tijdens het onderzoek werden door gemiddeld acht arbeiders met de schop proefsleuven 
gegraven met een minimale lengte van circa 5 meter, een maximale lengte van ongeveer 65 
meter, een breedte van 0,8 meter en een diepte van gemiddeld 1.60 meter. Zes sleuven 
waren noord-zuid georiënteerd en twee oost-west. Van elke proefsleuf is één profielwand op 
schaal ingetekend. Op twee locaties is een kleine uitbreiding gemaakt waarbij een vlak is 
aangelegd. Eén van deze vlakken is op schaal ingetekend. In zijn beknopte verslag schreef Van 
der Heide: 
 
“De systematisch uitgevoerde opgraving heeft geen nadere aanwijzingen opgeleverd omtrent 
de aanwezigheid van een kerkhof; het gedeelte van de voormalige Zuiderzee is bij de Kuinder-
bevolking bekend onder de naam “het kerkhof”. Vermoed wordt dat er wel een kerkhof ter 
plaatse geweest is. Het aantreffen van enkele putten duidt wel op oorspronkelijke bewoning. 
Deze putten liepen diep door een aanzienlijk pakket modderige, detritusachtige (afval) laag tot 
op het ter plaatse op ongeveer 2,70 m onder het maaiveld voorkomende diluviale zand. De 
putten bleken bij uitgraven ten dele veel aardewerk en glaswerkresten te bevatten, welke als 
zeventiende eeuws dateerbaar zijn. Het bij deze opgraving aan het licht gekomen Gouden 
Eeuwse, deels bijzonder fraaie vaatwerk, vormt een mooie aanwinst voor de collectie. De 
inhoud van een dier putten gaf een indruk van de rijke tijd van Rembrandt, waarvan vele 
schilderijen van schuttersmaaltijden en stillevens nog levendig getuigen. Talloze skeletresten 
van vogels (eenden, slobeend, talingen, ganzen, plevieren en ook kleinere soorten) en vissen, 
schalen van mosselen, resten van vruchten en zaden (druiven kersen, vermoedelijk ook 
pruimepitten en noten) getuigden nog van de culinaire genietingen onzer voorouders. Het 
kunstige en kunstzinnig vervaardigde aardewerk, waaronder vrij veel vroeg Delfts, en het 
glaswerk uit de bloeitijd van onze Vaderlandse glasblazerijen volmaken dit beeld.” 27 
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Afb. 15. Een selectie van het gerestaureerde vondstmateriaal uit de afvalputten. (datering 
tweede helft zestiende – eerste helft zeventiende eeuw). Van links naar rechts: glazen beker 
met filigreinversiering, polychroom versierde Majolica kom, (zeldzame) glazen ringbeker met 
uitgetrokken glasdraaddecoratie, Steengoedkruik met wapenmedaillons (Raeren, Duitsland), 
Steengoed baardmankruik (Keulen?, Duitsland). Onder rechts: Faience bord (foto: P. C. de 
Boer). 
 
Hiernaast merkte hij op dat zeer verspreid in de profielen oudere vondsten werden gedaan. 
Het ging hier om kogelpot aardewerk, Pingsdorf aardewerk en Steengoed.28 Dit gegeven sluit 
goed aan bij de andere reeds gepresenteerde gegevens over de ligging van de oudste 
nederzetting langs de rivier. In zijn korte rapportage maakte Van der Heide verder geen 
melding van de aanwezigheid van grondsporen in de profielen. Een nadere uitwerking van het 
onderzoek is tot op heden achterwege gebleven.  
 
Een nadere bestudering van de profieltekeningen leert ons echter dat hiervan wel degelijk 
sprake is. In het profiel tekenen zich diverse grondsporen af die deel uitgemaakt kunnen 
hebben van de schans. Het gaat hier om de drie reeds vermelde water- en/of beerputten, 
twee (afval)kuilen, drie gedeeltelijk beschoeide gegraven waterlopen, één mogelijk gegraven 
waterloop en twee ondiepe ingravingen gevuld met baksteenpuin. Het niet mogelijk om het 
verloop van de gegraven waterlopen exact te bepalen omdat slechts één zijde van de sleuven 
is getekend. Ook de exacte afmetingen van de schans blijven daarom in nevelen gehuld. In 
zijn algemeenheid kan wel worden gesteld dat de kuilen en putten zich concentreren in het 
oostelijke deel van het onderzoeksgebied. Opvallend hierbij is dat de putten een oost-west 
georiënteerde rij vormen. Als we ervan uit gaan dat elke put een gebouw representeert dan 
zou hier wellicht een rij huizen gestaan kunnen hebben gestaan met dezelfde oriëntatie. Dit 
beeld wijkt af van de noord-zuid georiënteerde bebouwing van de stad zoals deze is afgebeeld 
op de kaart van Jacob van Deventer. Wel staan hier direct ten westen en iets ten 
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noordwesten van de kerk twee gebouwen weergegeven. Het is wellicht een voorbarige 
conclusie, maar de afwijkende oriëntatie zou een argument kunnen zijn om de putten binnen 
de schans te plaatsen.  
 
De opgraving van een opgraving in 1997 
 
De precieze locatie van de proefopgraving van Van der Heide bleef tot 1997 onbekend totdat 
de assistent provinciaal archeoloog van Flevoland dhr. D.E.P. Velthuizen een uit 1947 
daterende luchtfoto onder ogen kreeg waarop enkele sleuven zichtbaar waren die niet tot de 
perceleringsgreppels konden behoren. Tezamen met vrijwilligers van de Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Flevoland en de Geschiedenisgroep Kuinre 
heeft hij in het bos, aan de noordzijde van de Hopweg een kleine proefsleuf uitgezet en zo 
kon vijftig jaar na dato de locatie worden ingemeten.29  
(Op deze plaats werden reeds in 1941 proefvelden aangelegd om te testen welke 
landbouwgewassen het meest geschikt zouden zijn op de droog te vallen zandgronden in de 
Noordoostpolder langs de Overijsselse kust).  
 

 
Afb. 16.  De proefsleuven van de opgraving worden na vijftig jaar teruggevonden (foto: P. C. de 
Boer). 
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Non-destructief onderzoek in 2000 
 
De Overijsselse gemeente IJsselham (nu gemeente Steenwijkerland) ontwikkelde in 2000 
woningbouwplannen voor het gebied Overhavendijk ten zuiden van Kuinre. Het plangebied 
was tot op dat moment in gebruik als grasland en lag aan de noordzijde ingeklemd tussen de 
Slijkenburgerdijk en de hier aangrenzende sportvelden, aan de oostkant door de Kuinderweg, 
aan de zuidzijde door het Kuinderbos en aan de westzijde door akkerland. 
In het plangebied konden archeologische resten verwacht worden omdat het direct aansloot 
op het door Van der Heide onderzochte gedeelte van kavel L76 in de Noordoostpolder. Een 
lokale amateurarcheoloog had bovendien in het talud van de provinciescheidende sloot een 
grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen en had in het verleden ook al eens een bakstenen 
water- of afvalput op het terrein ontdekt.30 Om deze redenen heeft de gemeente 
Steenwijkerland het archeologisch adviesbureau RAAP ingeschakeld om een non-destructief 
onderzoek uit te voeren. Dit bestond, naast een bureaustudie, uit grondboringen en 
weerstandsmetingen. 
Het onderzoek leverde diverse resultaten op. Grofweg in het midden van het plangebied is 
een gracht of sloot aangeboord en aan de oostzijde van het plangebied is de bedding van de 
rivier aangetroffen. Aan de noordoostzijde van het terrein gaven grondboringen en 
elektrische weerstandsmetingen de aanwezigheid van baksteenpuin in de ondergrond aan. 
Het is mogelijk dat hier resten bewaard zijn gebleven van de vroegere bebouwing van de 
nederzetting. Aan de westzijde hiervan is een ophoging waargenomen welke is 
geïnterpreteerd als een dijk. In het plangebied zijn mogelijk nog resten aanwezig van de 
diepste delen van de schans. Het gaat hier om de basis van de vulling van de noordelijke of 
westelijke gracht. De kern van het schans heeft dus meer zuidelijk gelegen, een constatering 
die aansluit bij de gegevens van Van der Heide.31 Op basis van deze gegevens is te verwachten 
dat dergelijk non-destructief onderzoek aan de Flevolandse zijde het verdere verloop van de 
grachten oplevert.  
 
Definitief Archeologisch Onderzoek in 2004 (19 juli tot en met 8 september). 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door BAAC bv. (Onderzoeks- en adviesbureau voor 
Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie). 
 
Het onderzochte deel van de opgraving vond plaats aan de Overijsselse zijde van het 
schansgebied tegen de grens van de Provincie Flevoland aan. (Jammer genoeg werd het 
belang van de Kuinderschans niet onderkend en werd het terrein bestemd voor de bouw van 
woningen). De grens wordt gevormd door de zogenaamde poldersloot en de 
Noordoostpolder.  
Het Overijsselse deel omvat 33% van het schanscomplex.  
De totale grootte is ongeveer 22000 m2 inclusief grachten.  
Het in de Noordoostpolder liggende deel van het complex geniet de hoogst denkbare 
archeologische bescherming.  
Tijdens de opgraving werden het noordwestbastion, de aangrenzende courtine en de flank 
van het noordwestbastion getraceerd.  
De aarden wallen zijn door het Zuiderzeewater uitgevlakt. Wat resteerde waren laagjes van 
klei en veen in de dicht geslibde grachten.  
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De vestinggracht had een breedte van 22 meter en had een gemiddelde diepte van 2.20 
meter. De kaart van Blaeu doet vermoeden dat de gracht in verbinding stond met de Kuinder, 
daarmee indirect met de Zuiderzee.  
Met pollenanalyse, afkomstig uit de gracht, is gebleken dat er wel enige invloeden van zout 
water geweest moeten zijn. Veelal zijn het pollen van plantensoorten die in een brakwater 
situatie thuis hoorden. Het lijkt er daarom op dat de invloed van de zee minimaal geweest 
moet zijn. In die tijd moet er sprake geweest zijn van stilstaand of zwakstromend water met 
een diepte van ongeveer 80 tot 120 cm. Er zijn geen sporen van binnenbebouwing 
aangetroffen.  
In het noordwestbastion werd een beerput aangetroffen die afkomstig is van de bebouwing 
die aanwezig was voor het ontstaan van de schans.  
 

 
Afb. 17. Beerput: (Foto P.C. de Boer) 
 
De grootte van de schans zelf is 11.000 m2. Gedurende de late Middeleeuwen is het terrein 
ten westen van de dijk in het verlengde van de Henric de Cranestraat verder opgehoogd.  
Er werden de bij behorende bewoningsporen gevonden in de vorm van leemvloeren.  
Daarnaast werden stenen muren aangetroffen gefundeerd op puin en opgetrokken in 
bakstenen van IJsselsteenformaat. Deze varieerden van zacht gebakken roodgele stenen tot 
hardgebakken gele klinkers.  
In een rechthoekig gebouw van 5.75 x 2.85 meter, dat in rode baksteen opgetrokken was, 
bleek de vloer te bestaan uit bakstenen van IJsselsteenformaat.  
 

 
Afb. 18. Vloer in visgraat –of keperverband: (Foto P.C. de Boer) 
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De vloer was gelegd in visgraat -of keperverband. Het gebouw was in tweeën verdeeld. 
 

 
Afb. 19. Stenen gebouw: (Foto P. C. de Boer). 
 
Het lijkt er op dat het in de eerste helft van de 17e eeuw is volgestort, waarin aardewerk 
voorkwam en tal van wandtegelfragmenten uitgevoerd in blauw op wit versiering. Deze 
hadden als voorstelling verschillend wapenhandelingen.  
Deze gebouwen hebben gefunctioneerd tot de eerste helft van de 18e eeuw. 

 
 
Afb. 20. Wapenhandelingen: (Foto P.C. de Boer). 
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Op ongeveer 100 meter van de kerk in de schans, deed men een opmerkelijke vondst van een 
graf op het achtererf van een huisje. Normaliter begroef men in de kerk.  
Het betrof geen kist begraving al was wel vastgehouden aan de gebruikelijke west – oost 
oriëntatie. Het skelet was van onvolgroeid persoon. De leeftijd bij overlijden was tussen 18 en 
20 jaar. De linkerzijde van de onderkaak vertoont een opmerkelijk verschijnsel. Hier is ante 
mortum (voor de dood) de onderste rand weggeslagen. Het breukvlak toont aan dat dit met 
grote kracht door een lang scherp voorwerp, vermoedelijk een zwaard moet zijn gedaan. Het 
wapen is halverwege blijven steken. De verwonding was zo ernstig dat de persoon aan zijn 
verwonding moet zijn overleden.  
Het bot toont geen enkel spoor van herstel. Waarschijnlijk is deze persoon in de 16e eeuw om 
het leven gebracht. 
 

 
Afb. 21. Skelet van een manspersoon: (Foto P. C. de Boer). 
 
Tijdens de opgraving zijn totaal 16 beerputten aangetroffen die toe zijn te schrijven aan de 
16e en 17eeeuwse stenen bebouwing. Ze waren alle gelegen op de achtererven aan de 
westkant van de huizen. De beerputten waren van een opvallende constructie. Normaal 
gesproken waren wanden bekleed of voorzien van een stenen of een houten wand. De putten 
zijn zonder wandconstructies recht ingegraven in de kleiige ondergrond. In enkele gevallen 
hadden deze een diepte van drie meter. Een ander verschijnsel was de kleine diameter van de 
putten die gemiddeld een meter waren. Een erg gevaarlijke bezigheid om op deze wijze een 
diepe put te maken. Uit de klei en veen laag sijpelende water dat zorgde dat langs de rand 
van de put zich ijzer afzette. Vier putten zijn uitgegraven en de inhoud werd gezeefd. Hier nog 
wel wat opvallende vondsten. (Zie de opgravingsvondsten uit 2004) De putinhoud bestond 
veelal uit menselijke uitwerpselen (beer) gras of veenresten. De gevonden putten in Kuinre 
stammen uit de periode 1450 – 1650. 
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Keramische vondsten. 
In de proefsleuven van het Inventariserend Veldonderzoek in 2000 is een klein aantal 
vondsten van Pingsdorf aardewerk aangetroffen. Dit aardewerk, geproduceerd in de 
gelijknamige plaats, dateert uit 10e – 13e -eeuw. 
 
Vondsten uit de opgraving van 2004.  
Kogelpot aardewerk. Deze oudste aangetroffen keramische vondsten zijn afkomstig uit het 
dijklichaam waaraan de nederzetting in de Volle tot Late Middeleeuwen is ontstaan, de 16e en 
17eeeuwse stenen bebouwing , die hiermee samenhangende beerputten en schans.  
Het kogelpot aardewerk is handgevormd en bestaat uit gedraaide rolletjes die zijn 
opgebouwd tot ronde potten zonder standring. Ze zijn meestal lokaal geproduceerd.  
Aangenomen mag worden dat de in Kuinre opgegraven potten uit Friese productieplaatsen 
komen. De datering van kogelpot aardewerk ligt in de periode 1175 – 1300. 
Protosteengoed. In dezelfde ophogingspakketten waar ook kogelpot aardewerk is gevonden 
kwamen fragmenten van steengoed kannen voor die vanuit het Duitse Rijnland geïmporteerd 
zijn. Hun kenmerk is dat ze hard gebakken zijn waarbij de magering nog wel zichtbaar is. Aan 
de buitenzijde is aan de oppervlakte roodbruine englobe aangebracht. Protosteengoed deed 
zijn intrede omstreeks 1200 en bleef in gebruik totdat het in de 13e eeuw geleidelijk werd 
vervangen door echt steengoed. 
Steengoed. Dit is voornamelijk aangetroffen in ophogingslagen in het dijklichaam. Het is veelal 
drinkgerei.  
Van omstreeks 1600 dateert een steengoed kan die is aangetroffen. Het is een nagenoeg gave 
kan met een oppervlakte behandeling in de vorm van zoutglazuur. Het voorwerp kenmerkt 
zich door een zone gemarkeerd door ribbels op de buik en een hoge cilindrische hals. 
Op de buikfries bevindt zich een applique met daarop een voorstelling van de schepping van 
Eva. Op de halsapplique staan de initialen IM met het jaartal (15)95. Hierdoor is de kan toe te 
schrijven aan Jan Mennincken, telg uit een 16e eeuwse pottenbakkersfamilie uit de Duitse 
plaats Raeren. Dergelijke kannen zijn te dateren in de periode 1575 – 1625. 
 

 
 
Afb. 22. Steengoed kan (Foto P. C. de Boer). 
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Roodbakkend aardewerk. 
Dit aardewerk vormt is de grootste vondstcategorie. Het bestaat ondermeer uit: grapen, 
borden, koppen, en kommen. Enkele borden bevatten sliboogjes. Kwam voor tussen 1500 – 
1700. 
Majolica. 
Rond de stenengebouwen zijn diverse stuks Majolica aangetroffen. Het zijn 17eeeuwse 
exemplaren. 
Leer. 
In de 14eeeuwse ophogingspakketten is vrij veel leer gevonden. Het ging vaak om afval maar 
ook vaak om een grote hoeveelheid schoenen, zoals o.a een kinderschoentje en een enkel 
fragment van een zwaardschede. 
Hout en glas. 
Een 2.25 meter lange stok met een dikte van 4 centimeter die gevonden is, doet denken aan 
een lans maar het zou ook van een hellebaard geweest kunnen zijn.  
Daarnaast is een fragment van een houten klomp gevonden.  
Het aantal gevonden gebruiksglas is gering. Uit een beerput kwamen de fragmenten van een 
beker met draaiende ribbels en een voetbeker tevoorschijn die te dateren zijn uit de 15e en 
16e eeuw. Er werd een deel van een zogenaamde kelderfles aangetroffen. De fles heeft een 
tinnen montuur voor een schroefdop. 
Metaal. 
Uit een beerput kwamen vier ijzeren hengsel te voorschijn, waaraan een ketel van 34 
centimeter gehangen kon worden. Datering tussen 1300 en 1500.  
Uit een onderste vullingslaag kwam een ijzeren schepblad te voorschijn. Het betreft een spits 
toelopend blad met een lengte van 23 centimeter. De breedte was niet te bepalen omdat het 
voorwerp niet compleet was. Uitgaand van de symmetrie zal het ongeveer 18 centimeter 
breed geweest zijn. De datering ligt in de periode 1450 – 1550. Ook vond men een 
deurbeslag.  
In de grachtvulling zijn vier ijzeren kanonskogels gevonden ze hebben een gemiddelde 
diameter van 10 centimeter. Het gewicht varieert van 1.1 tot 1.6 kilogram.  
Er is maar één musket kogel gevonden.  
Pijpaarde. 
Uit een beerput is een pijpaarden voetstuk fragment van een heiligenbeeld te voorschijn 
gekomen. Het ontbreken van onderdelen maakte het onmogelijk om de heilige te 
identificeren. De datering ligt tussen 1525 – 1572. 
Zowel uit een beerput evenals uit ophogingspakketten en tussen de stenen bebouwing zijn 
enkele kleipijpen gevonden. De gevonden pijpen dateren ruwweg tussen de periode 1600 -
1675. 
Met de introductie van de tabak ontstond eind 16e eeuw in de Noordelijke Nederlanden een 
bloeiende rookcultuur en pijpenindustrie. 
Dierlijke resten.  
Uit 6 beerputten kwamen de volgende resten van zoogdieren tevoorschijn: rund, varken, 
schaap/geit, groot zoogdier, middelgroot zoogdier, hond, kat, paard, konijn? Van vogels 
kwamen de volgende soorten voor: wilde eend, grote eendachtigen, gans, kip, kip/eend etc. 
Er werden visresten gevonden van kabeljauwachtigen en onbekende resten van vissen.  
Van schelpdieren werden alikruiken gevonden die langs de Zuiderzeekust te vinden waren. 
Het gevonden dierlijk afval geeft niet een representatief beeld van een doorsnee agrarische 
nederzetting. De verdeling van de aangetroffen runderbotten over de verschillende 
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karkasdelen met de slachtleeftijd gegevens suggereren dat in de nederzetting dieren werden 
geslacht, maar in een aantal gevallen slecht deels werden opgegeten. Kennelijk werden de 
beste delen ergens anders opgegeten.  
Op grotere afstanden werden dieren als levend wandelende vleesossen vervoerd naar steden 
of elders.  
Naast afgedankte oude dieren en zeer jonge dieren, lijken vooral forse vleesossen te zijn 
geslacht. Aard en hoeveelheid van de slachtsporen wijzen eerder op een huisslacht dan 
uitbening door een professionele slager.  
Ook resten van beenbewerking passen in de categorie ‘huisvlijt’, dit vanwege de vondst van 
een ‘snorrebot’ en een grof gesneden botstrookje. 
Botanische resten.  
Door pollenanalyse zijn pollen van haver (Avena), tarwe (Triticum), rogge (Secale sereale), 
gerst (Hordeum), en pluimgierst (Panicum miliaceum) in de gracht aangetroffen.  
In een van de beerputten zijn bijzonder veel fruitresten aangetroffen. Het gaat om honderden 
pitten van druif (Vitis vinivera), vijg (Ficus caria), appel (Malus domestica), framboos (Rubus 
idaeus), braam (Rubus fruticosus), peer (Pyrus communis), aalbes (Ribes rubrum), aardbei 
(Fragaria), zoete en/of zure kers (Prunus avium/cerasus), kroosjespruim (Prunus domestica 
subsp, insititia), echte pruim (Prunus domestica subsp. Domestica) en vlierbes (Sambucus 
nigra).  
Uiteraard zijn er ook tal van (on)kruidzaden gevonden in beerputten. Vaak afkomstig uit 
zaden die gegeten werden.  
Door de primitieve schoningsmethoden werden deze mee opgegeten. Ook tijdens 
overstromingen van beerputten kan slootbagger of mest van dieren, met daarin zaden 
terecht gekomen zijn. 
Van nature komen in ons land twee soorten aardbeien voor die in de Late Middeleeuwen op 
markten en dergelijke te koop waren, of in het wild gezocht of in tuinen verbouwd werden. 
Deze twee soorten waren de bosaardbei (Fragaria vesca) en de grote bosaardbei ( Fragaria 
moschata).  
Onze huidige gecultiveerde aardbeisoorten hebben niets gemeen met de twee genoemde 
aardbeisoorten omdat de ze afstammen van Amerikaanse voorouders. 
Ook pollen van boomsoorten zijn gevonden. Sommige daarvan kunnen op grotere afstand van 
het gebied gestaan hebben.  
De belangrijkste pollensoort was van de els (Alnus), zij vertegenwoordigen de 
elzenbroekbossen uit de natte gebieden, die in de wijde omgeving stonden.  
Naast wilgen (Salix) hebben mogelijk ook essen (Fraxinus) onderdeel uitgemaakt van deze 
natte omgeving.  
Het landschap rond de schans zal een open karakter hebben gehad om de functie van de 
schans niet te verstoren. Doordat de rivier de Kuinder door een groot gebied stroomde en 
talrijke pollen meenam van bomen en planten uit de arme zandgronden maar ook uit de rijke 
kleigronden, lijkt het alsof die bij de schans hoorden.  
 
 

- Kuinre, een verdronken Zuiderzee nederzetting en schans boven water. Drs. M. R 
Jayasena. 33 
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Bijlage 2: De Spaanse bevelhebber Caspar de Robles 
 
Caspar de Robles. 
Caspar de Robles. (Porto, 1527 – Antwerpen, 5 april 1585). 
De Robles zijn moeder was waarschijnlijk een voedster van Philips II koning van Spanje. Door 
zijn huwelijk kwam De Robles in bezit van kasteel en landerijen in Billy, ten zuiden van Rijsel. 
Als militair zette hij op 17 mei 1568 in Harlingen 1800 Waalse soldaten aan land.  
Zes dagen later versloeg Lodewijk van Nassau bij Heiligerlee het Spaanse leger van 
stadhouder Aremberg, die daarbij om het leven kwam. 
De Robles nam deel aan de slag bij Jemmingen waarbij Lodewijk van Nassau maar net wist te 
ontsnappen. 
In 1568 – 1573 was De Robles plaatsvervangend stadhouder van Friesland, Groningen en 
Drenthe. Op 17 december 1573 werd hij door Philips II benoemd tot stadhouder en kapitein-
generaal van Friesland, Groningen en Drenthe. 
 
Op 1 november 1570 werd Friesland getroffen door de Allerheiligenvloed. Door onenigheid 
om te kosten te betalen voor dijkherstel bemoeide Caspar de Robles zich daarmee. Nu nog 
staat de ‘Stenen man’ bij Harlingen als dank aan een vijand die in Friesland daardoor geliefd 
was. Ook was hij de initiator van het naar hem genoemde Kolonelsdiep waardoor Leeuwarden 
en Groningen met elkaar werden verbonden door een binnendijkse vaarweg. Troepen 
verplaatsingen waren hierdoor effectiever. 
 

 
 
Afb. 22.  
Het monument van Caspar de Robles op de Westerzeedijk 
ten zuiden van Harlingen markeert de grens tussen twee 
waterschappen. De originele kop uit 1576 ligt in het Fries 
Scheepvaartmuseum in Sneek. Het monument heet De 
Stiennen Man ofwel De Stenen Man. 
Bron: http://www.marceltettero.nl/2013/KolonelRobles.jpg 
 
 

http://www.marceltettero.nl/2013/KolonelRobles.jpg
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Caspar de Robles werd in de loop van de jaren door vriend en vijand gehaat. De Spaanse 
soldaten kregen al maandenlang geen soldij, ze waren erg ontevreden.  
Vanwege de onrust vertrok hij op 19 november 1576 naar Groningen om de boel te sussen.  
 

Afb. 23.  
Bron: 
http://www.geheugenvannederland.nl?ite
ms/RIJK04:RP-P-1905-756 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn eigen troepen namen hem gevangen en in Leeuwarden werd hij in het Blokhuis gevangen gezet.  
Op 16 maart 1577 werd hij ontslagen uit de gevangenis. 
Tijdens de blokkade van Antwerpen, door Spaanse troepen die de Schelde blokkeerden met de 
schipbrug van Parma, lieten Geuzen branders tegen deze brug aanvaren. Door een enorme explosie 
van munitie werden 800 soldaten gedood.  
Op die 4de april 1585 kwam tijdens deze explosie ook Caspar de Robles om het leven. 
 
Referenties: 
Caspar de Robles gouverneur in Friesland 1527 – 1585. Een vijand die een standbeeld verdiend. 34 

Trailer van De Stenen Man Suite. 35 

 
 
De kaarten van Caspar de Robles. 
Als militair zorgde De Robles voor kaartmateriaal van belangrijke steden en plaatsen waarbij 
militaire acties, ook in het noorden van ons land zichtbaar gemaakt zijn.  
Enige jaren geleden werden deze kaarten gevonden in de University of Texas at Arlington 
Libraries. Ook in Austin (Texas) kwam een kaart boven water, evenals in Dresden en Berlijn. In 
1998 werd in München ook een kaart gevonden. Er zijn verschillende versies van deze 
kaarten. Op kaart 57 (uit Austin) staat de schans van Kuinre.  
 

http://www.geheugenvannederland.nl/?items/RIJK04:RP-P-1905-756
http://www.geheugenvannederland.nl/?items/RIJK04:RP-P-1905-756
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Op 14 augustus 1572 kwam er een treffen tussen de Waalse verdedigingstroepen van de 
schans en de geuzen. Deze trokken op vanuit Blokzijl richting Lemsterland. De dijk (aangelegd 
in 1433) was de enige weg waardoor ze in Kuinre konden komen. 
 
Teksten op Afb. van kaart 57 
Rechts boven staat: Soldaten van De Robles vergezeld door schutters van Philips Corbet 
verlaten het fort wanneer de vijand is binnen gekomen. 
(Philips Corbet was op 26 juni 1572 aangesteld als hopman te Harlingen en was commandant 
van de Waalse troepen in Kuinre). 
Rechts onder: Hier ontscheept de vijand zich. 
Links onder: Schepen en boten (sloepen) van de vijand. 
Rechts op de kaart staat: Dijk naar Blokzijl. 
Heel bijzonder is dat op deze kaart ook een molen staat. Op de kaart van Jacob van Deventer 
staat op dezelfde plek ook een molen. Ook ten tijde van de Heeren van Kuinre is er al sprake 
geweest van een molen op die plaats. Kuinre heeft later zelfs twee molens gehad: een op het 
Noorden en een in het midden van het dorp tussen de Waag en de school. Het waren 
korenmolens voor het malen van graan voor plaatselijk gebruik. 
Op het Noordeinde heeft altijd een molen gestaan tot de brand van 14 november 1914. Toen 
is bij een enorm onweer in de nacht van zaterdag op zondag de bliksem ingeslagen en voor de 
brandspuit aankwam was de molen al totaal afgebrand en later ook niet weer herbouwd. (uit: 
Nieuwe Amersfoortsche Courant 16-11-1914). 
De andere molen is in het midden van de negentiende eeuw in onbruik geraakt en eerst voor 
allerlei activiteiten gebruikt en waarschijnlijk afgebroken.  
Deze gegevens betreffende de beide molens zijn beschikbaar gesteld door de heren Snelder 
en Steenstra, beiden betrokken bij de Historische Vereniging IJsselham. 
 
Afb. 24. 
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Afb. 25.  Kaart 57. Caspar de Robles. 
  
 
De Friese Waterlinie. 
Evenals de IJssellinie, Oude Hollandse en Nieuwe Hollandse waterlinie, de Stelling van 
Amsterdam kent ook het noorden van Nederland een dergelijke waterlinie.  
In de loop van jaren is dit soort linies ingezet om eventuele vijanden tegen te houden.  
In Friesland werd in de Tweede Wereldoorlog in en rond de Wonsstelling het hele gebied 
geïnundeerd om te beletten dat het Duitse leger de Afsluitdijk in handen zou krijgen. 
 
Zo ging het ook in het Rampjaar 1672 waarbij troepen van Christoph Bernhard van Galen, in 
1650 vorst – bisschop van Münster, tegengehouden moest worden. 

 
Afb. 26.  
Bernhard von Galen geschilderd door Wolfgang Heimbach (1670) 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Christoph_Bernhard_von_Galen 
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Eeuwenlang werden Friesland, Groningen en Drenthe van hun achterland gescheiden door de 
Zuiderzee en anderzijds door de onbegaanbare hoogveen moerassen.  
Water verbindt niet alleen, het kan ook scheiden, een bedreiging vormen maar ook tegelijk 
bescherming bieden. Op velerlei wijze speelde het water een centrale rol in het landschap en 
bepaalde daarmede ook de geschiedenis van Noord-Nederland. Niet alleen de Zuiderzee, 
Wadden of Dollard of in de gedaante van hoge venen maar ook in de vorm van 
binnenwateren, vooral de weteringen en meren in de lage veengebieden.  
Aan de landzijde waren hoogvenen eeuwenlang een forse barrière tegen belagers vanuit het 
noorden.  
In de jaren 1672/1673 bleek hoe effectief het water en natte venen konden worden ingezet 
om Friesland en Groningen te beschermen.  
De verdedigers van Noord-Nederland waren zwaar in de minderheid ten opzichte van het 
invasie leger van de bisschop van Münster, Christoph Bernhard van Galen.  
De bijnaam ‘Bommen Berend’ kreeg hij doordat zijn troepen royaal gebruik maakten van 
artillerie zoals kanonnen en mortieren tijdens het beleg en de beschietingen van de stad 
Groningen.  
Dat de troepen van Bommen Berend, ondanks de langdurige belegering van de stad 
Groningen, deze niet in handen kreeg is te danken aan het water als verdedigingswerk. 

 
Afb. 27. 
Overzicht van het strijdtoneel in Zuidoost 
Friesland tijdens het rampjaar 1672. (De Friese 
Waterlinie. Toneel des oorlogs rond Lende en 
Kuunder, Meindert Schroor). 
 
 
 
 
 
 
  

 
Afb. 28 
Bron: 
https://www.google.nl/search?q=De+Friese+waterlinie+1672&espv=2&biw=1024&bih=643&s
ite=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijgMy-
ubLOAhWLtxQKHWBYABgQ_AUIBygC#imgrc=1JFA59rbRWAKzM%3A 

https://www.google.nl/search?q=De+Friese+waterlinie+1672&espv=2&biw=1024&bih=643&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijgMy-ubLOAhWLtxQKHWBYABgQ_AUIBygC#imgrc=1JFA59rbRWAKzM%3A
https://www.google.nl/search?q=De+Friese+waterlinie+1672&espv=2&biw=1024&bih=643&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijgMy-ubLOAhWLtxQKHWBYABgQ_AUIBygC#imgrc=1JFA59rbRWAKzM%3A
https://www.google.nl/search?q=De+Friese+waterlinie+1672&espv=2&biw=1024&bih=643&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijgMy-ubLOAhWLtxQKHWBYABgQ_AUIBygC#imgrc=1JFA59rbRWAKzM%3A
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Een belangrijk deel van deze strijd speelde zich af in de Zuidoosthoek van Friesland, met name 
in de Stellingwerven. Daar werd de bisschop die in 1672 er in eerste instantie op uit was om 
Friesland te veroveren, tegengehouden.  
De Friese waterlinie maakte onderdeel uit van een verdedigingsstelsel dat diagonaal door 
Noord-Nederland liep, van de Zuiderzee in het zuidwesten tot aan de monding van de Eems. 
Deze linie was niet de enige die het Noorden tegen indringers moest verdedigingen.  
Er was zelfs een tweede lijn. De eerste en belangrijkste liep lang de buitenzijde van Noord-
Nederland van de Dollard naar de Zuiderzee. Zij maakte deel uit van het Oostelijk Frontier. Dit 
was de hoofd verdedigingslinie die vanaf de Dollard tot Nijmegen de Republiek der Verenigde 
Nederlanden tegen invallers uit het oosten moest beschermen.  
In deze linie lagen o.a. Nieuwerschans, Bourtange, Coevorden, Ommerschans en Hasselt. 
De Friese Waterlinie was bedoeld om bij een doorbraak van de eerste linie, vijandige troepen 
tegen te houden. De Friese Waterlinie strekte zich in 1672-1673 uit van de Zuiderzee ter 
hoogte van de Fries-Overijsselse grens (bij Kuinre en Slijkenburg) langs de rivier De Lende tot 
aan de schansen bij Blessebrug en Bekhof. (Zie kaart Overzicht van het strijdtoneel in Zuidoost-
Friesland.) Door dammen in zowel De Lende als De Kuunder, bij Slijkenburg, Blessebrug en 
Tolbrug, werd het binnenwater vastgehouden en opgestuwd.  
Bij Lemmer, Schoterzijl, Kuinre en Slijkenburg kon zeewater uit de Zuiderzee binnen gelaten 
worden.  
 
Na de Vrede van Münster (1648) werden de garnizoenen ingekrompen. Een gevaarlijke 
onderneming want in1665 vielen de troepen van Christoph Bernhard van Galen Overijssel 
binnen.  
De Münsterse bisschop werd gesubsidieerd door Engeland, waarmee de Republiek toen in 
oorlog was. Het lukte de bisschop alleen om Twente in te nemen.  
Eind 1671 werd duidelijk dat de ons omringende vorsten, de koningen van Engeland en 
Frankrijk, Max Heinrich van Keulen (die eveneens hertog van Westfalen en prins-bisschop van 
Luik en Hildesheim was) en de bisschop van Münster, Christoph Bernhard van Galen zich 
gezamenlijk tegen de Republiek der Verenigde Nederlanden keerden. 
  
In het voorjaar van 1672 werd in alle haast langs de IJssel een linie gebouwd. Via een 
omtrekkende beweging zagen de Fransen kans om de IJssellinie te omzeilen en dwongen 
prins Willem III om zich terug te trekken achter de Hollandse waterlinie.  
In zes weken tijd werden Overijssel, Gelderland en Utrecht onder de voet gelopen.  
De Friese troepen onder leiding van Hans Willem van Aylva trokken zich terug voor de 
oprukkende vijand, zowel over de Zuiderzeedijk als langs Steenwijk. Het hoofdkwartier werd 
in Heerenveen gevestigd en de legereenheden lagen in Sonnega, Wolvega, Oldeberkoop, 
Makkinga en Donkerbroek.  
De bevelhebber schijnt al snel de keuze gemaakt te hebben om voor de verdediging van 
Friesland gebruik te maken van De Lende en De Kuunder. Op 8 / 18 juni 1672 werd door de 
Staten van Friesland beslist om eventueel bij nood, delen van de provincie te inunderen. 
  
De Friese Staten gelastten op 26 april / 6 mei 1673 aan de Gedeputeerden om ogenblikkelijk 
een dam bij Kuinre te slaan en eveneens de rivier De Lende en de venen (moeren) en 
uitwateringen op de passages aan de woudkant te stoppen. Ook wegen moesten 
onbegaanbaar gemaakt worden.  
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Johan Maurits stelde zich op de hoogte van het sluizen- en inundatiestelsel. Hij gaf bevel tot 
onderwaterzetting. Deze waren nodig om de posten van zowel De Lende- als De Kuunder te 
beveiligen. Met name achter De Lende was heel belangrijk, daar wilde hij de cavalerie 
legeren.  
In Blokzijl hield men de twee schutssluizen dicht om het peil van het binnenwater te 
verhogen. Zowel Johan Maurits als de Staten-Generaal drongen aan op het dichthouden van 
sluizen en het binnenlaten van zeewater. 
  
In de omgeving was er opstand tegen deze maatregelingen. De bewoners wilden de dijken en 
dammen doorsteken om schade door het (zoute)water te voorkomen. Men waarschuwde dit 
niet te doen op straffe van de dood.  
Op 7 / 17 juni 1673 meldden de Staten met ontsteltenis dat overal in de provincie het zoute 
water werd binnengelaten.  
 
Johan Maurits trok zich niets aan van de Staten. Hij gelastte de commandant van Blokzijl om 
op 19 / 29 mei bij springtij de sluisdeuren open te zetten om zout water binnen te laten. 
Vervolgens werden de sluisdeuren gesloten om daarna de sluis vol te storten met grond.  
De sluizen bij Slijkenburg, Blankenham (tussen Blankenham en Blokzijl waterde bij eb het 
achter liggende veengebied uit op de Zuiderzee door sluisjes) en IJsselham waren al op 18/28 
mei volgestort.  
De overstromingen bereikten inmiddels tot Wolvega, daardoor was de Lende-Kuunder 
onderwaterzetting definitief.  
 

Afb. 29.   
Overzicht van het strijdtoneel in 
Zuidoost Friesland tijdens het 
rampjaar 1672. (De Friese 
Waterlinie. Toneel des oorlogs 
rond Lende en Kuunder, Meindert 
Schroor). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij Slijkenburg had men op een weide buiten het dorp een ondoelmatig, noodzakelijk duur 
verdedigingswerk aangelegd met barakken voor de verdedigers. In de ogen van Maurits was 
dit niet goed genoeg om de omgeving van het achterliggende Kuinre te verdedigen.  
Maurits gaf nu bevel het plaatsje rondom te versterken en daarbij gebruik te maken van de 
bestaande hoge wal. Een bezwaar was dat er een dam liep naar de schans van Kuinre, deze 
zou aan de vijand gelegenheid kunnen geven de schans binnen een kwartier te kunnen 
innemen. De dam verkeerde in een slechte staat en lag bovendien buitendijks. De palen 
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waren van dunne juffers en alleen met hamers ingeslagen in plaats van stevig ingeheide eiken 
balken. Vier tot zes voet stonden ze uit elkaar en waren bekleed met dunne vuren planken.  
Door een omtrekkende beweging had de bisschop van Münster de Friezen uit de 
Lendestelling gemanoeuvreerd. Door Donkerbroek te bezetten was bovendien de 
Tjongerstelling omzeild.  
De angst van de bisschop om van de hoofdmacht te worden afgesneden door het draaien van 
de wind en opkomend water, trokken deze zich op 20 / 30 augustus 1673 terug, 
Brandschattend werd de terugweg naar Steenwijk, Meppel en Staphorst aanvaard. 
 
Referenties: 

- De Friese Waterlinie. Toneel des oorlogs rond Lende en Kuunder. 2008. Meindert 
Schroor. 36 

- film van ruim 22 minuten over de Friese waterlinie 37 
 
 
 
Noten  
 
1 In de jaren 1999 – 2002 is op instigatie van de toenmalige stichting Burcht(en) van Kuinre hernieuwd 
onderzoek verricht. Het historisch onderzoek was in handen van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland 
(SHCF) en het archeologisch onderzoek werd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) verzorgd. Deze laatste schakelde het archeologisch adviesbureau RAAP in voor het doen van 
booronderzoek naar het verloop van de rivier de Kuinder. Voor resultaten zie: De Boer, Burchten op de bodem 
van de zee, 2000; Van Doesburg, Het wissende water, 2001; Van Doesburg & De Boer, Burchten op de bodem van 
de zee, 2001; De Boer & Geurts, Oude burchten in het nieuwe land, 2002. 
2 Blaue, 1649, Geografische plattegrond. 
3 In 1118 moet de bisschop reeds een steunpunt nabij de samenvloeiing van de Kuinder en de Linde hebben 
bezeten (Ter Kuile, Oorkondenboek van OverijsseI, 1963 – 1969, Regesten nrs. 44 en 45). In 1132 is in Kuinre 
reeds sprake van een kapel (Mol & Van Vliet, De oudste oorkonden van het Sint-Odulfusklooster van Staveren, 
1998, 118 - 120). 
4 Van Doesburg & De Boer, 2001, Burchten op de bodem van de zee, 26 - 27. 
5 Met de naam Kogelpot aardewerk wordt een lokaal gemaakt type baksel bedoelt dat zijn naam ontleend aan 
de kogelrond gevormde potten die voornamelijk in dit type baksel werden uitgevoerd. Pingsdorf en Paffrath 
aardewerk ontlenen hun naam aan de productieplaatsen (in Duitsland) waar voor het eerst aardewerk met deze 
typen baksels archeologisch werden aangetoond. In deze productieplaatsen zijn ook Kogelpotten gemaakt.  
Vondstlocaties: Kavel R79: Van Doesburg & De Boer, 2001, Burchten op de bodem van de zee, 46. Kavel M133: 
waarneming dhr. N. Lageweg en auteur. Vondsten in Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland te 
Lelystad. Kavel R1 en vondsten Overijssel: waarneming auteur. Vondsten in Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten Flevoland te Lelystad.  
6 Uit recent historisch en archeologische onderzoek is gebleken dat dit kasteelcomplex op zijn vroegst dateert in 
de tweede helft van de 12e eeuw (Van Doesburg & De Boer, 2001, Burchten op de bodem van de Zuiderzee, 28; 
De Boer & Geurts 2002, Oude burchten in het nieuwe land, 24 – 32, met name 29). 
7 Formsma, 1934, De polders van Kuinre en Blankenham, 22 – 34. 
8 De Boer & Geurts, 2002, Oude burchten in het nieuwe land, 93 – 96. 
9 Molhuysen, 1853, 28, noot 1. 
10 Molhuysen, 1853, 6. 
11Zie: Van Doesburg, 2001, Het wissende water, 69. 
12De Vries, 1994, Bouwen in de late middeleeuwen, 150. 
13Berg, Kuinre: Bagdad van het noorden, 1996, 24 – 32. 
14Molhuysen, 1853, Geschiedkundige herinneringen omtrent Kuinre, 63.15 
15Molhuysen, 1853, Geschiedkundige herinneringen omtrent Kuinre, 63 - 64. 
16 Molhuysen, 1853, Geschiedkundige herinneringen omtrent Kuinre, 66. 
17Fockema Andreae, 1941, Friesland, Kuinre en Overijssel, 3 – 4. 
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18Drie-,vier- of vijfhoekig uitspringend bouwwerk in een omwalling waardoor men in staat is de vijand vanaf de 
flanken onder vuur te nemen. 
19Bente, 2000, Plangebied Overhavendijk, 14 – 16. 
20Blaue, 1649, Tooneel der steden van ’s konings Nederlanden. 
21Molhuysen, 1853, Geschiedkundige herinneringen , 65 – 66. 
22Mondelinge mededeling dhr. A. F. Rommens †. 
23Velthuizen, 2002, Archeologische kroniek, p.90. 
24Bartels, M., Steden in Scherven 1, 29. 
25Van Doesburg, & De Boer, 2001, Burchten op de bodem van de Zuiderzee, 54 &58. 
26Molhuysen, 1853, Geschiedkundige herinneringen, 73. 
27Van der Heide, 1947, Oudheidkundig bodemonderzoek, 78.  
28Van der Heide, 1947, Oudheidkundig bodemonderzoek, 78. Steengoed is klinkend hard gebakken aardewerk. 
Binnen de categorie steengoed wordt een onderscheid gemaakt in productieplaatsen (in Duitsland) waar 
aardewerk met dit type baksel werd gemaakt. Bekende productieplaatsen van steengoed zijn onder andere: 
Siegburg, Keulen, Langerwehe, Frechen en Raeren.  
29Velthuizen, (hernieuwd) onderzoek in het Kuinderbos, 10 – 12. 
30Mondelinge mededeling wijlen dhr. N. Lageweg, Kuinre. De door dhr. Lageweg gevonden scherven zijn 
aanwezig in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland te Lelystad. Het betreft hier onder andere een 
fragment van een pelgrimshoorn van witbakkende klei, enkele fragmenten van Kogelpotten en tientallen 
fragmenten van Steengoed kannen. Wat opvalt is dat scherven van roodbakkend aardewerk en botten niet in 
het vondstcomplex zijn vertegenwoordigd. Dit is iets wat men wel in deze vondstassemblage zou verwachten. De 
vondsten zijn nog niet uitvoerig bestudeerd, maar lijken in zijn algemeenheid sterk op het vondstmateriaal 
afkomstig van de eerste Kuinderburcht. De datering lijkt in de eerste helft van de 14e eeuw te liggen. 
31Bente, Plangebied Overhavendijk, 2000. 
32 Drs. R. M. Jayasena. Kuinre, een verdronken Zuiderzeenederzetting en schans boven water. Blz 10-11. 
33 idem. 
34 Casapar de Robles gouverneur in Friesland 1527 – 1585. Een vijand die een standbeeld verdiend.  
 http://members.home.nl/m.tettero?Geuzen?Losser.htm. 
35 De Stenen Man Suite. 
http://www.hetfilmverhaal.nl/caspar.htm 
 
36 Meindert Schroor, 2008. De Friese Waterlinie. Toneel des oorlogs rond Lende en Kuunder. 
37 De Friese waterlinie-you tube. Een film van 22 minuten over de Friese waterlinie. 
http://www.youtube.com/watch?v=Se6514Qdin8 
 

 
Verklarende woordenlijst. 
 
Bastion. Een vijfhoekig aarden of stenen uitbouw van een vestingwerk voor het bestrijken van 
de aangrenzende wallen, ook wel bolwerk genoemd.  
Courtine. Vestingwal tussen twee bastions. 
Face. De naar buiten gerichte schuine zijde van een bastion. 
Rondeel. Een verzwaard en verlaagde halfronde uitbouw van een vestingmuur, voortkomend 
uit de muurtoren. Het rondeel is de voorloper van het bastion. 
Schans. Een algemene benaming van een eenvoudig , als regel aarden verdedigingswerk. 
Dubbele datum. De eerste datum in de tekst is van de Juliaanse kalender, de tweede van de 
Gregoriaanse kalender. Tussen deze twee kalenders zit een verschil van 10 dagen. 
De Kuunder is de huidige naam, daarvoor gebruikte men de naam: De Kuinder of Tjonger. 
De Lende is de huidige naam, daarvoor gebruikte men de naam: De Linde.       
                                                
 

 

 

 

http://members.home.nl/m.tettero?Geuzen?Losser.htm
http://www.hetfilmverhaal.nl/caspar.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Se6514Qdin8
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