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Summary 

In the thirteenth century, the Frisians were highly valuated by the leaders ofChristianity 
for their crusading enthusiasm. Nearly every time a crusade was organised, Frisians 
from the whole coastal area, which ran from the northern part of Holland to the 
Danish border, participated. This article focuses on the military abilities of the 
Frisians, which must have been responsible for at least a part of their crusading fame. 
Research into their fighting manners at home shows us that the Frisians usually did 
not fight on horseback as heavily armed knights. The geophysical structure of their 
marshy lands simply did not permit the mounted shock combat. Frisian wa rriors, 
even those of noble descent, were infantrymen, armed with sword, shield and spear. 
Their spears were longer and heavier than usual, as they were also used as poles to 
jump over ditches and small streams. In combat, the tall and impatient Frisians 
distinguished themselves by their assaulting spirit. Described by Dante as the giants 
of Europe, they must have made an overwhelming impression on the Saracens, when 
they met them on the battle field in the Iberian peninsula, Egypt and Tunesia. 

Ynlieding 

Y n 1250, as Loadewyk IX nei syn mislearre krustocht yn Egypte noch yn Akko 
tahaldt om de ferdigening fan it Latynske keninkryk fuort te setten, stjoert paus Inno
centius IV in brief nei de Friezen. Dat brief befettet it fersyk om nei it Hillige Lan te 
farren en de Franske kening by te stean.' As reden wêrom' t er spesjaal de Friezen dêr
foar hawwe moat, skriuwt de paus dat dy alti ten sa'n sukses by krustochten oersee 
hawwe: quod solent Frisones in Transmarinis partibus prosperari.It is in komplimin
teuze oprop, dy ' t net op himse\s stiet. Ek earder en letter waarden de Friezen oansocht 
en tige wurdearre as weardefolle krusfarders. ' No \eart in bekende siswize dat neat 
safolle sukses bringt as sukses. De goede namme fan de Friezen as krusfarders kin op 
syn minst foar in part weromfierd wurde op har bydrage oan de tocht nei Damiate 
(1218-1220), dêr ' t se mei har nautyske en militêre prestaasjes de oandacht fan de kris
tenheid lutsen. Dat dy prestaasjes bekend rekke binne, is te tankjen oan de Historia 
Damiatina, it flotskreaune en populêre ferslach fan de fiifde krustocht troch har pre
ker en begelieder Olivier, domskolaster fan Keulen. 3 Dochs hiene de Friezen foar dy 
tiid ek al entûsjast oan in pear krustochten meidien.4 Yn 1147 en 1189 hawwe se fan 
har sprekke litten by de s.triid tsjin de Moaren yn Portugal , en yn 1189 wiene gans 
Friezen presint by it belis van Akko. Hie dat net it gefal west, dan wie master Olivier 
yn 1214 nei alle gedachten net sa fluch nei de Fryske lannen reizge om dêre it krus te 
preekjen. 

Mar ek nei de ekspedysje nei Damiate stiene de Friezen hieltyd klear om tsjin de 
fijannen fan Kristus te striden. Der kin wol sein wurde dat der hast gjin krUstocht 
plakfûn hat of Friezen hawwe der oan meidien.5 En dan hawwe wy it net allinnich oer 
de peregrinationes transmarines, de klassike reizen oer see nei it Hillige Lan, by Por
tugal en Spanje lans, mar ek oer in pear saneamde politike krustochten tsjin fijannen 
tichter by hûs. Sa hawwe frijwat Friezen as peregrini die\nommen oan de biskoplike 
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ekspedysjes tsjin de Drinten yn de jierren 1227-1 232. Guon di ene ek mei oan de oars 
net sa populêre krustocht fan de aartsbiskop fan Bremen tsjin de Stedingers yn 1234. 
Goed 14 jier letter wiene de bewenners fan de Fryske kustgebieten wer presint by de 
troch de paus mei krustochtöfl aten stipe striid fan Roomskening Willem IJ tsjin de 
bewenners fan Aken, dy it mei de ekskommunisearre keizer Frederik II halden. En yn 
1270 fochten se mei kening Loadewyk de Hillige en syn opfo lger Karel fan Anjou 
tsjin de Sarasenen by Tunis. 

De Friezen wurde dus faak yn de krustochtboarnen neamd. It fa it jin op dat se 
dêrby ornari s as kollektyf opfierd wurde. De iennige Fries dy' t yn de net- Fryske fer
slaggen by namme neamd wurdt, is de yn 12 18 by Damiate mei in f1 aai swaaiende 
Hayo de Violgama. 6 Syn wapenfe it wie, dat er by de striid om de keatlingtoer de faan 
fan de sultan te pakken krige. Yn de prosopografyske taheakke fa n Jonathan Powell 
syn boek oer de fiifde krustocht fig urearret er as iennige Fries mank 800 oare Euro
peeske crucesignati, fan wa ' t it grutste part as ridder oan de striid dielnaam. ' Dat ropt 
de fraach op nei de eftergrûn fan de Fryske krusfarders. Om hoefoli e man gie it, ut 
hokker gebieten kamen se en wat wie har maatskiplike posysje? 

It twadde dat jin oangeande it neamen fan de Friezen opfalt - wat ûnmiskenber 
mei it foargeande gearhinget - , is dat net oer ridders praat wurdt, alteast net yn de 
wapentechnyske, militêr-funksjonele betsjutting fan it wurd . Om ' t yn it Hillige Lan, 
ek by de krustochtekspedysjes, de haadrol yn it gefjocht meastentiids foar de pansere 
ruters wieS, komt de fraach op wat dan wol de blykber sa nutt ige mili têre bydrage fa n 
de Fryske striders west hawwe kin . By myn besykjen om dêre in antwurd op te jaan, 
wo l ik de maritym-Iogistike prestaasjes fan de Friezen gewurde Iitte. Dat se goed mei 
skippen omgean koene en in soad minsken en foarrie ferfierden, is bekend. Master 
Olivier hat net neilitten om dat te memorearjen. Mar dy fe rtsjinste wie nei alle 
gedachten net har wichtichste. De fe rneamde krustochtpreker hie de Fri ezen benam
men ek oproppen om ' t se in gens bellicosa, ' in oarlochssuchtich folk' wiene, ' ... foar 
net ien foarst benaud en fêstbesletten om de oerwinning te beheljen óf har Iibben foar 
de i vige gloarje te offerjen. ' 9 

It is wat de boarnen oanbelanget net ienfäldich om ut te sykjen wêr ' t de militêre 
betsjutting fan de Fryske peregrini yn lein hat. De net-Fryske krustochtferslaggen 
meie har dan wol geregeld neame, se jouwe amper details oer har akti viteiten. Wy 
binne dêrom yn haadsaak oanwii sd op de ferheljende teksten ut de Fryske lannen seIs, 
te witten de Cesta of Vitae abbatum Orti Sancte Ma rie of abtenlibbens fa n it Wester
lauwersk Fryske Premonstrati nzer kleaster Mariëngaard en de kronyk fa n it ta deselde 
oarder hearrende Ommelanner kleaster Bloernhof te Wittewierurn, fan de bekende 
abten Emo en Menko.'o Fierder is der noch de Dialogus miraculorum. of samling wûn
derferhalen fan de Cistersiënzer muonts Caesarius fan Heisterbach. Caesarius kaam 
net ut Frys lan mar hat hjir yn de earste desennia fan de trettjinde ieu ferskate kearen 
west, doe't er syn abt op fisitaasjereis by alle Cistersiënzer kleasters yn it oarden lans 
begelate. " It bea him de gelegenheid om gegevens ut hiel Frisia foar syn fertellings te 
sammeljen. Dy trije boarnen binne yn kombinaasje mei oare, fersprate, berj ochten en 
byldmateriaal troch my anali searre op krustochtfermeldings én op meidielings oer de 
strii dwize fan de Friezen yn har eigen lan. Dat lêste is di en yn de ûnderstelling dat har 
wize fan fjochtsjen yn Portugal, Palestina, Egypte en Tunesië net oars west hat as dy 
yn Frys lan seIs. Oars sein, yn dit opstel sil besocht wurde om it Fryske sukses op de 
krustochten ut har striidwize yn it generaal te ferklearjen. Dat is in omgeande bewe
ging, mar wol ien dy' t faaks sicht op noch oare nij sgj irrige panorama's biedt. 
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Regio sen oantallen 

Ut hokker gebieten kamen de Fryske dielnimmers oan de peregrinationes transmari
nes en hoe manmachtich wiene sy? Lit us earst dêrta de feiten oer de ferskate krus
tochten ri s op in rychje sette, sûnder se wiidweidich te bedi skusjearjen. De earste 
krustocht, dy ' t 900 jier Iyn yn de ferovering fan Jerusalem einige, smyt fuort al in pro
bleem op, om' t de wichtichste boarnen it oanpart fan in groep Fryske piraten memo
rearje. Dy ferskine min ofte mear by tafal ein 1097 mei in Iytse float foar de havenstêd 
Tarsus, dy ' t dan troch Boudewyn fan Boulogne ynnomrnen iS. ' 2 Sy biede de skj in 
yneine krusfarders sti pe yn de foarm fan foeraazje , en meitsje it har mooglik om har 
posysje te fersterkjen. It is Iykwols de fraach oft ûnder dy piraten wollju ut de Fryske 
kearngebieten west hawwe. Fan har wurdt namrnentlik sein dat se ut Flaanderen, Ant
werpen en Fryslan kamen en ûnder Iieding fan in Winemar fan Boulogne stiene. Om ' t 
ek sein wurdt dat se tefoaren mear as acht jier ûnderweis west hiene, is der gjin reden 
om oan te nimmen dat har float spesjaal foar de krustocht yn de Fryske lannen byel
koar brocht wie. Yn dy tiid waarden trouwens ek ynwenners fan Seelan , Hollan en it 
rivieregebiet noch wol as Friezen oantsjut. 

O er de tocht fan 1147 is net fo lie mear bekend as dat mannen ut de noardlike kust
gebieten doe lngelske, Flaamske en Dutske krusfarders hol pen hawwe by it fero ver
jen fan Lissabon. It oantinken oan dy glorieuze akti viteit waard nammentlik koestere 
troch de Friezen dy' t de Portugeeske stêd yn 1217 oandiene op de tocht dy ' t har utein
lik yn Damiate bringe soe. Neffens it anonime rei sferslach , dat troch abt Emo yn syn 
kronyk opnommen is, betochten de Fryske peregrini doe de rol fan har foarfaar 
Poptetus Ulvinga, dy' t by it beli s fan Lissabon 70 jier earder as in martIer omkommen 
wêze soe. 1J Yn de let-midsieuske Fryske historiografy is Poptetus of Poppo utgroeid 
ta in mytyske figuer. Dat er yn de kontemporêne ferslaggen fan 1147 net foarkomt 
dat jildt wol foar de Rynlanner ridder Herman fan Bonn, dêr' t in grêfstien fan yn it 
kleaster fan San Vicente bewarre bleaun is en dêr ' t blykber betizing mei plakfûn hat 
docht net ta de saak. Ype Poortinga seit yn syn boekje oer de palmridder fan Lissabon 
mei rjocht dat it ferhaal in histoaryske kearn han hawwe moat. In kearn, dêr't yn alle 
gefal by heart , dat yn 1147 Friezen by de Portugeeske haadstêd fochten hawwe. 

Fan de tocht fan 1189, dy ' t op deselde wize organisearre waard, witte wy wat 
mear. Abt Emo fan Wittewierurn hat it oer de earste peregrinatio, mei de bystelling 
contra Saladinum (tsjin Saladin), om' t it de earste reis wie sûnt de yn it Westen tige 
bejammere fal fan Jeruzalim .'~ De Hillige Stêd wie ommers fuort nei de Slach by Hat
tin yn 11 87 yn hannen fan sultan Saladin fallen. Begj in febrewaris 1189 moat in Frysk 
eskader utfearn wêze, dat yn de mûning fan de Maas oansluting fûn hat by in float ut 
Keulen, Flaanderen en Hollan. ei' t se letter noch fersterke wiene mei in grutte groep 
lngelsken, waarden dy krusfarders ynskeakele by it feroverjen fan de Moarske stêd 
Alvors yn Sud-Portugal. Fan dy fan Keulen - 1500 man yn fjouwer skippen neffens 
de Keul ske keningskronyk! - is bekend dat se yn Portugal bleaun binne en foar de ein 
fan itjier wer thus wiene. De Fryske haadmacht, oanfolle mei in groep Denen, is Iyk
wols fierder syld nei it Hillige Lan. Op 16 juny giene se ut Alvors wei om, nei in flotte 
reis mei in koart opûnthald yn Messina, op I septimber yn Akko oan te kommen. 
Neffens in Ingelsk reisfersl ach bestie har float ut 50 skippen mei 12.000 man. 

Dat se 50 skippen byelkoar brocht hiene, is oars net ûnmooglik, mar in oantal fan 
240 krusfarders trochinoar it skip Iiket my te heech. De grutste koggen ut stêden as 
Hamburch, Bremen, Starum en Keulen koene, altea st yn de fjirtjinde ieu, wol mear as 
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hûndert man oan board nimme, mar net alle skippen wiene like grut. 15 De measte 
Fryske skippen sille fanwegen it farre moatten oer It Waad en foar bygelyks it berikke 
kinnen fan kustplakken Iykas Koarnwert, Halluml6 en Holwert, net in soad djipgong 
han hawwe. Se wiene dus per definysje Iyts. J7 It kin hast net oars of mei 100 man it 
skip wiene dy foar sa' n lange reis maksimaal belêste. 

Acht jier letter (1197) is wer in Frysk kontingint nei it Hillige Län 6fset. It gie doe 
net om in bekende grutte krustocht dy ' t in eigen nûmer krigen hat, mar om ien fan de 
aparte ekspedysjes dy ' t tuskentroch organisearre waarden om by it de ferdigenjen fan 
de kristlike keninkrykjes yn it easten te helpen. Emo en Menko hawwe it yn dat ferban 
oer de twadde peregrinatio. 1 De Dutske ûndersiker Herbert Brassat konkludearre dat 
de Friezen doe meigien binne mei in float fan 44 skippen, dy't ûnder lieding stie fan 
aartsbiskop Hartwig fan Bremen. 19 Dy hie ommers gans Fryske gebieten yn syn 
diosees (Norderland, Harlingerland, Wangerland, Östringen en Rüstringen). As der 
krusfarders ut dy lannen op pa ad gien binne, is it hiel goed mooglik dat sy seIskip kri
gen hawwe fan lanslju ut de Ommelannen, dus ut Five\goa, dêr ' t it kleaster Bloemhof 
te Wittewierurn yn lei, en wa wit ek noch wol fierder ut it westen. 

En dan is der fansel s de fiifde krustocht, nei Damiate, dy ' t troch de abten Emo en 
Menko de tredde peregrinatio neamd wurdt. 'o Dy waard foar it aartsbisdom Keulen 
mei gans sukses taret troch de al faak neamde master Olivier. Holpen troch wûnder
baarlike krusferskinings dy't ûnder syn preken oan de himel te sjen wiene,' l krige er in 
rekord-oantal fan 13.000 Fryske striders mei. Hy hat it oer 8.000 scutarii (skylddra
gers) en 5.000 loricati (harnasdragers).12 Sy teagen krektlyk as yn 1189 op yn 'e 
mande mei krusfarders ut de Noard-Dutske havenstêden en it Rynlan. Fierder wiene 
der wer Ingelsken en Hollanners fan de partij. Alles byinoar soene neffens Olivier yn 
maaie 1217 net minder as 300 skippen foar dy ekspedysje de West-Europeeske 
havens utfearn wêze. Sûnt koart witte wy dat it getal fan 300 yn wurklikheid noait 
helle is." 300 wie in doe\sifer. It wiene 200 op syn heechst, mar fan dy 200 kamen der 
- en dat is wol frij wis - dochs net minder as 80 ut de Fryske lannen. Ek mei dat sifer 
liket it oantal opjûne krUsfarders fan 13.000 te grut, al is in trochsneed oantal fan 162 
it skip dan wat Iytser as it getal fan 240, dat foar de reis fan 1189 oerlevere is. 

De krusfarders hiene op befel fan paus Honorius III Portugal links lizze litte moat
ten. Doe' t se ienkear by de Portugeeske kust oankommen wiene, hawwe guon har Iyk
wols dochs troch de machthawwers dêre oerhelje litten om de Sarasenen yn Sud-Por
tugal te bestriden. De Friezen hawwe dat net dien. Se besleaten troch te gean, mar 
wiene te let yn de Middellanske See om noch streekrjocht nei it Hillige Lan te farren . 
Nei in reis by de Spaanske eastkust en de Franske sudkust lans, oerwinteren se yn 
Itaalje. Earst yn maaie 1218 kamen se yn Akko oan, dêr't se it de krustochtlieders 
mooglik makken om it leger nei te ferfieren. 

Net lang nei de 6frin fan dy lange ekspedysje kaam master Olivier yn 1224 op 'e 
nij om it krus te preekjen yn de Fryske lannen. Hy mn dêrby net safolle oanklang as 
tsien jier tefoaren, mar wist tegearre mei syn opfolger Jan fan Xanten dochs wol safol
Ie \ju te ynspirearjen dat der yn 1227 in float ut Borkum wei utfarre koe. Emo en 
Menko hawwe it yn dat ferban oer de fjirde peregrinatio . '~ Wy fernimme der fierder 
neat mear fan, mar de stilte yn de boarnen is goed te ferklearjen as wy oannimme dat 
de Friezen wat tal oanbelanget ûndergien binne yn de diskear bûtengewoan grutte 
Dutske massa." 

As wy hjir foarbygeane oan it meidwaan fan de Friezen oan de ekspedysjes tsjin 
de Drinten en de Stedingers yn de tweintiger en tritiger jierren, dan wie de fo lgjende 
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mienskiplike Fryske krustocht dy nei Aken yn 1248. De Friezen wiene earst op roppen 
om oan de tocht fan kening Loadewyk fan Frankryk mei te dwaan, mar doe't bliken 
die dat de tariedingstiid te krap wie en dat se boppedat tichter by hûs ek harren krus
tochtgelofte ynlosse koene troch de ekskommunisearre keizer Frederik II te bestriden, 
hawwe de measten har mei tastimming fan de paus ûnder de banier fan rooms-kening 
Willem 11 foege. 26 Neffens it relaas fan abt Menko fan Wittewierum binne de Fryske 
krusfarders yn de maaitiid fan 1248 nei Aken tein en hawwe se dêre in pear nuttige 
militêre aksjes utfierd, om oan 'e ein fan de simmer wer nei hûs te gean, nei't se troch 
rooms-kening Willem II fan har kustochtgelofte ûntslein wiene. Lykas bekend, sneu
vele dyselde kening Willem acht jier letter by Hoogwoud yn West-Fryslan, doe' t er 
besocht de dêr wenjende Friezen te ûnderwerpen. 

Ek doe hiene de Friezen har nocht noch net. By de lêste grutte ekspedysje fan 
kening Loadewyk, dy ' t de dielnimmers uteinliks nei Tunesië fiere soe, wiene se wer 
massaal presint. 27 By de tarieding soe hiel Fryslan (tota Frisia) belutsen west hawwe. 
50 koggen, dêrûnder fjouwer ut Fivelgo, hawwe it anker lichte en binne fan Borkum 
ut de Noardsee opgien, om nei Aigues Mortes by Marseille te silen. Abt Menko lit 
trochskimerje dat der gans mannen oan board gien binne. Hy skriuwt dat Fivelgo 
fuort dêrnei , yn in perioade fan krapte oan iten, mei in akute krisis te kampen krige, 
om' t de krusfarders hast alle kontanten meinommen hiene en der amper mear jild wie 
om not te keapjen. Troch tsjinslaggen op ' e reis kamen de Friezen letter yn Sud
Frankryk oan as de bedoeling wie. De kening wie al fuort. Se binne doe nei Tunis diri
gearre en hawwe dêre koart foar de dea fan kening Loadewyk noch yn aksje west. 
Neitiid hawwe se neffens Menko ûnder Karel fan Anjou meifochten yn de slach by El 
Bahira (20 septimber 1270). Letter binne guon fan har op eigen manneboet noch nei it 
Hillige Lan ofset, mar dêr koene se - foarsafier't se ûnderweis net troch sykte of skip
brek omkommen wiene - mei har lytse oantal net it measte mear foar de yn 'e benea
ring brochte kristenen dwaan. 

Oan 'e han fan de sifers kin fêststeld wurde, dat foar fjouwer fan de seis oerseeske 
krustochten dêr't Friezen by belutsen wiene, oantallen fan skippen bekend binne: 50 
yn 1189, 44 yn 1197, 80 yn 1217 en 50 yn 1270. As wy der fanut gean meie, dat de 
respons yn 1217 troch it preekjen fan master Olivier en de troch him beklamme godli
ke foartekens utsûnderlik grut wie, dan Iiket in oantal fan 40 oant 50 koggen foar de 
oare krustochten tige akseptabel, ek foar de ekspedysjes fan 1147 en 1227. Utgeande 
fan in maksimum besetting fan 100 man it skip, soe dat de sterkte dy't de Fryske lan
nen oan de kruslegers leverje koene, op op syn heechst trochinoar 4.000 oant 5.000 
man bringe. 

Wat dan it komof oanbelanget, binne de konkluzjes allike globaal , mar dochs wol 
dudlik. It is mooglik dat foar de tolfde ieu ek de Hollanners noch as Friezen teld 
wurde moatte. Oant sa likernoch 1100 waard de namme Frisia ommers foar in folle 
grutter gebiet"brûkt, dat ek Hollan omfieme. Oft de Hollanners har ek yn 1189 en 1197 
noch as Friezen oantsjutte Iitten hawwe, is lykwols de fraach , al wie it mar om' t de 
greve fan Hollan yn dy tiid geregeld grinskonflikten mei de Friezen, dy ' t noardlik fan 
syn territoarium wennen, utfocht. Hoe't dat ek wêze mei, ut de ferslaggen fan it krus
tochtpreekjen fan master Olivier yn 1214 en 1224 wurde wy gewaar hoe' t it Fryske 
rekrutearringsgebiet yn it aartsbisdom Keulen der utseach. De domskolaster sette yn 
Grins mei syn missy ut ein. Dêrutwei teach er de Ommelannen yn, nei Bedum, om 
oanslutend nei Fryslan westlik fan de Lauwers te reizgjen, nei Surhuzum en Dokkum. 
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Yn 1224 wie syn rûte in bytsje oars. 28 Hy begûn wol wer yn de Martinistêd, mar teach 
doe troch de Ommelannen nei East-Fryslän, nei Iemsgoa. Dêrnei kearde er werom en 
reizge mei in koarte ûnderbrekking fia Grins nei Westerlauwersk Fryslän. Ut de rûte
beskriuwing wurdt dudlik dat er dêr ek oer de Boarn west hat, yn Westergoa. Dat be
tsjut dat er yn alle Fryske regio's fan it aartsbisdom Keulen preke hat, fan it Fly oant 
foarby de lems. Mear nei it easten binne de Fryske gebieten dy ' t ta it bisdom Bremen 
hearden , yn deselde tiid grif ek troch krustochtprekers bewurke. Nei 1270 skriuwe de 
Fryske ferme Östringen en Wangerland yn in brief oan kening Philips fan Frankryk 
(mei in fersyk om kommersjele fasiliteiten foar har keaplju), dat se op de krustocht 
fan kening Loadewyk foar Tunis fjirtjin dagen oan syn side fochten hawwe. '9 Dat liket 
derop te wizen dat doe, mar nei alle gedachten ek earder, alle Friezen ut it hiele kust
gebiet fan Fly oant Jever fan de partij west hawwe. Oer de partisipaasje ut it hjoed
deistige West-Fryslän binne gjin kontemporêne berjochten oerlevere. 30 

De boarnen wize der dêrby ek op, dat de krusfarders ut de ûnderskate Fryske 
gebieten elkoar, nettsjinsteande it feit dat har lannen bestjoerlik mar in lyts bytsje mei 
elkoar te krijen hiene, as Friezen weromkenden, mienskiplik mei elkoar oplutsen en 
ek geregeld mei elkoar oerleine. Sa is te lêzen dat se apart fan oare naasjes en krus
tochtgroepearrings besluten namen oer it al of net fierder reizgjen of it kiezen fan in 
militêre oanfierder. 31 Dy kommandant waard pas keazen as se by it eigentlike striid
toaniel oankommen wiene. Nijsgjirrich yn dat ferbän is, dat se by de tocht fan 1217 
foar de seereis earst it opperbefel akseptearren fan greve Willem II fan Hollän , dy ' t yn 
dy tiid formeel ek vice-comes fan Westerlauwersk Fryslän wie. Doe' t dy Iykwols yn 
de simmer fan 1217 it beslut naam om yn Portugal te bliuwen om biskop Sueiro yn de 
striid tsjin de Moaren by te stean, binne de Westerlauwerske Friezen net by him 
bleaun. Sy folgen har länslju , dy't de oprop fan de paus serieus namen om streekrjocht 
nei it Hillige Län te farren. lenkear yn Darniate oankaam, stelden se harsels ûnder it 
kommando fan Jan fan Brienne, kening fan Jeruzalim, en lieten se har fierder liede en 
advisearje troch de fan har heechwurdearre preker Olivier fan Keulen. 

Komój 

Mei it ûnderstreekjen fan it kollektive hanneljen fan de Friezen, komme wy ut by de 
fraach hokfoar minsken oft dy krusfarders no eins wiene en troch wa' t se laat waar
den. Wiene it seefarders en maritime fjochtersbazen mei in wytsing-eftige wize fan 
operearjen, of moatte se mear sjoen wurde as kommunaal organisearre boerestriders, 
in soarte fan Switsers avant la lettre, dy ' t har yn fjildslaggen goed yn it gelid hälde 
koene? 

Hjirboppe is al sein dat de net-Fryske boarnen mar ien namme neame. De Fryske 
teksten binne allikemin rynsk mei bysûnderheden oer it komöf en de maatskiplike 
eftergrûn fan de krusfarders. Dochs binne der wol in pear feiten ut te heljen , dy't us 
fierder helpe kinne. Yn ' t foarste plak ut de Abtelibbens fan Mariëngaarde; gegevens, 
dy't oan no ta wol bekend wiene, mar noch net folie omtinken krigen hawwe. Se 
geane oer adellike famyljes dy ' t it stiftsjen fan it kleaster materieel mooglik makken; 
dy ' t Mariëngaarde ek lang dêrnei noch begeunstigen en bern yntrede lieten, dêr't 
guon fan it letter seIs ta abt, prior of priorin brochten. 

Y nstruktyf binne datoangeande de ferhalen ut de Vita Fretherici oer de pasifikaas
jepogings fan Frederik fan Hallum. Noch foardat Frederik derta kaam om in eigen 
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kleaster Op te rjochtsjen , wie er as pastoar oanhaldend dwaande om net allinnich yn 
syn eigen parochy, mar ek yn de hiele krite dêr't Hallum yn lei, frede te bringen en 
fjochtersbazen te bewegen har wapens, dy ' t se blykber alle dagen by har hiene, foar it 
alter del te lizzen. Ek ut de biografyen fan de lettere abten fan Mariëngaarde, ut de 
kronyk fan Bloemhof en ut de mirakelferhalen fan Caesarius fan Heisterbach, krijt 
men it idee dat de Fryske maatskippij fan dy dagen frijwat gewelddiedich wie. De 
nobel neamde Iju dy ' t yn dy teksten opfierd wurde, krije geregeldwei de wapens op, 
om har ear en besit tsjin elkoar te ferdigenjen , mei as gefolch dat der gauris minsken 
dea bliuwe." Wraak liket oan ' e oarder fan de dei, nettsjinsteande de fredes dy ' t faak 
troch de lannen öfkundige wurde. Dêrby moat betocht wurde dat fete in foarm fan 
rjocht wie en dat fete en lansfrede elkoar net utsleaten , mar earder komplemintêr oan 
elkoar wiene. Wannea.r't persoanen en partijen har rjocht fia in gewoane rjochterlike 
proseduere of troch arbitraazje net nei tefredenheid 'helje ' koene, koe de fete foar har 
soms utkomst bringe as in soarte fan GodsoardieJ.33 Ut dat each wei kin de twakamp, 
dêr ' t yn de trettjinde ieu noch faak troch it gerjocht op weromgrypt waard om konflik
ten ophàlde te litten, as in ritualisearre foarm fan fete besjoen wurde. 

Utsoarte besochten geastliken om it wapengeweld te beheinen en bellatOl'es te 
bekearen. Neffens de skriuwer fan syn vila hie Frederik dêr in protte sukses mei. Syn 
earste en dêrmei ek wichtichste bekearling wie de ealman Asego fan Blije." Dy soe 
troch alle fete-ekspedysjes dy ' t er laat en utrist hie, sa ferearme west hawwe, dat er by 
syn bruiloft te min jild hie om de earmen tefreden stelle te kinnen. Om de skande fan it 
net beteljen te ûntrinnen , hie er har doe mar falskjild jûn. Doe ' t koart dêrnei syn jonge 
frou stoar - as straf fan God foar dy misdied - , stjoerde pastoar Frederik him op 
beafeart nei Jeruzalim, net allinnich om him boete dwaan te Iitten, mar ek yn de hope 
dat Asego nei thuskomst in fredeleavjender persoan wêze soe, dy't meihelpe koe om 
oan de strideraasjes en wapene konflikten yn syn eigen lan in ein te meitsjen. Asego 
gong op paad yn it selskip fan Gertrudis fan Driezum, de suster fan syn ferstoarne 
frou , dy ' t letter priorin fan it kleaster Bethlehem wurde soe. Beide reizgen mei 't skip, 
want op'e werornreis die wûnder boppe wûnder bliken dat se genöchjild oerhiene om 
in besite te bringen oan it grêf fan St. Jabik yn Compostela. len fan de konkluzjes ut 
dit ferhaal is , dat se yn Eastergoa fóár it stiftsjen fan Mariëngaarde (1163) de rûte nei 
Jeruzalim al goed koene. Wichtiger is, dat it om in ferneamde nobilis gie, in fetelieder 
mei in grut gefolch, dy ' t de hiele adel fan de terra of it lan Eastergoa ta syn sibben 
rekkenje koe. 

Sa'n figuer wurdt sa'n 60 jier letter ek neamd yn de Vita larici en de Vita Sibrandi, 
de libbensbeskriuwings fan de abten Jarich en Sibrand fan Mariëngaarde, dy ' t de ear
ste desennia fan de trettjinde ieu bestrike. It is te rêden om de foaroansteande nobilis 
Dodo Kempinga, soan fan de ferneamde kriger Wibrand Kempinga fan Kempingabu
ren by Ljouwert. Fan Dodo wurdt sein dat er yn ' e tiid fan master Olivier trije kear op 
peregrinatio oersee west hat." Op de lêste fan dy reizen naam er syn omkesizzer Thi
tard Jelgera mei. Oars as syn omke kaam dy wol werom. Hy keas dêrnei foar in kleas
terlibben yn Mariëngaarde. Wannear't wy no dy trije reizen fan Dodo Kempinga yn 
de tiid pleatse moatte, bin ne der - fan rjochten - mar twa mooglikheden , as wy der 
rekken mei halde dat master Olivier sawol by de tocht nei Damiate as by dy fan 1227 
belutsen west hat: itsij yn 1189, 1197 en 1217-1218, itsij yn 1197, 1217-1218 en 1227. 
De earste rige leit it measte foar de han, om' t de namme fan Olivier as preker meastal 
mei de tocht fan 1217-1218 ferbûn wurdt. 36 Yn beide gefallen kin Iykwols praat wurde 
fan it meidwaan oan mear as ien krustocht troch in vir potens, dives et nobilis , in 
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machtich, ryk en edel man, dy't, krektlyk as de al neamde Asego fan Blije, ûnder de 
hiele Eastergoaske adel sibben hie. Resint ûndersyk hat ûtwiisd, dat er ta de foarfaars 
rekkene wurde kin fan de haadlingefamylje Cammingha, dy't yn de fyftjinde ieu noch 
in foaroansteande militêre en politike rol yn Westerlauwersk Fryslan spile.37 Yn de 
Vita Sibrandi wurdt Dodo syn hiele genealogy ût de doeken dien, om sjen te litten hoe 
grut oft de stipe wie dy't de abdij Mariëngaarde en har dochterkleasters fan de rykste 
en machtichste Iju yn it lan krigen. 38 Ferskate nichten fan Dodo wiene koarsuster yn it 
by Mariëngaarde hearrende frouljuskleaster Bethlehem. Syn like nobele omkesizzer 
Ethelger, broer fan de hjirboppe neamde Thitard, waard yn 1240 ta abt fan Mariën
gaarde keazen, ek al wie er noch net iens ta pryster wijd. Fierder hie Dodo abt Sidach 
fan Klaarkamp, it aldste Cistersiënzer kleaster yn de Fryske lannen, as sweager. Dodo 
syn soan Wibrand Kempinga soe, nei in houlik dêr't gjin bern ût fuortkommen wiene, 
in tsjerklike karriêre folgje en op ' t lêst seIs ta abt beneamd wurde fan it yn 1249 yn de 
Cistersiënzer oarder opnommen manljuskleaster Jeruzalem of Gerkeskleaster. 

Sa sjogge wy hoe't in man fan hege komöf ût in grut adelsnetwurk, mei famyljele
den as oersten fan de wichtichste kleasters yn Frisia, trije kear efterinoar it krûs oan
nimt. Sokke Iju , mei ûnderfining as fetelieder en rjochter, waarden nei alle gedachten 
al neffens terra of lan mei de lieding fan de Fryske krûslegerkes belêste. It soe trou
wens hiel goed kinne, dat Dodo de oanfierder west hat fan de jongfeint Jarich fan 
Wester- of Hegebeintum, fan wa' t yn de Vita Fretherici meidield wurdt, dat er, nei in 
himelske bemiddeling fan de al ferstoarne sillige Frederik, mei syn sibben en oare 
krûsfarders nei Damiate tein en alhiel sûn weromkommen is. 30 

Giet it yn dit gefal om feiten ût Eastergoa yn Westerlauwersk Fryslan, wat wy oan 
berjochten ût de Ommelannen ta ûs foldwaan hawwe, wiist yn deselde rjochting. Ek 
ût Fivelgoa kenne wy sa'n ealman. Hy is yn 1224 yn it gefolch fan master Olivier en 
Jan fan Xanten, wannear't dy troch de Fryske lannen reizgje om op ' e nij de krûstocht 
te preekjen. Syn namme is Eltet fan Middelstum.40 Hy waard, net wapene as er wie yn 
ferban mei de öfkundige Godsfrede, ûnferhoeds deastutsen troch in ealman ût de 
omkriten fan Dokkum, waans fete troch master Olivier beëinige wie op in foar rum 
blykber ûnbefredigjende wize. Yn ien fan de mirakelferhalen fan Caesarius fan Heis
terbach wurdt er de ' rykste fan allegear ' neamd." Letter, yn de fyftjinde ieu, waard er 
troch de Ewsums, dy ' t ta de machtichste haadlingefamyljes fan de Ommelannen rek
kene wurde kinne, as har stamfaar yn de memoarje halden."2 Nijsgjirrich is it om yn 
dat ferban te melden, dat de Ewsums har kearnbesit doe yndie yn Middelstum lizzen 
ruene. Oft dy pretinsje al as net wier wie, docht hjir Iykwols net ta de saak. Op grûn 
fan wat hjirboppe nei foaren brocht is, geane wy net te fier, as wy konkludearje dat de 
krûstochtbeweging yn Fryslan droegen en laat waard troch de machtichsten yn de 
maatskippij. 

Ridders enfuotsoldaten 

Eltet waard in miles christianus, in kristenridder, neamd om' t er it krûs nommen hie. 
Mar hy en oaren fan syn stan wurde fierder yn de boarnen hast noait milites, ridders, 
neamd. Se wiene edel, machtich en goed oefene yn it omgean mei wapens. En se 
wiene ryk genöch om eventueel ek de wapenrissing fan in ridder betelje te kinnen. 
Wêrom misse se dan dy kwalifikaasje fan ridder? Wêrom wit de gelearde fransiskaan 
Bartholomeus Anglicus om 1240 hinne yn syn populêre ensyklopedy De proprietati-
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bus rerum as bysûnderheid fan de Friezen te melden, dat se militares dignitates , rid
derlike weardichheden, ofwize?43 

It antwurd, of alteast de rjochting dêr ' t ik it yn sykje wol , is dat se net wend wiene 
om ridend op in hynder te fjochtsjen . It seit yn dat ferban al hiel wat dat de Friezen de 
reis nei it Hillige Lan mei it skip makken, om' t oannommen wurde moat dat de krûs
farders op de floaten ût it Noardseegebiet gjin hynders meinamen en dus gjin ruters 
wiene. Wa't perfoarst as ridder stride woe en dus op syn minst trije hynders nedich 
hie, moast de lanwei nimrne, yn alle gefal oant er by ien fan de Italjaanske havenstê
den oankommen wie. It is bekend dat de feodale eallju ût Gelre en it bisdom Utert alti
ten dy rûte keazen.4-l Ut Venetië, Genua en Pisa wei koene se dan mei har hynders nei 
it Hillige Lan transportearre wurde. Dat gie almeast yn grutte stabile galeien, dy ' t 
deun ûnder de kust fearen om geregeld foerazjearje te kinnen '" Mear as acht wiken 
hiene dy omaris ek net nedich om Akko, Jaffa of in oare haven oan de kust fan Palesti
na te berikken. 

It is net sa, dat skippen op de Noardsee en yn it Kanaal noait hynders ferfierden. 
Op it tapyt fan Bayeux is bygelyks moai te sjen hoe't foar de Slach by Hastings striid
hynders oan lan brocht waarden ût de troch hartoch Willem fan Normandië oanfierde 
skippen"" Dêrby gie it Iykwols om in koarte oerstek. As it om in perioade fan in pear 
wiken gong, koene se yn dy tiid noch wol hynders op in sylskip ferfiere, mar net trije 
oant fjouwer moannen efterinoar - de measte fan de Noardseefloaten wiene trouwens 
noch wol langer ûnderweis nei it Hillige Lan. Ofsjoen fan de kondysje dêr 't de bisten 
by in protte wyn yn skean silende skippen yn kamen te ferkearen - hynders binne frij 
gefoelich foar seesykte -, namen se tefolle romte yn beslach mei al it foer en drinken 
dat se nedich hiene. De konklûzje kin dêrom net oars wêze as dat de Noardseefloaten, 
ek dy fan de Friezen, bemanne wiene mei fuotfolk '" It gie om bogesjitters, speardra
gers, swurdfjochters en ballistarii (blijde-artilleristen). 

No seit dat noch net it measte oer de spesjalisaasje fan de Friezen yn it fjochtsjen 
te foet. Soene sy wend west hawwe om as ridders te striden, dan hiene sy omrners de 
lanwei nimme kinnen. Dat hawwe se Iykwols net dien, om ' t se ynfanteristen wiene. 
Sawol ût de narrative, as ût de juridysk-normative én de ikonografyske boamen docht 
bliken dat de Fryske kriger ût de Midsieuwen hast altyd in fuotsoldaat wie. It meast 
dûdlik is dat of te lêzen oan it grutsegel (it saneamde Totius Frisiae-segel) fan it Bûn 
fan de Opstalbeam (ofb . a) , dat yn syn aldst bekende foarm fan 1324 datearret48 Dat 
toant ûs twa fuotsoldaten mei Iytse rûne skylden oan wjerskanten fan Maria mei it 
Kristusbern, de patroanhillige fan de Fryske lannen by ûtstek. De iene kriger hat in 
swurd en de oare in spear yn de han. In noch aldere ofbylding yn deselde styl (ofb. b) 
is bekend fan it segel fan it lan Rüstringen, ût 1312"9 Dêr is kening Karel de Grutte op 
werjûn, dy 't de Friezen har frijheid jout, flankearre troch twa striders, dy' t beide in 
spear yn de han hawwe. De Iofter strider fiert neist syn spear noch in Iyts rûn skyld en 
hat in swurd oan in gurle hingjen. Soartgelikense tekeningen fan striders te foet mei 
swurd, spear en skyld, soms as flankearring fan de Hillige Faam, soms ek op harsels, 
wurde noch op gans oare lanssegels oantroffen, ûnder mear op dy fan Wûnseradiel 
(1271)50, Rüstringen (1341 , ofb. g)51 , Hunsingo-Oosterambt (1372, ofb. h)" , Moar
merlan (1435)53 en Eastergoa (1494)54. De lêste liket trouwens älder as de fyftjinde ieu 
en is dûdlik oflaat fan it Opstalbeamsegel. 

Seit it op himsels al hiel wat dat de algemiene Fryske konfederaasje fan lannen én 
ferskate miene mienten fan aparte Fryske terrae neist har patroanhillige in fuotsoldaat 
of twa fuotsoldaten as byldmerk keazen, alhiel oertsjûgjend is de Iykstelling tusken 
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Fries/Fryske kriger en ynfanterist yn de byldkar fan in feodale tsjinstmansfamylje mei 
de namme Frisa (letter ek wol Van Frese) , dy ' t al yn de trettjinde ieu besittings hie en 
aktyf wie yn de lannen fan Osnabrück en Oldenburg." De namme wiist de rop dat de 
famylje oarspronklik ut Fryslän kaam. Har leden fiere net alti ten krekt itselde wapen, 
mar opmerkIik is dat op al har segels ut de fjirtjinde ieu (ofb. c, d en e) in Fryske stri
der ofbylde is, itsij allinnich mei in kop (mei in soarte fan hoannekaam, sis mar in 
' punkkop' ), itsij alhiel yn persoan, mei yn de rjochterhän in spear yn de oanslach en 
yn de linker- in rûn skyld. Sello hat dêroer wol terjochte opmurken dat it om in sprek
kend wapen giet. Foar de lju yn Osnabrück en Oldenburg stie in 'wylde Fries ' yn dy 
tiid blykber gelyk oan in agressive fuotsoldaat mei in yndiaan-eftich bosk hier. 

Dy segelofbyldings steane net op harsels. Ek de oare bekende ikonografyske boar
nen fan wapene mannen ut it Fryske kustgebiet toane krigers te foet mei in utrissing 
fan spear, swurd en in rûn skyld. De äldste (ofb. f) is te finen op it saneamde 'Friesen
bild ' , dat foar de oarloch yn de Dom fan Munster te sjen wie. It wurdt yn ' e regel op 
de twadde helte fan de trettjinde ieu datearre. It orizjineel is by in allieard bombarde
mint ferlerngien , mar kin yn allerhanne neitekenings ut de njoggentjinde ieu noch wol 
bestudearre wurde.56 It lit sjen hoe ' t 26 fertsjintwurdigers fan länsgemeenten ut Mun
stersk Fryslän de apostel Paulus , patroanhillige fan Munster, earbiedich produkten ut 
har gebiet oanbiede, ûnder mear in hynder, in okse, in pear lammen, bûter, tsii s en 
aaien. Trije fan har drage in spear en in skyld, en binne alsa as krigers werom te ken
nen. 

In bytsje jonger binne de oan elkoar besibbe taferielen fan kampfjochters ut de 
tsjerken fan Westerwijtwerd en Woldendorp yn Grinslän. De äldste, wat ' strip' -eftige, 
muorreskildering, dy fan Westerwijtwerd (ofb. i), is lang op de twadde helte fan de 
trettjinde ieu datearre, om' t de tsjerke seIs yn dy tiid ta stän kommen is." Tsjintwur
dich binne se der net wis fan oft de skildering al by it bouwen fan 'e tsjerke oanbrocht 
is en wurdt as datearring de midden fan de fjirtjinde ieu oanhälden.58 De ofbylding is 
dudlik genoch. Twa striders te foet binne mei elkoar yn gefjocht. Beide hawwe se 
lange skobbejakken oan, dy' t nei alle gedachten fan lear,9 wiene. Beide hawwe se ek 
deselde bewapening, besteande ut in spear, in swurd en in rûn skyld. De rjochter stri
der fjochtet mei syn swurd. Hy hat syn spear al brûkt, want dy is sa tekene, dat er 
ofketst liket te wêzen op it skyld fan de tsjinstanner en dêrby brutsen is. De linker stri
der hat syn swurd noch oan syn side en besiket syn tsjinstanner earst mei syn spear te 
treffen . It gehiel wurdt troch keunsthistoarisy ornaris utlein as in allegory op de striid 
tusken goed en kwea. Halbertsma hat dêrneist opmurken dat it ek, of tagelyk, faaks 
sjoen wurde kin as in werjefte fan in rjochterlik kampgefjocht.60 Dat jildt dan ek foar 
de muorreskildering fan Woldendorp (ofb. k) , dy ' t de persoanen wat skerper én krea
zer ofbyldet, mar fierder ikonografysk krektengelyk is oan dy fan Westerwijtwerd. 61 

Om de wat jongere styl soe er op, of krekt nei de midden fan de fjirtjinde ieu datearre 
wurde moatte. De hälding fan de krigers is yn alles identyk, dat it dudlikst waar te 
nimmen is oan it feit dat ek de rjochter strider fan Woldendorp syn spear al sûnder 
sukses brûkt hat. 

Tige krekt te datearjen ta beslut is de saneamde Eppostien ut de tsjerke fan Rinsu
mageast (ofb . j), dy ' t sûnt 1880 yn it Fries Museum bewarre wurdt.62 It is in sark fan 
reade stien mei dêrop it byltnis fan in jongfeint, Eppo fan namme, dêr't yn it räneskrift 
fan sein wurdt dat er op Simon en ludasdei (28 oktober) fan it jier 1341 troch de dea ut 
syn famylje weinommen waard. Syn älden wiene Athigart en Hacira en as bruorren 
hie er Hessel, Sidach en Sicco. De lêste wurdt in twillingbroer neamd. Op de ofbyl-
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ding hat er yn de ljochterhan in spear, wylst fierder goed te sjen is dat oan syn gurle in 
mes en in beurs hingje. Watfoar ding oft er ûnder syn linker earmtakke hat, hawwe de 
keunsthistoari sy oan no ta Iykwols noch gjin antwurd op jûn .63 Foar us mei it ûnderwi
lens wol dudlik wêze dat it om in swurd giet mei in rozetfoarmige knop oan de boppe
kant fan it hanfetsel. Krekt dy fersiering, en ek de klaaiïng fan de ferstoarne, litte 
utkomme dat wy hjir mei ien fan hege kom6fte krijen hawwe. 

AI dy werjeften fan krigers te foet met deselde utrissing, ut deselde tiid en ut alle 
dielen fan it Fryske kustgebiet, passe hiel goed by de bekende bepaling ut de as alge
mien Frysk presintearre, mar allinnich yn Rüstringen oerlevere, rjochtsboarne Thet is 
ac frisesk riucht, nammentlik dat de Friezen har lan ferdigenje moatte ... mith egge 
and mith orde and mith tha bruna skelde.'" Yn dy bepaling is de fijan definiearre as de 
unriuchte hearskippij mei de hege helm en it reade skyld, dêr't fansels de feodale (yn 
dit gefal Saksyske) ridder mei bedoeld is. Sa ' t ek ut de measte besprutsen 6fbyldings 
opmakke wurde kin, hat de Fries ornaris gjin helm op. Hy is bewapene mei in swurd 
(egge = skerpe kant, as pars pro toto ), in spear of lans (oerde = skerpe punt, ek as pars 
pro Iata) en in brun skyld. By dat brune skyld sil wol tocht wurde moatte oan in 
ien fäldige konstruksje mei lear dat oer in houten ramt spand wie. 65 

Giet it yn 'e krektneamde tekst yn om in standertbewapening foar de Fries , ut oare 
boarnen is wol op te meitsjen dat net alle krigers dy ta har foldwaan hiene. Der waard 
ûnderskie makke neffens rykdom en fermogen. It dudlikst is dat ferwurde yn kêst XX 
fan it mooglik al ut de alfde ieu datearjende Aid Skeltarjocht ut Westerlauwersk 
Fryslan.66 Dat hat in ferdieling yn fjouweren. Fan de ryksten, dat binne de Iju mei 
mear as tritich pûn oan ûnreplik goed, wurdt easke dat se foar de lansferdigening mei 
horse and wepne, dus mei hynder en 'wapen' nei foaren kom me. Wat ûnder dat 
'wapen ' ferstien wurde moat, wurdt net utlein . De Iju dy ' t besit hawwe mei in wearde 
fan tusken de tweintich en tritich pûn, sille in truchslayn wepen67 fiere, dat is in swurd. 
De tredde kategory, mei besit dat in wearde hat fan tusken de tolve en tweintich pûn, 
moat mei spere ande skeld oantrede. En fan dyjingen mei goed dat net mear wurdich 
is as tolve pûn, wurdt ferwachte dat se mei b6ge en koker foar de landwere opkomme. 

Ut de beskriuwing fan de earste kategory soe konkludearre wurde moatte, dat de 
rykste Friezen dochs op in hynder striden. Gosses hat dy bepaling 6fdien mei de 
opmerking dat se dat inkeld tsjin bûtenlanske fijannen hoegden te dwaan ,68 mar dat 
liket in sofistyske redenearring. As se thus ommers net wend wiene om op in hynder 
te sitten , dan koe fan har net ferwachte wurde dat se dat by in oanfal fan bûten wol 
dwaan soene. De ferheljende boarnen litte der gjin twifel oer bestean, dat adellike 
Friezen en kJeasteroersten op in hynder sieten as it mar heal koe. It beriden fan in hyn
der wie yn de Fryske lannen grif ek in foarrjocht fan de begoedige Iju.69 Sa kin it gjin 
tafal wêze dat, wannear't yn de Vita Fretherici de bekearing fan de ealman Godeskalk 
fan Hallum op it aljemint komt, dy syn nije nederigens yllustrearre wurdt mei de 
observaasje dat er tefoaren heech op it hynder siet en tenei, Iykas de apostels, alti ten te 
foet gong.JO Abt Frederik gong op in hynder fan de abdij nei it doarp Hallum en 
werom, en fan abt Siard wurdt sein dat er yn it seal nei it uth6f fan Mariëngaarde yn 
Bakkefean reizge.71 Dat wie dan yn fredestiid , mar ek by militêre ekspedysjes klom
men aristokraten yn de stiichbûgels. Hear Hessel fan Ljouwert, de deken dy ' t it Frys
ke leger begelate dat yn septimber 1232 de Drinten foarby Bakkefean oanfoel, waard 
yn de striid fan syn hynder lutsen." By strideraasjes ûnder elkoar brûkten de meliores 
lerre, de machtichsten en edelsten ûnder de Friezen, ek wier wol hynders. Wannear ' t 
ek yn 1232, yn it ramt fan deselde striid tusken Friezen en Drinten, de mannen fan 
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Hunsingoa in oanfal dogge op de mei de Drinten ferbûne Fivelgoërs, giet in grutte 
kloft equites of ruters op ' en paad ût Grins wei nei Westeremden. As se dêr ienkear 
binne, reitsje se fanwege de mist Iykwols yn panyk, fl echtsje en wurde neffens abt 
Emo ûnderweis op ' e dyk oerfa llen en op wrede wize 6fmakke.73 

Sjocht men nei de striidwize, dan moat Iykwols fês tsteld wurde dat dy beriden 
striders net as ridders fochten. Dat wo l sizze, der is nearne sprake fan in stoarmoanfal 
troch bepansere en mei lange lansen ûtriste ruters. It hynder liket yn soksoar·te gefal
len dochs meast tsjinst dien te hawwen as in fluch en lûkse ferfi ermiddel. It wie Iyk
wols in ferfiermiddel dat allinnich by geunstige kondysjes brûkt wurde koe. Want yn dy 
kondysjes siet hjm de oast. De Fryske lannen, fan Alkmaar oant de Deenske grins, 
wiene ferjûn fan ' e sleatten en fearten, dy' t mar mjn mei hynders oerstutsen wurde 
koene. En it lan seis wie faak te sompich om trochhinne ride te kjnnen. Dat jildt net 
allinnich foar de sûnt de njoggende en ts iende ieu yn kultuer brochte feangebieten, mar 
ek foar de al ieuwenlang bewenne klaailannen by de see lans. Wat dat oanbelanget hie 
Gosses gelyk: 'De zware kleiweg, de smal1e dijk en het met sloten doorsneden land 
benamen zulken loggen strijders de vrije beweging ' ." Der wie yn de Fryske lannen am
per hurde grûn foarhannen. Hoe' t it mei in ridderleger ûtpakke koe dat besocht om oer 
smelIe klaai- en feandiken foarût te kommen en dêrta syn formaasje ferlitte moast, is 
wol bekend fan de ynfal fan de swier bepansere Bremer ridders yn Wursten op 10 sep
timber 1256." Dy mannen fan de biskop koene nearne mei har hoarsen hinne en waar
den stik foar stik troch de lichtbewapene Wurstfriezen isolearre en ût de tiid holpen. 

Klaai- en fea nl an binne dus net de gaadlikste ûndergrûnen foar massale ruterge
fjochten. By in bytsje reinwetter glydt in swierwapene ridder fuort yn de modder. 
Winterdeis is dat oars, as de grûn beferzen is. Mar frieze docht it oan de oardseekus
ten lang net sa fû l en frekwint as bygelyks yn de Baltyske gebieten. Dat it ii s yn dizze 
kriten net altyd in soad gewicht drage kin, moast Rooms-Kening Willem II bygelyks 
ûnderfine, doe' t er yn de winter fa n it jier 1256 mei syn ridders West-Fryslan feroverje 
woe. Hy sakke by Hoogwoud mei syn hynder troch it ii s en hat, Iykas bekend , de 
dêropfolgjende oanfal fan de West- Friezen net oerlibbe. De Fryske lannen wiene 
troch it wetter it grutste part fan it jier dochs al net goed mei in hynder te begean, lit 
stean mei hynders te feroverjen.76 Om dy reden wie it eigentlike fjoc htsjen hast altiten 
in kwestje fan kampjen te foet. 

Bûten de krûstochten hawwe de Friezen yn Europa har namme as duchtige ynfan
teris ten fral fês tige yn 1345 , doe' t se it ridderleger fan de Hollansk-Henegouske greve 
Willem IV by Starum in nederlaach besoargen. 77 Neffens in Henegouske ferslach
jouwer diene se dat tige ûnridderlik, sans pitié ne nulle merchy, as wiene se Sarasenen 
oan it bestriden. Se wiene net yn losjild ynteressearre en makken elkenien dea dy' t har 
foar de fuotten kaam, ek greve Willem seis. Yn de boarnen wurdt ûtlein hoe' t dy 
ûnbehouwen Friezen wapene en ûtrist wiene: mei grosses picques et longes glaves, 
dus mei lange speetsen en dito swurden, en mei grutte learzens en lange kl aaiïnge fan 
swiere stof. '" It is in beskriu wing dy' t krekt past op de krigers dy ' t op it Opstalbeamse
gel en de oare neamde fj irtjinde-ieuske segels 6fbylde binne. 

De polsstok- speets 

Oer de krektneamde speetsen of lansen is noch mear te sizzen.79 De Henegouske kro
nykskriuwer fûn se blykber frij bysûnder. Wêrom wiene se eigentli k sa grut? It ant-
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wurd is te fin en yn de autobiografy fan Albrecht fan Saksen syn hierlingekaptein Wil
wolt von Schaumburg, en wol yn it fe rslach fan de oerwinning dy' t er yn 1498 by 
Laaksum op in leger fan Westerlauwerske Friezen behelle ."o Hy stelde fês t dat de 
Fryske lansen in pear foe t langer wiene as dy fa n syn Dutske solden iers, dy' t dochs ek 
al gau sa ' n tolve foet lingte hiene.s' Hy murk dêrby op dat ûnderoan by de Fryske 
speetsen in skyfke siet. En hy wist ek te ferklearjen wêrom. De Friezen brûkten har 
wapen net allinnich om mei te stekken en te fjochtsjen, mar ek as pols om oer sleatten 
hi nne te Ijeppen. De stok moast dan oan de foet fan in blok, skii f of gaffel foarsjoen 
wêze, om tefoaren te kommen dat er yn de modder stykjen bl iuwe soe. Lykas sein, 
prate wy dan oer de ein fan de fyftji nde ieu. In printsje fan in Fryske boerestrider ut de 
midden fan de sechtjinde ieu, ut de kronyk fan Cornelius Kempius (ofb . m), lit sjen 
dat de beskriuwing fan Schaumburg kloppe: de spear, dêr ' t de pyk net fan te sjen is 
om' t er ut it byld rint , hat in gaffel oan ' e utein fa n ûnderen8

' Sa ' t e r dêr ofby lde is, 
giet it dus om in ti ge lang stokwapen. Yn de sechtjinde ieu waard de pols noch hielti 
ten op dy wize brûkt, sawol yn Fryslan as yn Hollan. P.c. Hooft hat it yn syn Neder
landse Historiën oer in verrejaagher8J Yn 1578 wie de scha velijn of springstock yn 
alle gefal noch yn gebrûk yn East-Stellingwerf: in Karst Luytthiesz. waard dêr doe 
fe roard iele, om' t er de grytman op ' e kop slein en ferwûne hi e mei sa' n wapen.8• It 
moat hj ir wol om in polsstok-spear te rêden west hawwe. De ien nige betsjutting dy ' t it 
Middelnederlandsch Woordenboek foar scha velijn jout, is nammentlik dy fan ' werp
spiets, werpschicht of j achtspies ' .85 Noch yn 1580 jout Bernard van Merode as luite
nant-steedhalder fan Fryslan opdracht oan in militêre kommandant fa n him, om mei 
in ofdie li ng so ldaten mei springstocken, 'ofbrek ' oan de fij an te dwaan.86 

Wie soks no in fernijing ut de fy ftjinde ieu, in soarte fan oanpassing fan de beken
de Switserske pyk, of waard de polsstok-speets al fo lle langer brûkt troch de Fri ezen? 
Dat lêste moat it gefal wêze. In protte aldere ofby ldings fan Fryske bel/atores ut de 
trettjinde en fji rtjinde ieu litte sjen dat de lans of spear mei in gaffel of trijepoat oan de 
foet al fol ie earder brûkt waard. Dêrfoar kin fe rwii sd wurde nei de hjirboppe al 
bespru tsen segelofbyldings, it ' Friesenbild ' fa n Munster, de muorrekilderings fan 
Westerwij twerd en Woldendorp en de Eppo-grêfstien fan Rinsumageast. Op al dy 
tekeni ngs en ofby ldings stiet in st ilearre twa- of trij epoat ûnderoan de lans, speets of 
spear. 

Sa't Sell o yn syn studzje oer Östringen und Riistringen al opmurken hat8
" hat dy 

gaffel of trijepoat deselde funksje han as it skyfke fan Schaumburg en it plat of de 
dru if dêr ' t Hooft it yn syn beskriu wing fan de verrejaagher oer hie. Dy funksje kin 
trouwens in dûbelen-ien west hawwe. It is net ûnmooglik dat de speets mei dy trije
poat of gaffel ek fêst yn de grûn set wurde koe en by wize fan fe rdigening nei foaren 
halden waard om in fijanlike stoarmrin op te fangen. Doe' t de Friezen yn 1397 by de 
Kunder oanfa ll en waarden troch hartoch Albrecht fa n Beieren, wachten se neffens in 
waarnimmer de stoarmrin fan de Holl anners en Henegouwers Of efter in dyk, dêr ' t se 
mei izer bes leine stokken mei de punt omheech yn stutsen hiene.8 Dy stokken kinne 
skoan speetsen west hawwe. Yn de sechtjinde en santjinde ieu waard geregeld op dy 
wize de striid oanbûn. 

Yn de krii chshistoaryske literatuer wurdt foar de Midsieuwen nearne meld ing 
makke fa n soksoarte ark. 89 Op de tûzenen miniatueren, ski lderings, tekenings ensfh , 
dy ' t troch hi el Europa hinne yn de tolfde, trettj inde, fjirtjinde en fyftjinde ieu oan it 
oarlochsbedriuw wijd waarden - en dat binne wier in hiel soad! -, is, bûten de ofbyl
dings dy ' t hji rboppe besprutsen binne, nearne in stokwapen mei in trijepoat, gaffel of 
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blok oan de foet te finen, dat ta de konkluzje twingt dat wy hjir mei in spesifyk wapen 
te krijen hawwe, dat allinnich yn de Fryske kustgebieten brûkt waard.90 Dat dat sa is, 
binne noch in pear oanwizings foar. De earste is te finen yn it relaas dat de Deenske 
kronykskriuwer Saxo Grammaticus om 1200 hinne yn syn Gesta Danorum jout fan in 
slach dy' t yn 1151 striden waard tusken de Deenske kening Sven en de Noard-Frie
zen. Nei't dêryn fan de Friezen yn it algemien sein is dat har lan trochsnien is fan 
sleatten, dêr't se oerhinne Ijeppe kinne, wurdt net sûnder bewûndering ferteld hoe 
domdryst oft in pear ûngeduldige Fryske jongfeinten de striid oangiene. Neffens de 
kronykskriuwer binne se de feart dy't tusken har kamp en de Deenske fersterking lei 
'op de gewoane wize' oersprongen en dêrnei sûnder ferban op de Denen taflein.9 1 Ut 
dy beskriuwing kin tinkt my wol opmakke wurde, dat de Noard-Friezen doe al pols
stok-speetsen ta har foldwaan hiene.92 

Oertsjûgjender is faaks noch de oanwizing dy ' t yn ien fan de Fryske rjochtsteksten 
te finen is en dêr ' t ut konkludearre wurde moat dat de polsstok-speets in eigen namme 
han hat.9

) As de speets, lans of spear yn de rjochtshistoaryske boamen neamd wurdt, 
wurde meastal de wurden spere of oerde brûkt. Spere is in algemien Germaansk wurd 
foar in stokwapen mei in skerpe punt en oerde (= pyk of skerpe punt) kin opfette 
wurde as in pars pro toto foar de spear. Yn de Rüstringer kêsten, dy't op de tolfde ieu 
datearre wurde, wurdt Iykwols yn in wapenferbod noch in tredde wurd foar dat stik 
ark brûkt."" Dat bart yn de sechtjinde kêst, dêr't, krektlyk as yn de santjinde, yn fêst
lein is dat Iju yn it lan yn 'fredestiid ' gjin wapens drage en brûke meie: thet man anda 
londe nena cletsia ne droge: wa't dêr in man mei deamakket, moat neist in hege som 
oan fredejild in dûbel wearjild betelje. De wapens wurde al neffens kêst spesifisearre: 
yn de sechtjinde giet in om in spear (de kletsie), yn de santjinde om in swurd (in sax). 
De grûnbetsjutting fan it Aldfryske wurd klets ie (meartal acc. kletsia) , dat besibbe is 
oan it Sweedske klyka en it Finsk-Sweedske klytjo , is foarke , gaffel , klau , of stok dy ' t 
spjalt is en dy ' t brûkt wurd om eame gryp op te krijen.95 Hoe' t dy lêste betsjutting in 
ferbreding ta spear krije koe, is yn us gefal tige dudlik. It wurd slacht hjir op de klau of 
gaffel ûnderoan de speets en is brûkt as in pars pro toto , as in diel foar it gehiel, krekt
lyk as by oerde, mei dat ferskil dat it by oerde om it ark oan ' e boppeste ein fan de 
spear giet en by kletsie om dat oan de foet. In pear jier Iyn hat de etymolooch Dirk 
Boutkan fan dit wurd oantoand dat it gjin Yndo-Europeeske woartel hat en dêrom as 
substraat beskoge wurde kin!6 Dat betsjut dat de Germaanske Friezen it by it besetten 
fan us gebieten fan in foargongerbefolking oemommen hawwe moatte. En dat liedt 
dan wer ta de konkluzje dat de kletsie in .tige aid lanseigen gebrûksfoarwerp wie, dat 
yn de wetterrike kustgebieten net mist wurde koe. 

Ta besLLit 

Ut militêr eachpunt wei besjoen sit de wearde fan de polsstok-speets net yn de gaffel
foarsjenning ûnderoan de stok, mar yn de Jingte. Tsjintwurdich hat de trochsneed pols 
dy't troch aaisikers brûkt wurdt al gau in lingte fan fjirtjin foet; dat is justjes mear as 
fjouwer meter. MoogJik wiene de midsieuske sleatten minder breed en djip as de 
hjoeddeiske, en koene se dêr ek mei in koartere pols noch wol oerhinne komme. Mar 
tsien oant tolve foet (trije oant trijenheale meter) sil dochs wol de minimum Jingte 
west hawwe. Dêrmei wie de polsstok-speets dan op syn minst ien oant oardel meter 
langer as de wenstige spear. De standertwurken op it mêd fan de kriichshistoaryke 
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literatuer sizze allegear dat de ynfantery-spear, oars as de ruter-Ians, oant de fjirtjinde 
ieu amper fe roare iS.97 Hy wie en bleau frij koart en hie ornari s in Jingte fan op syn 
heechst twa meter. Earst fan de fjirtjinde ieu of waard de spear hieltiten langer, doe' t 
bliken die dat ynfanterylegers dy' t mei lange piken utri st wiene, de stoarmoanfallen 
fan ridders wjerstean koene, as se mar goed yn it gelid bleaune. 

Friezen hiene dus al lange speetsen foardat de Switsers dêrmei de Europeeske 
slachfjilden behearskje soene. Dochs moatte wy us offreegie oft de Friezen op de 
krustochten of yn it eigen lan al op deselde wize striden sa' t de Flamingen en Switsers 
dat letter dwaan soene; dàt wol sizze yn earste ynstansje ferd igenjend en fierder tige 
dissiplinearre, ticht op elkoar yn in goed organi searre slachoarder. My tinkt fan net.98 

De polsstok-speets waard nei alle gedachten net brûkt as in smytspear - alteast net oer 
grutte ofstan - dêr wie er grif te swier foar. 99 It wie yn it foarste plak in stekwapen. By 
it neier besjen fan de foarm fan de speetsen op it Opstalbeamsegel (ofb . a), it Karelse
gel (ofb. b) en de muorreskildering fan Woldendorp (ofb . k), fa it it op dat de speets in 
SOaI·te fan knop yn de midden fan de stok hi e. Sello tinkt dat dy knop fan learen snoe
ren of riemen makke is, en dat er as funksje hie om it ut de han glydzjen by in stjit tsjin 
te kearen.'oo Op de segelofbyldings c en e haldt de strider syn speets mei in bûgde 
earm yn de rj ochterhan boppe de holle. Op segelofbylding g en op de muorreskilde
rings fan Westerwijtwerd en Woldendorp (ofb . i en k) haldt er him mei in rj ochte earm 
by syn lii f lans. Yn it earste gefal wurdt in draafbeweging suggerearre, yn it twadde 
liket de strider yn te hal den om ut te heljen foar in machtige stj it. Yn beide gefa llen 
kin Iykwols praat wurde fan in oanfallende halding. 

Oanfa lle is wat Friezen yn de striid graach diene. Watfoar teksten oft men ek oer 
de kri ichsferrj ochtings fan Friezen yn de trettjinde en fj irtjinde ieu foar kar nimt - seis 
dy oangeande de Slach by Starum yn 1345 - , de striders ûnderskiede har troch de 
faasje en ferwoedenens dêr ' t se mei nei foaren stoarmje. Hieltiten wer hjitte de Frie
zen impCllientes, ûngeduldi ch, te wêzen.'o, By it begi in fan de Slach by EI Bahira koe 
Karel fa n Anjou de Fryske krusfarders amper yn de stringen halde oant er syn eigen 
leger yn slachoarder opsteld hie . Hy moast har warskogie om net as weachhalzen foar 
syn ridders ut te fleanen en joech har it befel him earst te folgien, om pas dêrnei tage
Iyk mei syn ru ters yn ' e oanfal te gean.'02 Koartsein , it militêre spesjali sme fa n de Frie
zen wie de stoarmoanfal te foet. It is ek bekend ut de beskriuwings fan de raid op de 
Portugeeske stêd Faro yn de hjerst fan 12 17, en fan de lanning by Damiate it jier 
dêrop. Yn it earste gefal slagge it har, nei' t se de fjildtekens omheechstutsen en in liet 
ta eare fa n de Hillige Faam oanhelle hiene, om de fij an op 'e fl echt te jeien. Sa wie ek 
foar de stoarmrin-te-foet it adagium fan tapassing, dat it earste doel fan de riddersjar
zje net wie om de opponint te reitsjen, mar om syn slachoarder te ferbrekken en him 
yn panyk fu ortdrave te litten.' OJ De nei fe rhalding ekstra lange speets fan de Friezen 
moat dêrby in rol fan belang spil e hawwe, neist de omstannichheid dat Friezen troch 
har Ji ngte en hooligan-eftige uterlik op himsels al yndruk makken op de tsjinstanner. 
Bartholomaeus Anglicus seit yn syn ensyklopedy al dat de Friezen lang fan stal 
binne. 'a. Mar Dante giet noch fierder. Wannear ' t er yn syn Divina Comedia oanjaan 
moat hoe grut oft de giganten yn de hel wiene, docht er dat troch te sizzen dat trije 
Friezen opelkoar noch net by har hier komme koene. 105 Hy brûkt hjir dus it byld fan de 
Friezen as de reuzen fan Europa. Men kin dêrom fan tinken wol hawwe dat de Fryske 
krigers yn it medi telTane gebiet allinnich al troch har foarkommen en lange wapens 
har fij annen flink ymponearre hawwe, li t stean as se ûnder lied ing fan har yn de striid 
oefene eallju en kampfjochters de stoarmoanfal ynsetten. 
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quia in terra prolll issi(mis fugere erubesci/, sed aUl vincere au/ co/pus corrup/ibile pro 
e/ema gloria liberali/er dare: skreaun troch master Oli vier koart nei syn preekjen yn de 
Fryske lannen yn in brief oan kardinaal Robert fa n Courson: Hiestand, 'Oli ver Scholasti
cus' . 32. In pear j ier lener neamt er yn in brief oan de abt fan Prémontré de Friezen in fo lk 
... fide stabilis e/ in am /is s/rel/l ll/a: Jansen en Janse, Kroniek Bloemhof 180. 

10. Wybrands. Gesta abbatum (fan dy abte li bbens fan Mariëngaard wurdt oars in nije ûtjefle 
taret troch H.Th.M. Lambooij en oaren. te fe rsk inen 2000/200 1); l ansen en Janse, Kroniek 
Blool/hof 

11 . Ik brûk hj ir de nije oersetting mei taljochting troch J.J . van Moolenbroek: Mirakels his/o
risch. 

12. In wiidweidige analyze fan har hii lden en dragen is te fi nen by Brassat. Teilnahme der 
Friesen 18-55 . 

13. Poortinga. Pallllridderfan Lissabon . Ferl ykje it ii ldere wurk fan Kurth , 'A ntei l niederdeut
schel' Kreuzfahrer ' . 154 e.f. Sjoch fie rder: Brassat, Teilnahllle der Friesen. 73-80. 

14. l ansen en Janse, Kroniek Bloemhof 226-227. 
15. It is hjir net it plak om de wearde fa n al dy oantallen te bediskusjearjen. Yn de krûstocht li

teratuer rinne de rûzi ngs fan ittal Iju oan board nochal ûti noar. Foar de (meast Ita ljaanske) 
galeien di t it ferfier fan krûsfarders op de Middell iinske see fe rsoargen - lil Marsei lle. 
Genua. Venetië en oare havenstêden wei - . koene al betroubere analyzes makke wurde. 
Sjoch dêrfoar de stûdzjes fan Pryor. De kapas iteit fa n de Noardseefl oaten is Iykwols noch 
gj in wiidweidich Ondersyk nei dien. Ik haw oanstriid om my oan de foarsichtige opste ll ing 
fan Kurth te hii lden. dat men · ... höchstens etwa 80 bi s 100 Kreuzfahrer fli r jedes Schi ff 
rechnen dart": Kurth, . Anteil niederdeutscher Kreuzfahrer' , 172. Heinsi us rekkenet foar 
grune Hanzekoggen (20 oant 25 m li ngle, by 7 oant 8 m breedte) fan de fji rtj inde ieu mei in 
bemanning fan sa' n 20 man en 30 keaplju en passazjiers. Foar oarlochsdoelen en bysOndere 
ekspedysjes koe - as der gji n hannelwaar ferfi erd wurde moast - dan nei alle gedachten 
noch wol it dObele oantal minsken oan board meinommen wurde: Hei nsius. Schijf, 244: 
Fe r!. ek 94-1 03. Dêrby is it noch de fraach o ft de skippen fan de tolfde ieu net Iylser wiene. 
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16. Koarnwert en Holwen wiene oant yn de fjirtjinde ieu hannelsplakken fan belang: Van 
Buijlenen, Marktrechten. 18 e.f.; en dat ek op It Waad by Hallum troch sk ippen waar 6t1e
vere waard, dochl bliken uI de Vita Fretherici, Wybrands, Gesta abbatun! , 4 1, dêr ' t ferte ld 
wurdl hoe faak oft in bekearde ealman de kleasterlju fan Mariëngaarde holp om mei 
opslrüple klean sk ippen tichter by de kuslte lüken. 

17. Foar in oersjoch fan de grulle fan de koggen dy' t yn de iertydske Sudersee fergien binne. 
sjoch : Vli erman, 'Middeleeuwse kogge ' , 79-83; en Kijk op koggen. 24-25 . 

18. Jansen en Jan se, Kroniek B/oemhof, 226-227, 326-327 . De urjouwers sine al hiel mis, as se 
yn noal 124 dy rwadde peregrillatio (dêr ' t neffens de datearring fa n Emo fa n bliken docht 
dal er acht jier nei dy fan 11 89 plakfün hat) mei de fjirde krustocht fan 1204 fe rbine. 

19. Brassal. Tei/nahme der Friesen. 123-133. 
20. Fer!. noal 16. 
2 1. Sjoch dêroer: Van Moolenbroek, 'Signs in the Heavens·. 
22. Hiesland. 'Oli ver Scholasticus'. 32. 
23. Van Moolenbroek, ' Dreihundert Schiffe' , 38-42. 
24. Fer!. noat 16. 
25. Brassa l. Tei/nahll/e. 15 1- 152. 
26. Maier. Preaching the Crl/sades. 65 . Jansen en Janse. Kroniek B/oell/hof 365-369. 
27. Sjoch oer dy (sande) kI'USlochl : Slernfe ld. Krell~~lIg nach Tlillis , 280. Jan sen en Janse. Kro-

lIiek B/oell/hof 422-439. 
28. Sjoch de beskrill wing fan ab t Emo by Jansen en Janse. Kroniek B/oell'lhof, 166- 169. 
29. Blok. 'Oorkonden Frankrijk' , 323-324. 
30. Yn 'e kronyk fan Di rk Burger fan Schoorel ut 1710, Cronyk m n de gantsche oude Heer

ll'kheid vall het dOlp SchageIl (Amsterdam 17 10, werprinte Schagen/Baarn 1999) 49-5 1, 
\~ lIrdl praal fan in ridder Magn us fan Schagen, dy' l de Haarlimmers en dy fan Keulen ho l
pen hawwe soe om Damiate foa r de kristenen te feroverjen. Hoe 'eigen' oft dy. op . e Haar
limmer lradysje oanslutende, oerlevering. dy' t rebekgie op in Frysken-ien , wie. is min UI Ie 
meirsjen. lt is Iykwols net ünmooglik dal dêryn ek in aldere memoarje oan in West-Fryske 
kruslochl werom te kennen is. 

31. Sa keas de groep dy' l yn 11 89 nei Akko fea r by har opünthald yn Messina de Henegouwer 
ridder Jakob fan Avesnes as oanfierder: Brassat. Tei/nahllle . 84. 

32. Sjoch bygelyks Van Moolenbroek. Mirake/s historisch, nrs 38-39. 
33. Oer il be lang fan de rete yn midsieusk Fryslan yn il algemien. sjoch: Noomen. ' Friese 

vetemaalschappij'. 44-54. mei de dêr opj üne lireratuer. Oer de fele yn ir slrafljocht: Hi s. 
Strafrecht. 20 I e.f. 

34. Wybrands. Gesra abbatwII . cap. XXXI , 34-37. 
35. Ibidem. 189: Qlli Dodo pro all/ore ac rel'erell cia Ihesll Ch rist i DOII/illi //Oslri tempore pre

dicaciO/l is II/agistri Oll"veri sco/astici C%ll iensis crucesignallls tri/ tG vice mare perlrc/ns
iens [ ... ]. 

36. As Emo en Menko de krusrochlen yn har dalearri ng opnimme. neame se de lochl fan 1227 : 
dy dê r" t magistri Arnoldus en Jan fan Xanten it preekjen foa r di ene: Jansen en Janse, Kro
niek B/oell/hoj: 226-227, 326-327 . 

37. Noomen. 'Familie Cammingha ' . 17 e.f. 
38. Wybrands. Gesra abbaru/n , 204-206. 
39. Ibidem. 70: 1110 illtelllpore, qllo II/ag ister Oliverus crucell/ in Frisia predicavit, infimw tus 

est prefatus ill venis intml/ulII, lil a sllis desperarelllr. [ ... ] Hiis consllmll1aris p /ene sanalllr 
iu\'ellis el CIIIII reliqllis el all licis suis Damiaram profisc itl/l: lilde redit sanus el incoillmis. 
Sllper,Hes ad/lLlc et cO/pore mlidus·. Fan dy l arich wurdt oars fi erder noch me idield dal er 
in jonge frou (uxor eills iuvencll/a ) hie. 

40. Jansen en Janse, Kroniek Bloell/hof, 168- 169. 
4 1. Van Moolenbroek. Mirake/s historisch , nü . 48. 
42. Hartgerink-Koomans, Geslachl Ewsum. 38-40. Yn dese lde tiid oefenen de Ewsums trou

wens il patronaatsljocht ut op il Johanniter kleasrer fan Warffum , dêr 't se fan seine dat it 
troch ien fa n har foarfaars sti fte wie. Ir is net urs letten dat dat ridderoarderkleaster, dat de 
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Ewsums as buorlju hie, syn ûntstean tanket oan in entûsjaste krusfarder Iykas de neamde 
Eltetus. 

43. Schönbach, 'Beschreibung Deutschlands', 72. 
44. Hardenberg, Nederlanden en de Kruistochten, 152, 175 . 
45. Sjoch dêroer: Pryor, 'Transportation ofhorses ', en idem, 'Crusader transport ships' . 
46. Wi lson, Tapijt van Bayeux, plaat 43. 
47. Ferl. noat 15. 
48. Sello, 'Totius-Frisiae-Siegel' , 
49. Behre en Van Lengen, Ostfriesland, 115 . 
50. oomen, 'St. Magnus van Hollum ' , 23-24. It giet hjir om in öfbyldi ng fan St. Magnus dy 't 

nei de Magnussêge ferwiist. It wat ûndudlike utstekse l oan de sydkant fan de hillige is nei 
alle gedachten in swurd. lt skyld hat in öfwikende, trijehoekige foarm, mooglik om de 
heraldyk fan de earn ('adelaar') presi ntearje te kinnen. 

5 1. Sello, Östringen und Rüstringen, 97-98. 
52. OGD ! , plaat nr, nû. 3, 232-233 . Wy hawwe hjir nei alle gedachten te krijen mei in öfbyl

ding fan St. Hippolitus, de patroanhi llige fan Middelsturn. Dy wurdt wol faker as fuotsol
daat werjûn. 

53. Schmidt, Politische Geschiehte Ostfrieslands, 49. 
54. Mol , 'Holl ands-Friese oorlog' , 103. 
55. Sello, Östringen und Rüstringen, 9 1 e.f. 
56. Sjoch de yn 186 1 makke gravuere fan H. Walde yn Formsma, Historie van Groningen, 

15 1. 
57. Kalff, 'Muurschildering' ; Hoogewerf, Schilderkunst , 46-50; ferl. Iykwols Bouvy, 'Schil

dering ', 406, dy ' t op de midden fan de fjirtjinde ieu utkomt. 
58. Otter, Rapport Westelwijtwerd; Bouwhuis, ' Kerk Westerwijtwerd' , 242. 
59. Sok lear om jin te beskermjen wie ekstra hurd makke, troch it yn oalje te sieden en dan 

droegje te litten (cu ir bouillé) . 
60. Halbertsma, Terpen TI, 109. 
61. Ferl. noat 58. 
62. Van den Berg, Dantumadiel, 133- 134, 162. 
63 . Ibidem, 134: 'Onder zijn linker elleboog is een onbekend voorwerp voorgesteld'. 
64. Buma, Eerste Rüstringer Codex, 121 ; Buma en Ebel, Rüstringer Recht, 90. De tekst is net 

makli k te datearjen , mar si l grif om 1300 hinne al kodifi searre west hawwe. De paragraaf 
Thet is ac londriucht, dêr ' t de foarlizzende bepaling ut oanhelle is , wurdt trouwens as in 
' alderwetske ' , op himsels steande, tekst besköge, dy' t troch de kompilator fan de Rüstrin
ger codex min ofte mear tafallich mei defrisesk riueht-art ikels ferbûn waard . Buma, Eer
ste Rüstrillger Codex, 39. 

65. Ferl. noat46. 
66. Fairbanks, Skeltana Riue/u, 80-83. 
67. Ik kies hjir mei Fairbanks foar de ferzje truchslayn, dy ' t allinnich yn it hanskrift Druk foar

komt. De oare twa hanskriften mei öfskriften fan it AId Skeltarjocht, Un ia en Jus, hawwe 
truch lang: Fairbanks, SkeltQ/w Riucht , 80, noat I . De Middelnederlanske ferzje fan it 
Skeltarjocht, it Landrecht der Vriesne, hat de lêzing truch lang oernommen, want dêr is 
sprake fan doere langh wapell, as soe it om in ti ge lang wapen gean: Breuker, Landrecht 
der Vriesne, 26-27. Dat lêste is net it getal. lt belanget lètterl ik in ' troch slei n' wapen oan, 
dat is in wapen dat troch de smid troch en troch mei slaggen bewurke is. En dat is net ' in 
harnas (of in lans?)', sa't Breuker it yn syn oersetting hawwe wol, mar in swurd. Buma en 
Ebel , Wörterbuch, 359 en 44 1, kieze ek foar de lêzing truchlang en yn terpretearje it wapen 
om 'e lingte dan as in slachswurd. Foar de fyftjinde ieu kenne wy wol it fenomeen fan it 
twahannige slachswurd (de saneamde Biderhander; tink oan it swurd fan Grutte Pier) , mar 
yn de tolfde en trettjinde ieu waard dat noch net brûkt. 

68. Gosses, Friese/Ie hoofdeling, 40. 
69. Ferl. De Blecourt, 'Peie Eelkema', 46. 
70. Hie lanta pol/ebat Izurnilitate, ut, qui al/te conversionem sublil/li vehebatur equo, postmo-
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dum, apostolicam imitatur normam, numquam sit visus eques incessisse: Wybrands, Gesta 
abbatum, Vita Fretherici, 4 1, cap. XXXIII . 

7 1. Ibidem, Vita Fretherici , 32, cap. XLI; Vita Siardi 125, cap. XXII. 
72. Ibidem, 159, cap. VII ; Van Rij , Qaedam narracio, 96-97. 
73. Jansen en Janse, Kroniek Bloemhof, 236. 
74. Fer!. noat 55. 
75 . Hucker, Herrschaft und Freiheit im Niederweserraum, 395. 
76. Hoe ûngeunstich oft de ynfrastrukturele situaasje yn de Fryske lannen noch yn de sechtjin

de ieu foar Iju mei hynders wie, docht bliken ut it beslut fan steedhàlder Aremberg yn 
1566, om boadskippers te foet oan te nimmen ynstee fan ruters. De earsten koene nam
mentlik flugger foarutkomme as it reind hie: Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 3. 

77 . Oer dy slach by Starurn, dêr ' t nei alle gedachten ek striders ut de Ommelannen en East
Fryslàn by belutsen west hawwe: De Graaf, Oorlog om Holland, 273-297; De Vries, 
Infantry WO/iare, 145-155 ; Mol, 'Hollands-Friese oorlog ', 102-108. 

78 . Kervyn de Lettenhove, Recits d'un bourgeois, 203. 
79. Foar de folgjende paragraaf haw ik in hiel soad hàn oan de korrespondinsje mei de hear 

Johannes Goehler ut Ringstedt (Dutslàn) dy ' t tagelyk mei my utfûn wal Sello al earder 
sjoen hie, nammentIik dat de àlde Friezen har spear ek as pols brûkten en oarsom. 

80. Mol, 'Slach by Laaksurn ' , 109. 
8 1. Der [= Schaumburg) besach sie selbst, liess sich bedunken dat er einen walt sehe, den die 

in dem lant gar vil und vier schuech lenger spis den die unsem lantsknecht ha ben, heisen 
sie schotten; haben am undem ort schuben, damit sie in die mosigen graben setzen wen sie 
ubers pringen, das sie niet bestecken: Keiler, Geschichten und Taten, 169. 

82. Kempius, De origine Frisonum, 82. Kalma hie ek al sj oen dat de pols, Iykas öfbylde by 
Kempius, as wapen brûkt waard, mar mi ende dat it de bedoeling wie om mei de gaffel te 
stekken: Kalma, 'Pols' . 

83. Dit is een geweer als een spiets, mar onder plat en een druif van hout hebbende om in 't sprin
gen oover sloten de weekheit der modder te weederstaen: Kalma, 'Mei de pols der op UI ', 74. 

84. Andreae, ' Verzet der Friezen', 98. 
85. 11 wurd is besibbe oan it Aldfrànske javelin: Verwijs en Verdam. Middelnederlandsch 

Woordenboek VII, 351 
86. O. Hellinga, 'Het journaal van Bemard van Merode, luitenant-stadhouder van Friesland, 

1580- 1583: regesten en indices ' (Ljouwert 1990) 26, nû. 46: commissie voor Jorian 
Wibrants Bomstra als bevelhebber over een eenheid soldaten (30 augustus 1580). Mei 
tank oan de skriuwer, dy' t sa freonlik wie my op dat berjocht te wizen. 

87. Sello, Östringen und Riistringen, 9 1-1 00. Sello wie de earste dy't de 'Mehrzweck ' -funksje 
fan de pols analisearre hal. It it opmerkIik dat syn konkJuzjes amper resipiearre binne yn de 
Fryske histoaryske literatuer. Moogl ik koml dat om' t yn de twadde, troch syn soan bewur
ke, ferzje fan syn boek oer Östringen en Rüstringen de passaazjes oer de Fryske striders 
wei litten binne. Wol hat de nasjonaal-sosjalistyske auteur Gregor Heinrich yn syn populêre 
boekje Wir Friesen! ut 1934 (s. 77) Se Ilo syn fynsten oer de bewapening fan de Friezen 
gearfette. Yn in besprek yn de Ljouwerter Krante (net datearre) fan J.P. Wiersma, dêr ' t 
prof.dr. Ph.H. Breuker my yndachtich op makke, wurdt de ' theory fen de lànse-pols' sinja
learre. Wiersma skriuwt dêre dat (e.P.) Reinberger him en oaren op in fakànsjekursus dêr al 
bekend mei makke hie. Ien en oar hat Iykwols net ta resepsje yn de Westerlauwersk-Fryske 
histoaryske literatuer laaI. Wol wurde de 'pols en skyld ' neamd (as metafoar foar de warbe
re Fries) yn in gedicht fan Obe Postma ut 1939 (mei tank oan prof. Breuker): Samle fersen , 
208. Dr. O. Vries wiisde my der fierder op dat de foarste lling fan de 'Sprungspeer ' yn East
Frys làn noch wol bekend rekke is, trochdat de stêd Wilhelmshaven de 'Rüstringer ' Fries 
mei de spear-pols as byldmerk yn har wapen opnommen hal. Sjoch it Wilhelmshavener Hei
matlexikon, s.v. Rüstringer Friese en s.v. Wappen. Dêryn wurdt praat fan de 'Friesenspeer ' . 

88. Janse, Grenzen aan de macht, 83. 
89. Sjoch bygelyks de resinte wurken fan John France, Western Waifare, en Kelly DeVries, 

Afilitary technology. Fer!. Verbruggen, Art of Warfare; Contamine, La guerre au Moyen 
Age, en Ashdown, Arms and Armor. 
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90. Foar Friezen wie de lrijepoal of gaffel oan de spear blykber sa fansel ssprekkend, dal se 
de inkelde kear dat se in ridder yn gefjocht werjoegen (öfb. I), se syn lans ek mei sa ' n 
attribul werjoegen. 

91. Olrik en Raeden, Saxo Grammaticus, liber 14: 7, 1-4 (s. 384-385): Agros scrobibus cin
gunt, sa/tus contu/is edunt. [. .. ]Interea quidam ex Frisica ju ven tUle, sive morae il1lpa
tientes sive vegetioribus animis vir/utis cupidi, provocandi gratia rivum, qui inter castra 
medhls erat, consueta arte transiliunt vagique eminus hos tem incessunt. 

92. Ferl.: Panten, ' Nordfriesen', 62. 
93 . Mei tank oan de hear Johannes Goehler. 
94. Buma, Eerste Riiistringer codex, 117- 118; Buma en Ebel , Riiistringer Recht. 82-83. 
95. Holthausen, Wörterbuch, 58. 
96. Boutkan, "'Pokomy" in Leiden ', 63-64. 
97. France, Western WCilfare, 22; DeYries, Mi/itary Techn% gy, 15 . 
98. Oan'e ein fan de fyftjinde ieu moatte sy by fjildslaggen belies jaan tsjin de goed oefene 

en yn tichte formaasjes fjochtsjende Dutske lansknechten: Mol , 'Hoofdelingen en huur
lingen', 82-84. 

99. Der binne wol berjochten oer Fryske oanfallen mei smytspearen, dat wy moatte konklu
dearje dat de Friezen neist de polsstök-speets ek noch koarte en lichte spearen ta har fol 
dwaan han hawwe. Saxo Grammaticus seit fan de oard-Friezen nammentlik ek dat se it 
mier hawwe oan in swiere wapenutrissing en it leafste mei rûne skylden en smytprojekti
len (nei alle gedachten smytspearen) fjochlsje: Gluiclln et gra vem armaturam C0111em
nunt; ancilibus utuntUl: missilibus dimicanl. Ferl. noat 89. 

100. Sello, Östringen und Riistringen, 92. 
101. Feroces [ ... ], morae impa/ientes ( 11 51): Olrik en Raeden. Gesta Danorum, 384-385; 

impCilientes more ( 121 8 by Damiate): Historia Damiatina , 179. 
102. Et cum, more Friso/UlI/1 impatientes more, Frisones accelerarent ad bellum contra 

paganos, ... etc.: Jansen en Janse, Kroniek 8loemhoJ, 434-435. 
103. DeYries, MilitCily Techn% gy, 10-11. 
104. Schönbach, 'Beschreibung Deutschlands', 42. 
105. Dante, Heli , Canto XXXI, 61. Ferlykje Terlingen, Dante en de mythefan de Friezen, 73. 
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Terlingen behannelet de passaazje oer de Friezen by Dante allinnich yn tertekstueel - hy 
neamt de krustochten net - en is fan betinken dat Dante syn foarstelling fan Bartholo
meus Anglicus oemommen hat en net fan Tacitus, om ' t dy syn beskriuwing earst yn de 
fyftjinde ieu wer bekend rekke. In ûntliening oan de ensyklopedist is net utsletten, mar ek 
net te bewizen. 
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