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Met de komst van Albrecht van Saksen ging de Friese vrijheid ten onder, zo weten 
we uit de handboeken. l Het woord ondergang roept daarbij een enigszins drama
tische stemming op, omdat het verwijst naar iet moois dat door innerlijk bederf 
verloren is gegaan. Dat bederf zou dan bij de Friezen zelf te zoeken zijn. Door het 
inhuldigen van een vreemde landsheer toonden zij zich onmachtig hun eigen land 
te regeren. De schuld voor dit drama wordt vrijwel altijd bij de hoofdelingen 
gelegd, en volgens een nog steeds populaire opvatting waren dat van oorsprong 
rijke boeren die zich door de bouw van stinzen en de vorming van kleine privé
legers boven hun standgenoten hadden weten te verheffen.2 Zij zouden zich 
hebben ontwikkeld tot ware roofridders die gezamenlijk de maatschappelijke 
orde verstoorden. Doordat hun ruzies en partij twisten op een totale chaos uitlie
pen, kon een vreemde machthebber profiteren en hier zijn heerschappij vestigen, 
is de gangbare conclusie.} 

De boosdoeners worden door de kroniekschrijvers met naam en toenaam aan
gewezen. Peter van Thabor bijvoorbeeld aarzelt geen moment: het was door de 
neven Goslick enJuw Juwinga, die met elkaar op leven en dood om de hegemonie 
van Bolsward streden, dat 'die hartoch van Sassen in Vrieslant is ghecomen' .4 En 
feitelijk is dat niet eens onjuist. Door grote eenheden Duitse huursoldaten van Al
brecht van Saksen in het land te brengen verschafte GoslickJuwinga de Saksische 
hertog uiteindelijk vaste voet aan de Friese grond. Mede dankzij Goslicks actie 

1 H .G.W. van der Wielen, Friesland door de eeuwen heen, I (Middelburg 1937) 219, 320; W J. Albens, 'Frysk 
en frij', in: J.J. Kalma, J.J. Spahr van der H oek en K. de Vries ed., Geschiedenis van Friesland (Leeuwarden 
1968) 147-164, aldaar 161-164. 
2 Dit beeld van de hoofdelingen als 'omhooggevallen' boeren is afkomstig van LH. Gosses, De Friesche 
hoofdeling, Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd . Letterkunde, 76, seri e B nr. 3 
(Amsterdam 1933) 11 - 12, 41 . Het is gepopulariseerd door O.a . H.P.H. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis der 
Nederlanden (U trechti Antwerpen 1965) 158. Men vi ndt het ook in diverse recente publicaties naar aanleiding 
van de manifestatie FrysJan-500: E. van der Werff en P. Baks, 'Saksische heerschappij en het ei nde van de Frie
se vrijheid, 1498- 1515 ', Spiegel H istoriael33 (1998) 202-207, aldaar 202: ' rijke "eigenerfde" boeren'. A.-P. van 

ienes, B. de Vries en S. van der Woude, Fryslàn 500, 1498- 1998: vijf eeuw en provinciaal bestuur (Leeuwar
den 1998) 14, spreken over ' adellijke hereboeren' . 
3 Sterke benadrukking van de chaos en anarchie bij: J.S. Theissen, Centraal gezag en Friesche vrijheid. Fries
land onder Karel V (Groningen 1907) 3-11 . 
4 Peter Jacobsz . van Thabor, H istorie van Vrieslant, H.W.C.A. Visser en H . Amersfoordt ed ., Archief voor 
vaderlandsche, inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde 1-2 (1824- 1827) 1- 110,125-264; 
herdruk, met een inleiding door R. Steensma, Leeuwarden 1973, 24. 
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Wybe Sjoerds van Grovestins alias 'Skerne Wiebe', de beruchte Vetkoperse hoofdeling en 
veteleider uit N oordelijk Westergo. Portret door een onbek ende m eester 1472. 

kreeg Albrecht een prachtige kans zijn plan voor de vestiging van een tweede vor
stendom buiten Saksen voor zijn zoons te realiseren. Hij werd daarbij geholpen 
door de omstandigheid dat de door de Friezen als hun Rijkshoofd erkende keizer 
Maximiliaan zijn ambities wel moest steunen omdat hij voor een enorm bedrag bij 
Albrecht in het het krijt stond wegens de oorlogen die deze voor hem had ge
voerd.5 Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. Achter deze feiten gaan ont
wikkelingen schuil die nader op hun oorzakelijk gewicht ontleed kunnen wor
den. Eén daarvan betreft de veranderingen in het krijgswezen en hun gevolgen 

5 O ver de aanstelling van Albrecht tot gubernator en potestaat, zie: O . Vries, H et H eilige Roomse R ijk en de 
Friese v rijheid (Leeuwarden 1986) 162- 188. 
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voor de politieke en militaire rol van de hoofdelingen in de jaren tachtig en ne
gentig van de vijftiende eeuw. 

Dat het algemene beeld van de hoofdelingen en de door hen veroorzaakte chaos 
aan vernieuwing toe is, maakt Paul Noomen in zijn bijdrage elders in deze bundel 
duidelijk. De vijftiende-eeuwse hoofdelingen blijken geen 'omhooggevallen' boe
ren: het zijn edellieden die rechtstreeks afstammen van, en de machtsposities 
bezetten van de nobiles en potentes die we in de dertiende-eeuwse verhalende 
bronnen over Friesland tegenkomen.6 We moeten hen niet zien als de verstoor
ders van een proto-democratische samenleving van vrije en gelijke boeren die 
zichzelf in mini-staatjes bestuurden. Zeker, er is sprake van een door hen gedomi
neerde vetemaatschappij, maar die blijkt haar eigen regels te hebben gekend. Het 
sociale en economische verkeer werd lang niet zo ernstig door hun vetes verstoord 
als vaak wordt voorgesteld. Hoe zouden de elf Friese handelsbuurten anders juist 
in de vijftiende eeuw tot steden hebben kunnen uitgroeien? Hoe hadden anders 
nieuwe kloosters kunnen worden gesticht en de kerkgebouwen van bijvoorbeeld 
Bolsward en Franeker op indrukwekkende wijze uitgebreid en verfraaid? 

Was er dan geen sprake van chaos in Westerlauwers Friesland aan het eind van 
de vijftiende eeuw, van een escalatie van het door de hoofdelingen gedragen vete
wezen? Jawel, maar in de literatuur wordt wat al te makkelijk geconcludeerd dat 
anarchie het onvermijdelijke eindprodukt was van een zich continuerende vete
maatschappij.7 De redenering is dan dat de heerschappij der hoofdelingen, via 
deelneming van onderzaten, als vanzelf tot schaalvergroting van hun onderlinge 
oorlogen leidde. Gevolgen: toenemende gewelddadigheid en het passeren van de 
gemeentelijke en go-rechtspraak ten faveure van zoenprocedures, waardoor de 
ambten van grietman en mederechter sterk aan betekenis zouden hebben verlo
ren. In een vetemaatschappij kan de conflictbeheersing door middel van veten 
echter heel goed naast het bestaande strafrechtsysteem functioneren, en dat zelfs 
aanvullen.8 D at het vetesysteem in Friesland langer bleef vigeren dan in Vlaande
ren en Holland, valt niet te ontkennen. Zelfs is wel duidelijk dat zich daarmee in 
Westerlauwers Friesland een andere ontwikkeling doorzette dan in Groningen en 
Oostfriesland, waar respectievelijk de stad en een landshoofdeling er reeds voor 
het midden van de vijftiende eeuw in slaagden het monopolie van de macht naar 
zich toe te trekken. Ook is helder dat deze 'Sondergang' in verband gebracht 
moet worden met het ontbreken van een dominerend machtscentrum of, anders 
gezegd, de relatieve gelijkheid der krachten. In tegenstelling tot Gosses kan ik 
echter niet uit de bronnen opmaken dat dit als vanzelf leidde tot een ontwrichting 
van het maatschappelijk verkeer.9 Na de troebelen van de vroege jaren veertig en 

6 P. oomen, 'Consolidatie van fami liebezi t en status in middeleeuws Friesland', in: j.A. Mol ed., Zorgen 
v oor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Leeuwa rden 1994) 73-174, 
aldaar 87 e.v. 
7 Vries, H eilige Roomse R ijk , 65. 
8 O. Brunner, ' Friede und Fehde', in: idem, Land ul7d H errschaft. Grundfragel7 der territoria/en Verfassungs
geschichte Österreichs im Mitte/alter (vijfde druk, D armstad t 1984) 1-11 0, in het bijzonder 49 e.v. 
9 Gosses, Friesche hoofde/ing, 48, ziet een toenemende verstoring in de vijftiende eeuw va n het ' herig recht', 
het functioneren van het wettig gerecht. Hij constateert zelf echter dat storingen van de rechtspraak in Fries-
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de Donia-oorlog van begin jaren zestig is er ook in Westergo sprake van perioden 
van relatieve rust en economische bloei. 

Waardoor raakt de zaak dan in het midden van de jaren tachtig wel uit zijn voe
gen? Een belangrijke factor waarvoor ik hier aandacht wil vragen, vormde de evo
lutie in het Europese krijgswezen, in combinatie met de voortgang van het staats
vormingsproces in de Friesland omringende gebieden. Die zorgde er in relatief 
korte tijd voor dat de Friese hoofdelingen hun machtsposities niet meer op de tra
ditionele manier konden handhaven. De trefwoorden daarbij zijn 'innovatie', 
'professionalisering', 'schaalvergroting' en 'fiscalisering'. 

Hoofdelingen en gewapende conflicten tot 1480 

Tot circa 1400 waren de militaire confrontaties in Friesland in het algemeen klein
schalig, als de Friezen tenminste niet gezamenlijk tegen de graaf van Holland of 
andere buitenlandse heren moesten optrekken. Ook nadien hadden de Friese ede
len voor de handhaving van hun macht en invloed doorgaans genoeg aan enkele 
'woners' of ' ruters ' : beroepssoldaten, vermoedelijk bereden knechten in perma
nente of semi-permanente dienst. 10 Om veel meer dan twee, hooguit drie man kan 
het zelfs voor de rijkste hoofdelingen niet zijn gegaan. 11 Met dergelijke kleine aan
tallen werd gerekend bij de gebruikelijke expedities. Toen de hoofdelingen van 
Oostergo in 1480 besloten elkaar in geval van een rechtvaardige vete bij te staan, 
bepaalden ze dat wie van hen direct bij de zaak betrokken was, vier ruters 'ta Jul
la tyaech' dus met volledige wapenrusting zou onderhoudenY De anderen wer
den geacht slechts één ruter ter assistentie mee te nemen. De kosten van levenson
derhoud per ruter werden daarbij begroot op één rijnsgulden per maand. Daaruit 
blijkt zelfs al dat uitgegaan werd van een contract op korte termijn: er zullen dus 
genoeg hoofdelingen zijn geweest die niet eens één of twee ruters in vaste dienst 
hadden. Wat betreft het inhuren op maandcontract mogen we wel aannemen dat 
het getal van vier hier als een maximum is bedoeld, om te voorkomen dat er bij het 

land ook vroeger verre van ongewoon waren (zie de verw ij zing naar de rechtsomgang va n Franekeradeel: tus
sen 1/ 11/ 1411 en 1/5/ 1412 stond het deel 'sunder ryucht' ). Als dat zo is, komt het er voor de historicus op aan 
te bepalen hoeveel va n dergel ijke berichten hij nodig heeft o m te besluiten wanneer d it feno meen zich tot een 
' algemeen en chronisch euvel' omwikkelde. Bij gebrek aan bronnen voor de veertiende eeuw krijgt hij voor de 
vijftiende haast als vanzelf een negatief perspecti ef. Vergel ijk uit de kronieken van Emo en Menko de door 
Gosses zelf aangehaalde voorbeelden (22) waarin ook sprake is va n langdurige opschorting van de rechtsorde 
in bepaalde gebieden door vetes in het begin va n de dertiende eeuw. 
10 Ibidem, 25-28. Gosses denkt overigens dat het geen ' peerderuters' waren maar voetknechten. Ik vraag me 
dat ai. Als hoofdelingen te paard streden - en dat deden ze - , had het weinig zin hun gewapende knechten te 
voet te laten gaan . 
11 Focko va n Wilaard, een ' kl eine' hoofdeling te Leeuwa rden had in 1407 blijkens zijn laatste wil één Jamu
lus et armiger' in dienst: Friese testamenten v oor 1550, G. Verhoeven en ].A. Mol ed. (Leeuwarden 1994) nr. 4, 
p. 6. Menno Jarl a te Wetzens heeft het in zijn testament van 18 juli 1494 over zijn ruter Geert: Si bet Scheltama, 
een verwant van Menno, zal hem overnemen tot mei 1495, wa nneer G een s jaarcontract kennelijk afloopt. De 
betaling, in de vorm van ni euwe kleren, ni euwe schoenen, plus een bedrag va n drie rijnsgulden komt nog voo r 
rekening van de tes tator: aldaar, nr. 54. 
12 O udfriesche oorkonden (hierna OFO ), 3 din. , P. Sipma ed. Cs-Gravenhage 1927-194 1) I1, nr. 90. 
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Een hoofdeling in harnas. Grafzerk van de 
O ostfriese hoofdeling Gerd te Petkum 
(t I478) in de kerk van Petkum. 

geschil te veel mannen betrokken zouden raken die niet in de hand te houden wa
ren. 13 Afgezien daarvan, bij deze veten namen hoofdelingen naast ruters zeker 
ook hun pachters mee en zoveel mogelijk andere weerbare mannen van hun dorp 
of grietenij, als die erbij betrokken konden worden. De spelregel bij vetes was dat 
de militaire leider verantwoordelijk was voor de gekapitaliseerde schade die uit 
zo'n confrontatie voortkwam. 14 Elke ingeslagen schedel en afgeslagen duim kost
te bij wijze van spreken geld. IS Het vooruitzicht van zulke betalingen hield de 
omvang van het geweld in principe binnen de perken. 

13 Vergelijk de landvredebepaling uit 1439 die wil dat geen hoofdeling meer dan dri e ruters zal houden: 
Groot Placaat en Charterboek van Vriesland I, G.F. thoe Schwartzenberg en H ohenlansberg ed . (Leeuwa rden 
1768) 519. 
14 R. His, Das Strafrecht der Friesen im M iuelalter (Leipzig 1901) 6 1 e.v. 
15 Zie bij v. de schadevergoeding die voor het doods laan van ruters geëist en ook overeengekomen werd in 
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In de loop van de vijftiende eeuw verandert het vete- en partijwezen in Fries
land geleidelijk, in zoverre dat de opkomende, nog kleine steden dan mede het 
politieke beeld gaan bepalen. De stedelijke gemeenschappen trachtten intern de 
vrede te bewaren door hun burgers het voeren van vete met elkaar te verbieden. 
Naar buiten schrikken ze er echter niet voor terug om al dan niet in veteverband 
militair op te treden, teneinde hun greep op het omringende platteland te verster
ken en de verkeerswegen waarlangs hun groeiende handel moet lopen, te bescher
men. 16 Zo rustte Bolsward in 1454 een expeditie uit onder leiding van Goslick Ju
winga de oude om bij Allingawier de stins te verwoesten van Jackle Feddama, die 
minstens sinds 1449 het via de Makkumermeer naar Makkum lopende Bolswar
der scheepvaartverkeer stoorde. 17 Het gemeenschappelijk optreden had succes, 
want de stins kon omver gehaald worden. J ackle en zijn vijftien handlangers wer
den gedood. Zijn goederen en renten kwamen in het bezit van Goslick. Het voor
beeld leert dat stedelijke gemeenschappen zulke 'reizen' ondernamen onder lei
ding en met steun van eigen hoofdelingen. 

Die stadshoofdelingen kunnen als de rijkste en belangrijkste edelen van Fries
land worden beschouwd. Zij behoorden tot families die sinds eeuwen de plaatsen 
met centrumfuncties beheersten. Als stedelijke leiders proberen ze in deze tijd zo
wel de machtsposities van lastige plattelandshoofdelingen als die van concurre
rende steden uit te schakelen. Er is wel gezegd dat de symbiose van hoofdelingen 
en steden in vijftiende-eeuws Friesland ongunstig was voor de steden l 8

, maar dat 
kan betwijfeld worden - gelet op de groei en bloei van plaatsen als Sneek, Bols
ward en Franeker in de tijd dat ze door respectievelijk de Harinxma's, de Juwin
ga's en de Sjaerda's, later Hottinga's werden beheerst. Tot 1480 hadden al deze 
opkomende landstadjes hoofdelingen nodig voor het politieke en militaire leider
schap, terwijl de belangrijke hoofdelingen zich realiseerden dat zij vanuit steun
punten in steden de meeste macht konden ontwikkelen. Vandaar dat we in deze 
tijd de 'grote' hoofdelingen meer en meer zien optreden als leiders van stedelijke 
milities, aangevuld met de eigen ruters en weerbare mannen uit de buurschappen 
en dorpen die verder nog onder hun controle staan, of die - als de expeditie door 
een rechtsgemeente wordt gesteund - over de grietenijen kunnen worden opge
roepen. Veel berichten over die stedelijke milities hebben we overigens niet. De 
kronieken spreken slechts over Snekers, Bolswarders, Franekers enz. Vermoede
lijk speelden de schutterijen daarin een bepaalde rol, maar over hun functioneren 

Bolsward in 1464: OFO 1I, nr. 62. Verg. in het algemeen de vele, onder de Friese rechtsbronnen overgeleverde 
boetetaxregisters in: \V]. Buma en W. Ebel cd., Westerlauwerssches Recht. Ju.s MI/nicipale Frisonum IJ (Göt
tingen 1977). 
16 S.]. Fockema Andreae, 'Dijken of wijken ', in: ].J. Kalma, ].]. Spahr van der Hoek en K. de Vries ed., Ge
schiedenis van Friesland (Leeuwarden 1968) 182-200, aldaar 192-193. 
17 Worp van Thabor: Worp Tyaerda van Rinsumageest, Vierde boek der kronijken van Friesland, bevatten
de de geschiedenis van de vijftiende eel/W, ].G. Ottema ed. (Leeuwarden 1850) 90; Peter van Thabor, 13- 14. 
Beide kroniekschrijvers melden dat Dou we Sjaerda van Franeker en Epe Aylua va n Witmarsum in 1450 al een 
poging hadden gedaan Jackie uit te schakelen door een blokhuis bij Makkum te bouwen. 
18 .E. Algra, 'H et verdwijnen van de hoofdelingen uit de Friese stadsbesturen', Us Wurk 13 (1964) 58-68, 
aldaar 59. Vergelijk ].J. Spahr van der H oek, Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis 
van boeren, burgers en buitenlui (Drachten 1969) 99-100. 
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Veldslag omstreeks 1500, met op de voorgrond het gevecht tussen twee groepen spiesdragers. 
H outsnede uit 'Der Weiss Kunig'. 

zijn we nauwelijks ingelicht. 19 In de diverse stadsrechtcodiflcaties wordt gestipu
leerd dat iedere burger te wapen moet snellen als de klok geluid wordt; we kun
nen aannemen dat dit espelsgewij s gebeurde, onder leiding van wij k- of rotmees-

19 Alleen over het Franeker schuttersgilde is iets meer bekend omdat zijn statuten uit 1462 overgeleverd 
zijn: I. Telting, 'De statuten en privilegiën fan het schuttersgi ld te Franeker', De Vrije Fries 11 (1868) 203-236. 
De wapenrusting (boog, koker, zwaard en schi ld) doet veronderstell en dat het gi lde beoogd werd de kern van 
de stedelijke defensie te vormen. Zie over de taak en functie van stedelijke schutterij en in het algemeen in deze 
periode: M. Carasso-Kok, 'Der stede scut. De schuttersgilden in de H oll andse steden tot het einde der zes
tiende eeuw', in: M. Carasso-Kok en]. Levy-van H alm, Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad 
(Haarlem 1988) 16-35. 
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ters.20 Tot omstreeks 1480 bleef met dat al de heervaart de basis voor het formeren 
van een meer omvangrijke strijdmacht. 

Wel werden, in ieder geval vanaf de jaren twintig, naast ruters geregeld losse 
eenheden vreemde huursoldaten of 'droesen' in de strijd gebracht, sinds Focke 
Ukena bij zijn acties tegen de Schieringers in Westerlauwers Friesland in 1420-
1421 van 'Oostersche knechten' gebruik had gemaakt.21 We hebben bij deze 
knechten, die in Friesland ook vaak als 'tzerlen' of kerels worden aangeduid, aan 
voetvolk te denken: infanteriesoldaten die we van de eerder genoemde bereden 
'ruters' of wapenknechten van de hoofdelingen moeten onderscheiden. Met name 
in de Zuidwesthoek werden ze al vroeg ingezet, wellicht omdat ze snel over de 
Zuiderzee konden worden aangevoerd. In 1428 bijvoorbeeld werd er 'vreemde 
soldie' het land ingebracht door Agge heer Pietersz. van Sonde!. 22 In 1443 was het 
Allert Doedes van Staveren die 'vreemde soldye' onder leiding van kapitein Plois 
binnenhaalde, eveneens in de Zuidwesthoek.23 Twee jaar later werd een gehuurde 
strijdmacht onder leiding van een kapitein Ketelhoet verslagen bij Workum, en in 
1463 belegerden Jancko Douwama en Gale van Koudum 'mit haere soldye ende 
den Woldtman' de beruchte Agge Donia in Akmarijp.24 Dat in het laatste geval de 
huursoldaten vóór het eigen volk uit de Wouden worden genoemd, zou erop 
kunnen duiden dat de 'soldije' in deze tijd steeds belangrijker werd geacht. Toch 
lijkt het er op dat de inzet van huursoldaten in geen van de genoemde gevallen 
veel succes bracht aan degenen die hen in dienst namen. Qua aantal heeft men dan 
te denken aan losse eenheden van enige tientallen mannen.25 Daarmee werden stin
zen bezet of belegerd. Openlijke gevechten bleven doorgaans beperkt tot kleine 
schermutselingen waarbij het aankwam op persoonlijke vechtkwaliteiten in de 
mêlee. Duidelijk is echter dat de landsgemeenten het escalatiegevaar van het bin
nenhalen van vreemde huursoldaten onderkenden. Van ca. 1443 af wordt op zo
wat elke bijeenkomst van Recht en Raad van Westergo of andere landsgemeenten, 
grietenijen of steden afgesproken dat niemand 'fraemde lioed' in het land zal ha
len op straffe van vredelooslegging.26 

20 A. Tel ting, H et O ud- Friesche stadrecht ('s-Gravenhage 1882) 167- 168; A.S. Miedema, Sneek en het Snee
ker stadrecht (Sneek 1895) 86. 
21 Worp van Thabor meld t dat al deze 'vreemde ende wrlanrsche' knechten in het jaar 1423 het land uit reis
den: IV, 71-72. 
22 Worp van Thabor IV, 72. 
23 Ibidem, 78; Peter van Thabor, 12. 
24 Ibidem, 13; Worp van Thabor IV, 109. 
25 De kroniekschrij vers geven niet veel cijfers: in 1459 hield Agge Donia 'vele droesen' op de stins van H ep
ka te Smallebrugge: Peter van T habor, 17; in 1463 werden bij de verovering van de stins van Kempo Donia te 
H emelum negen of tien 'droesen' doodges lagen: ibidem, 20. 
26 Worp van Thabor TV, 79, 83 (1 443, 1444); O FO Ir, nrs. 27 (1 449), 32 (l 452), 41 (l 456), enz. 
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Buskruitgeschut en bolwerken 

In de militaire techniek heeft dan inmiddels het buskruitgeschut zijn intrede ge
daan. Bij belegeringen van steenhuizen wordt in Westerlauwers Friesland tenmin
ste sinds het midden van de vijftiende eeuw op ruime schaal gebruik gemaakt van 
vuurwapens. De eerste vermelding bij Worp en Peter van Thabor heeft betrek
king op een belegering van een steenhuis in Akmarijp in 1461.27 Daarbij zouden 
negen belegeraars vanaf de stins 'mitten busse' doodgeschoten zijn. Dat is onge
twijfeld geschied met een haakbus: een zwaar handvuurwapen. Van groot belege
ringsgeschut, bestaande uit kanonnen of 'grote bussen', is pas sprake in 1481 als 
de Snekers en Bolswarders het door de Franekers bezette Hottingahuis te Nij land 
bestoken met de grote bus van Sneek, en daarbij vuur terug ontvangen van de te
genpartij, die veel 'geschut, vitalie en volk' op het steenhuis in kwestie had gele
gerd.28 Individuele hoofdelingen beschikten toen dus zeker over haakbussen. 
Wanneer de hoofdeling Sipke Minnema en zijn zoon Frans in Leeuwarden in 
1481 met de stad een overeenkomst tot wederzijdse steun aangaan, melden zij dat 
ze hun bussen met bijbehorende uitrusting ter beschikking van de gemeente zul
len stellen.29 Uit het meervoud kan afgeleid worden dat het niet om echte kanon
nen of grote bussen ging. Die konden alleen door steden bekostigd, onderhouden 
en vervoerd worden. Dat blijkt ook wel uit de benaming: de Franeker grote bus
se, de Bolswarder grote busse en de Sneker grote busse, die de fraaie naam van 
Snelke draagt.3o Bij gebrek aan stadsrekeningen uit de vijftiende eeuw valt over de 
logistiek-financiële aspecten van de stedelijke defensie-organisatie en haar artille
rie weinig te zeggen. Vermoedelijk namen de steden net zoals de hierna te bespre
ken huurlingen voor het bedienen van hun geschut experts ad hoc in dienst.31 

Als ze pas omstreeks 1480 zulke kanonnen gebruikten, waren de Friezen niet 
snel in het adopteren van de vuurtechniek. Elders werden al ruim een halve eeuw 
eerder op grote schaal vuurmonden ingezet bij belegeringen.32 Daarentegen was 
men hier te lande wel vlug in het toepassen van de nieuwe verdedigingsmethode 
tegen deze steeds effectiever wordende buskruitartillerie, namelijk het opwerpen 
van brede aarden wallen. Meestal wordt voor zulke versterkingen de naam van 
bolwerk gebruikt. Soms ook wordt alleen over blokhuizen gesproken, maar dan 
gaat het om stenen of houten structuren binnen een grotendeels aarden omwal
ling.33 Het zou te ver voeren hier uitgebreid op de nieuwe vestingbouwtechniek 
in te gaan, maar duidelijk is dat waar het versterken van kastelen en stadsmuren 

27 Worp va n Thabor IV, 10; Peter van Thabor, 18. 
28 Ibidem, 36. 
29 OFO II, nr. 95; hoofdeling Menno Jarla maakt in zijn testament van 1494 ook melding van het bezit van 
bussen: Friese testamenten, nr. 54. 
30 D e Sneker 'grote busse' : Peter va n Thabor, 36 ( 1481) en 46-47 (1487); de Bolswarder 'gro te busse' : OFO 
II , nr. 140 (1486). 
31 Onder de huurlingen die G osl ick Juwinga in 1495 in di enst nam, bevond zich een zekere jonker Florys, 
'thooft van de bussche: Worp van Thabor IV, 230. 
32 Ook de stad Groningen beschikte al veel eerder, in 1420, over een 'gro te busse': ibidem, 50. 
33 A. Jager, 'Enkele blokhuizen in Friesland rond 1500', De Vrije Fries 74 (1994) 7-20, aldaar 7-8. 
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Een achterlaadkanon of 'grote bus' uit de jaren negentig van de vijftiende eeuw, gevonden 
te Venlo. 

met aarden wallen elders pas in de loop van de zestiende eeuw in zwang kwam, 
men daarmee in Friesland reeds in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw ervaring 
opdeed. Worp en Peter van Thabor zijn in hun beschrijving van de krijgshandelin
gen op dit punt niet helemaal betrouwbaar, omdat ze ook versterkingen in de eer
ste helft van de vijftiende eeuw wel als een blokhuis of een bolwerk betitelen en ze 
het werkwoord 'bolwerken' in het algemeen als synoniem voor versterken gebrui
ken.34 Als ze echter melding maken van een bolwerkbouwer 'Pieter in de Zoden, 
alias Pieter in 't Bolwerk', die in 1481 met zijn vader voor de Franeker hoofdeling 
Douwe Sjaerda een stins te Pingjum met een aarden wal omringt zodat hij beter te
gen kanonvuur bestand is, met daarbij de explicatie dat deze Pieter zijn bijnaam 
dankte aan de omstandigheid dat het ' ... doe soe ghewoentlick niet en was alsulcke 
bolwercken te maken', dan weten we dat hier van een noviteit sprake was.3S Moge
lijk werd dit werk uitgevoerd naar Gronings voorbeeld . In de jaren 1469-1471 zijn 
namelijk de stadsmuren van Groningen helemaal rondom met een aarden wal ver
sterkt, om het moderne belegeringsgeschut op afstand te houden.36 Overigens leen
den de Friese landen zich qua bodemgesteldheid uitstekend voor de aanleg van 
zulke fortificaties. Stevige klei was er immers in ruime mate voorhanden. 

Wat voor de kosten van de buskruitartillerie gold, was ook van toepassing op 

34 Zie de vermeldingen over het bouwen van blokhuizen en bolwerken in 1420, 1421, 1422, 1443 en 1450: 
Worp van Thabor IV, 52, 55, 7 J, 78 en 90 
35 Peter van Thabor, 33 . 
36 ].-D . Lepage, Vestingen en schansen in Groningen (Utrecht J 994) 37-41 ; G. Overdiep, De plattegrond 
van de stad Groningen door Jakob van Deventer (Alphen aan den Rijn 1984). 
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de nieuwe verdedigingsmethodiek: ze waren zodanig hoog dat ze nauwelijks 
door individuele hoofdelingen opgebracht konden worden. H et bouw materiaal 
was weliswaar niet duur, maar voor de aanleg moesten grote aantallen dijkwer
kers worden aangenomen, van wie - zo mogen we ons wel voorstellen - de geza
menlijke loonkosten flink konden oplopen. En zo rijk waren de Friese hoofdelin
gen niet dat ze een en ander moeiteloos uit eigen zak konden betalen. D e aan
brengregisters van 1511 maken duidelijk dat het landbezit van de meesten van hen 
qu a pachtinkomsten niet meer opleverde dan een paar honderd rij nsgulden per 
jaar.37 Slechts de edelen uit de Sjaerda-H ottinga-Dekema-clan van Franeker, de 
Cammingha's van Leeuwarden, de T jaarda's van Rinsumageest en de leden van de 
Harinxma- en Jongema-groepen van respectievelijk Sneek en Bolsward komen 
boven de 400 rijnsgulden uit.38 H et betekende dat al s hoofdel ingen hun machts
positie wilden handhaven en hun leidende rol op het militaire vlak continueren, 
zij moesten proberen de steeds toenemende kosten af te wentelen op de bevol
king, van vooral de groeiende steden maar toch ook van het platteland. 

De opkomst der landsknechten 

In de militair- fi nanciële competit ie die deze innovaties met zich meebrachten, 
konden 'kleine' hoofdelingen met machtsposities in onaanzienlijke dorpen na cir
ca 1480 nauwelijks meer meekomen. Voorzover ze zich niet van het krijgsbedrij f 
afkeerden, zien we hen steeds meer optreden in dienst van de groten, als zetbazen 
op vooru itgeschoven verdedigingsposten, of als bendeleiders die bij aanvalsexpe
dities de kastanj es uit het vuur moesten halen. Met name onder de Schieringer 
strijders treffen we veel representanten van deze groep. D e bekendsten zijn de 
karnemelk drinkende maar zeer gevreesde Hotthye Fons van Jorwerd en Wyba 
Jarichs Jelkama van Meskewier bij Akkrum.39 

Zolang zij maar een stad met haar toegangen beheersten, konden de belangrijk
ste hoofdelingen nog wel voldoen aan de eisen die deze militaire vernieuwingen 
aan hen stelden. Een andere ontwikkeling had echter verdergaande consequenties 
voor hen. D at was de juist in deze tij d doorzettende vernieuwing van het infante
riewezen, waarbij een steeds belangrijker rol was toebedeeld aan getrainde eenhe
den van beroepssoldaten.4o D eze betrof in het bij zonder het zwaarbewapende 

37 lA. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800, 2 d in. 
(Leeuwarden 1973) I, 320-322; Il, bijlage Vl. !. 
38 Dat de Jonge ma's en H arinxma's in Fabers li jstje achter de Franeker en Leeuwarder hoofdelingen komen, 
heeft daarmee te maken dat de steden Sneek en Bolsward, alsmede de grietenijen Wonseradeel en Doniawer
stal, waarin zij nogal wat goederen bezaten, in het Register van de Aanbreng van 1511 ontbreken. H et is niet 
verwonderlij k dat H essel Martena daari n met een rente-bezit van 906 gulden als de rijkste man van Friesland 
naa r voren komt. Juist hij had immers al zijn kaarten op de Saksers had gezet en op all e mogelij ke man ieren 
van het nieuwe bewind had geprofiteerd. Omstreeks 1480 behoorde hij nog allerminst tot de rijkste edelen. 
39 Beiden wa ren in dienst van de H ari nxma's van Sneek: Peter van Thabo r, 24, 49; Worp va n Thabor IV, 148-
149. 
40 M. N ell , Die Landsknechte. Entstehrmg der ersten der/lschen Infanterie (Berlijn 1914); e h. Oman, A his
tory of the art of war in the sixteenth century (Londen 1937) 63-88. 



76 IA. Mol 

voetvolk, uitgerust met hellebaarden of vier tot vijf meter lange pieken. Wanneer 
dat in gesloten vierkante formaties onder strakke leiding opereerde, bleek het on
verslaanbaar, zoals Karel de Stoute tot driemaal toe moest ondervinden toen hij in 
1476 en 1477 bij Granson, Murten en Nancy met zijn meer traditionele leger van 
ridders en boogschutters tegenover Zwitserse falanx-eenheden kwam te staan. 
Zijn evenzovele nederlagen zouden het einde voor het Bourgondische rijk als 
zelfstandige staat betekenen. 

Het fenomeen van de huursoldaat was al eeuwen bekend, maar nieuw was dat 
ze zich in groepsgewijs getrainde eenheden gingen verhuren, vaak nog met artille
rie-onderdelen erbij. Behalve de Zwitsers waren vooral de hoogduitse 'lands
knechten' gevreesd en gewild. Zij hadden de kunst als het ware op het eind van de 
jaren zeventig van de Zwitsers afgekeken. Werd de inzet van de Zwitserse eenhe
den gecontroleerd door het Eedgenootschap, dat ervoor zorgde dat zijn mannen 
niet tegen elkaar vochten, de Duitse gardes verhuurden zich zonder problemen 
aan de meestbiedende, ook als ze daardoor tegen elkaar moesten strijden. Wie ze 
kon krijgen én betalen, had de macht. Dat moesten de Vlaamse en Brabantse ste
den ervaren toen ze eind jaren tachtig in opstand kwamen tegen Maximiliaan van 
Oostenrijk.41 Hun schutterijen en kleine huurlingengroepen bleken niet opgewas
sen tegen de landsknechtformaties van Maximiliaans veldheer Albrecht van Sak
sen. De keizer had soms ook moeite om zijn huurlingen op tijd te betalen. Al
brecht moest bij herhaling zijn troepen uit eigen zak voorschieten, en zijn kapi
teins deden dat op hun beurt weer voor hem, maar hij was kredietwaardig, onder 
meer omdat hij in zijn stamland over rijke zilvermijnen kon beschikken.42 

Kortom, mits tijdig betaald, waren de nieuwe professionele infanterielegers su
perieur aan elke privémacht, stedelijke militie of 'Volksaufgebot' . De ervaring in 
Vlaanderen, Brabant en Holland leerde dat zelfs stads staten op militair vlak in 
principe geen eigen toekomst meer hadden, ook niet wanneer ze zich met elkaar 
verenigden. Slechts een landsheer met een bureaucratie en een groot territorium 
waarbinnen hij belastingen kon heffen, kon zich een dergelijke strijdmacht per
mitteren. Hij was het die het monopolie van de macht voor zich opeiste. De ste
den en standen moesten zich daarbij neerleggen. Zij konden er trouwens ook iets 
bij winnen, in zoverre ze binnen sterke landsheerlijke staten een meer continue 
handhaving van de vrede mochten verwachten, en in ruil voor belastinggeld privi
leges verkrijgen en zeggenschap in representatieve organen. Aldus bevorderde de 
evolutie in het krijgswezen het ontstaan van bovenregionale staten.43 

41 B. Willems, 'Militaire organisatie en staatsvorming aan de vooravond van de N ieuwe Tijd. Een analyse 
van het confl ict russen Brabant en Maximiliaan va n O ostenrijk (1488-1489)', Jaarboek voor Middeleeuwse 
Geschiedenis 1 (1998) 261-286 
42 W.P. Blockmans, 'Albrecht III, hertog va n Saksen' , Nationaal Biografisch Woordenboek V (Brussel 1972) 
kol. 14-22, aldaar kol. 15. 
43 Er zijn al heel wat boeken en artikelen gewijd aan dit verband russen staatsvorming en de ontwikkeling 
van het krij gswezen. Zie o.a. J .R. Hale, War and Society in R enaissance Europe, 1450- 1620 (Leicester 1985), en 
B.M. Downing, The military revolu.tion and politica I change. O rigins of democracy and au.tocracy in early mo
dern Eu.rope (Princeton 1992). 
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'Open oorlog' in Friesland en de massale inzet van huurlingen na 1480 

Vroeger of later moesten de Westerlauwerse Friezen met deze ontwikkeling te 
maken krijgen. In feite gebeurde dat in betrekkelijk snel tempo. Een zaak die dit 
bespoedigde was de omstandigheid dat door het verloop van de vijandelijkheden 
in het zuiden, eerst in Gelre en het Sticht, dan in Vlaanderen en Brabant, later in 
Holland - nadat daar de Jonker-Fransenoorlog en de opstand van het Kaas-en
Brood-volk bedwongen was -, er tussen de gevechten door regelmatig grote aan
tallen landsknechten vrij kwamen.44 Iedere heerser die van hun diensten gebruik 
maakte, probeerde ze immers na afloop van het karwei zo snel mogelijk af te dan
ken. Een groot staand leger onderhouden was zelfs voor Rooms-koning, later 
keizer, Maximiliaan veel te duur. Als die huurlingen zonder werk zaten, zochten 
ze snel een nieuwe potentiële brandhaard op, en liefst ook een rijk gebied waar ze 
rustig konden plunderen. Steeds weer wordt uit de kronieken duidelijk dat lands
knechten ook zelf het initiatief namen in geval van werkloosheid.4s Friese partijen 
met militaire ambities konden dus in deze tijd beroep doen op allerlei eenheden 
steeds beter getrainde huursoldaten op korte afstand. Hertog Albrecht van Sak
sen, die als stadhouder-generaal van Maximiliaan in de Nederlanden optrad en 
juist in het begin van de jaren negentig regelmatig in Holland en Gelre verbleef, 
stimuleerde de inzet van (zijn) landsknechtformaties in Friesland, uit financieel 
oogpunt - hij hoefde ze even niet zelf te betalen maar had ze toch bij de hand - én 
uit politiek privébelang: ze konden de weg vrij maken voor de creatie van een 
eigen landsheerlijk territoir buiten Saksen. 

Nu moeten we beseffen dat Westerlauwers Friesland in die tijd niet gold als een 
economisch achtergebleven gebied waar niets te halen viel. Integendeel, de land
bouw deed het goed, de handel herstelde zich van de inzinkingen van de veertien
de eeuwen de steden begonnen te groeien.46 Dat maakte vooral Westergo en Oos
tergo tot aantrekkelijke gebieden om te beheersen, niet alleen voor de hoofdelin
gengeslachten die er al sinds lang in onderlinge competitie macht uitoefenden, 
maar ook voor Groningen - eerder nog dan voor Albrecht. De stadsstaat die Gro
ningen toen was, had in de eerste helft van de vijftiende eeuw haar vrede aan de 
Ommelanden opgedrongen en expandeerde steeds verder naar het westenY En ze 
deed dat met relatief moderne militaire middelen. Uiteindelijk zou de Martinistad 
evenmin bestand blijken tegen de evolutie van de vroeg-moderne staat. Stad en 
Ommelanden moesten zich in 1536 immers ook voegen in het bestel van de Bour-

44 Zie de overzichten der gebeurtenissen bij ].E.A.L. Stru ick, Gelre en Habsburg 1492-1528 (Utrecht 1960); 
e.A. van Kalveen, H et bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1 520 
(z.p. 1974), en M.]. van Gent, 'Pertijelike saken '; H oeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch- Oostenrijkse 
tijdperk (Den H aag 1994). 
45 Zie bijvoorbeeld het verhaal over een niet nader gedateerde plundertocht in Gelre van huurlingenleider 
N eithard f uchs na het staken van de oorlogshandelingen in H oll and: A. von Keiler ed. , Die Geschichten und 
Taten \'I/ilwolts von Schaumburg (Stuttgart 1859) 163-165. 
46 F.e. Berkenvelder, 'f ri eslands handel in de late middeleeuwen', Economisch-H istorisch Jaarboek 29 
( 1963) 136- 187, aldaar 180 e.v.; zie ook de bijdrage van Jan de Vries, elders in deze bundel. 
47 Vries, Heilige Roomse Rijk, 87-88,1 01- 107. 
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gondische Nederlanden. Dat neemt niet weg dat Groningen begin jaren negentig 
nog goede kansen zag haar machtspositie over het gehele Noorden uit te breiden. 
Het was mede deze expansie die de Schieringse hoofdelingen, verbonden met de 
steden van Westergo, tot het op grote schaal binnenhalen van huurlingen deed be
sluiten. Daarnaast speelden uiteraard de belangen van individuele hoofdelingen 
een rol. 

Het zou te ver voeren hier de feitelijke aanloop tot 1498 verder te ontleden. Wel 
moet toegelicht worden hoe ingrijpend de vernieuwde krijgsvoering de verhou
dingen veranderde, zodanig dat er echt sprake was van chaos en de ontwrichting 
van het maatschappelijk verkeer. Hiervóór werd al gemeld dat diverse hoofdelin
gen en steden reeds de hele vijftiende eeuw door niet-Friese huursoldaten in 
dienst namen, zij het nog in kleine aantallen maar toch wel in zo'n omvang, dat de 
bevolking hen in toenemende mate als een bedreiging ging ervaren. Dat sinds 
1443 op bijeenkomsten van het 'gemene land', zo vaak de afspraak werd gemaakt 
dat niemand 'vreemde soldije' in Friesland mocht brengen, geeft anderzijds aan 
dat de ontwikkeling niet meer te stuiten was. Huurlingen bleken effectief, zeker 
wanneer ze in grote aantallen konden worden ingezet. Steeds vaker verschenen ze 
in Friesland en steeds sterker ook werd de loop der gebeurtenissen mede door 
hun optreden bepaald. 

Twee belangrijke fasen in dit opzicht speelden zich af in het begin en het mid
den van de jaren tachtig in respectievelijk Bolsward en de Zuidwesthoek. In Bols
ward ontspon zich eind 1479 een klassiek conflict om de hegemonie van de stad: 
wie moest na de vroegtijdige dood van de hoofdeling Tjaard Juwinga de leiding 
krijgen: zijn weduwe Wyts en haar nog minderjarige zoontje Goslick voor wie 
zijn moeder Sicke Sjaerda, de hoofdeling van Franeker, als regent had uitgezocht, 
of Tjaards neef Juw, op wie de gemeente van Bolsward het meest vertrouwde?48 
Beide partijen, die overigens oorspronkelijk alle twee Schieringsgezind waren, 
namen huurlingen in dienst, al wordt nergens verklaard hoe groot hun aantallen 
waren. Hetzelfde gebeurde enkele jaren later in de Zuidwesthoek. In het najaar 
van 1485 groeide een reeds lang bestaand conflict tussen de Vetkopersgezinde 
hoofdeling Ige Galesz. Galama van Koudum en de door de Harinxma's van Sneek 
gesteunde abt Agge van de verenigde kloosters Sta veren en Hemelum, uit tot een 
'open oorlog'.49 Ige Galama stoorde zich er aan dat op het kloosterterrein van He
melum een versterking stond die zijn Schieringse vijanden tot uitvalsbasis diende, 
abt Agge wond zich er over op dat zijn tegenstrever al jarenlang pachten opstreek 
van de Hemelumer kloostermeiers in de dorpen onder zijn bewind. Ige liet een 
paar honderd getrainde soldaten van Maximiliaans legeraanvoerder Floris van Eg
mond-IJsselstein naar Koudum komen om het castrum of de spiker te Hemelum 
omver te werpen. De abt liet op zijn beurt, toen de ban en het interdict niet bleken 
te helpen, 300 net werkloos geworden Gelderse landsknechten uit Zutphen naar 

48 H.T.J. M iedema, Bolsward en Bolswarder namen in O udfriese bronnen (1402-1541) (D e Bilt 1984) II e.v. 
49 AJ Andreae, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van de abd ij van St. O du lfus te Staveren', Friesche Vo lks
almanak 1898, 70- 148, aldaar 104 e. v. 
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Hemelum dirigeren. Hij was bereid daarvoor diep in de buidel te tasten, kerkzil
ver te vervreemden en zelfs een deel van de kloostergoederen te verpanden. In 
vergelijking met vroeger was dat een reusachtige schaalvergroting. Het leidde tot 
een kettingreactie, waarbij elke partij zoveel mogelijk hulp mobiliseerde. Ige zou 
twee jaar later zelf opnieuw Duitse landsknechten uit Holland laten komen, nu 
ten getale van 700. Zijn initiatief had weinig succes maar vormde als het ware een 
prélude op de militaire acties waarmee Friesland in het midden van de jaren ne
gentig werd geconfronteerd. 

Deze soldaten introduceerden hun eigen strijdwijze met bijbehorende terreur, 
zowel ten opzichte van hun tegenstanders als ten aanzien van de burgerbevolking. 
Anno 1486, begon 'het kerel afsteken in Friesland', noteert een anonieme Friese 
kroniek droogweg.so Inderdaad, militaire tegenstanders werden zonder pardon 
uit de weg geruimd. De Duitse landsknechten maakten in navolging van de Zwit
sers liever geen gevangenen om hun potentiële tegenstanders tevoren zoveel mo
gelijk schrik in te boezemen. Slechts priesters werden in beginsel door hen ont
zien, en zij ook niet altijd. In de kronieken van Worp en Peter van Thabor wordt 
veel uitgeweid over de terreur en wreedheden die met name in de jaren negentig 
door deze huurlingen en in reactie daarop overigens ook door Friese strijders, 
werden begaan. Het trieste dieptepunt in dit opzicht vormt wel de verovering van 
Sybeth Taedis' stins te Pingjum in maart 1498 door de huurlingen van Tjerk Wal
ta. De huislieden uit de omtrek die zich hier voor het geweld verborgen hadden en 
die het steenhuis wel wilden overleveren, smeekten om genade. Er was echter 
geen barmhartigheid, schijft Worp: alleen de kinderen mochten gaan, nadat hun 
de zilveren sieraden van hun ouders waren ontroofd.SI De stins werd uitgerookt 
en de bezetters werden door de landsknechten met spiezen en hellebaarden opge
vangen en voor het huis doodgeslagen. 

Deze terreur brak geheel met de spelregel van 'vergoeden en verzoenen' uit de 
oude vetemaatschappij. Dat gold al evenzeer voor het afwentelen van de kosten 
van de soldateska op de onschuldige bevolking, al of niet onder de heerschappij 
van de tegenstander. Eerder in het betoog heb ik er al op gewezen dat de inkom
sten van de individuele hoofdeling niet groot genoeg waren om de bewapenings
wedloop op eigen kracht te kunnen volgen. Dat geldt a fortiori voor het inhuren 
van de nieuwe, honderden manschappen tellende landsknechtformaties. Als we 
weten dat de getrainde huursoldaat in de jaren tachtig en negentig van de vijftien
de eeuw een salaris van 3 tot 4 rijnsgulden per maand eiste (waar hij ook zijn wa
penrusting van moest betalen), en ons daarbij verder realiseren dat onderofficie
ren ('Doppelsöldner') en hoofdmannen het dubbele en vierdubbele vroegen, dan 

50 'Dae vaerden fan da abt fan H emlem knechten in helle ende vaerden fan Igo helpers keel aestizen; dat 
vaest byginsel fa n keerel aef to stecken in Friesland': H .D . Meijering, Oudfriese kronieken uit het handschrift 
Leeuwarden RA Schw. 3992, 2 din ., Co-Fri sica. Meidielingen ut de uni versitêre frisistyk IA- IE (A mster
dam/ Kiel 1986) 11 , 86. 
51 Worp va n Thabor IV, 277-278, met als commentaa r: 'En de het was elendelick ende deer/ick an toe sien, 
dat sulcke eerbare, dltechde/icke Iuyden, die niemants gltedt ofte blltedt jewerldt hadden begeert, ende stil an 
beyde zyden hadden geseten, suleken elendigen doot sulden sterven' . 
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De 'Grote Garde' verovert Rhenen in 1499 voor Johan van Kleef Olieverf op hout door de 
meester van de St. Elisabeth-panelen. 
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wordt al snel duidelijk dat het op de been houden van zulke strijdmachten geen 
zaak meer van enkele grootgrondbezitters of zelfs maar een enkele stad kon zijn.52 

Een ander gevolg van deze ontwikkeling was, dat de hoofdeling zijn militaire 
hoofdrol verloor. Niet hij voerde de huurlingen aan maar de kapitein die door 
deze mannen zelf werd gekozen en die tegelijkertijd optrad als een soort militaire 
makelaar. Sterker nog, als het er krijgskundig echt op aan kwam, zetten deze ka
piteins de hoofdelingen het liefst aan de zijlijn. De consequentie van deze profes
sionalisering was dat de hoofdeling ook geen verantwoordelijkheid meer nam of 
kon nemen voor hetgeen deze beroepsmilitairen in zijn naam aanrichtten. Zijn rol 
raakte meer en meer beperkt tot het kleine militaire handwerk, het verlenen van 
logistieke steun, en vooral ook tot het verzamelen van grote sommen gelds om de 
soldaten hun soldij te kunnen betalen. En dat geldvergaren werd steeds meer een 
kwestie van belastingheffing met behulp van dwangmiddelen, of anders gezegd, 
van brandschatten en plunderen. Als er niet genoeg soldij op tafel kwam, deins
den de landsknechten er niet voor terug hun opdrachtgevers te gijzelen en zelfs te 
martelen. Dat moest de stadhoofdeling van Sneek, Bocke Harinxma de jonge, in 
het voorjaar van 1496 ondervinden, zodanig dat diens aartsvijand Groningen de 
gijzeling overnam en de gevorderde penningen ter hoogte van 8.000 rijnsgulden 
voorschoot. 53 

Het was deze situatie die tot de zo vaak beklaagde chaos en anarchie leidde. De 
hoofdelingen die hun functieverlies zelf amper lijken te hebben doorzien, namen 
om hun machtspositie te handhaven of te heroveren steeds opnieuw hun 
toevlucht tot huurlingen, in steeds grotere aantallen. In de jaren 1495-1496 en 
nogmaals in 1498 raakten vooral Westergo en Zevenwouden bij wijze van spreken 
totaal uitgemergeld door de huurlingengroepen die door Juw Juwinga en zijn 
inmiddels volwassen geworden neef Goslick aangenomen waren. De 800 lands
knechten van Goslick bleken oude legereenheden van Albrecht van Saksen, beho
rend tot de zogenaamde Grote Garde en staande onder leiding van Daam van Tiel 
en de beruchte Neithard Fuchs. 54 Ze gedroegen zich al even kundig als hun colle
ga's die eerder door Juw waren binnengehaald. Ze staken huizen en schuren in 
brand, verkrachtten vrouwen en maagden en deden nog veel meer kwaad: 'dat in 
den hemel wrake riep', schrijft Peter van Thabor.55 Juw noch Goslick Juwinga 
konden hun benden in de hand houden, simpelweg omdat ze geen van beiden 
over genoeg middelen beschikten om hen te betalen. Dus moestJuw de omgeving 
van Pingjum, Workum, Hindelopen en Staveren brandschatten. Goslick zag zich 
gedwongen met zo mogelijk nog veel meer geweld even later hetzelfde te doen in 
Wymbritseradeel, Hemelumer Oldeferd en Gaasterland. Dat riep zoveel verzet 

52 \'11. Lammers, Die Schlacht bei Hemmingstedt (tweede, herziene druk, Heide 1984) 72. 
53 \'IIorp van Thabor IV, 243-245. 
54 Over de Grote Garde: J.H. Kemperink, 'Aus der Geschichte der "Grossen Garde"', Zeitschrift für Schles
wig-Holsteinische Geschichte 82 (i 958) 253-264; en Lammers, H emmingstedt, 62 e.v. Kemperink dateert het 
ontstaan van de Garde in 1494. Dit verband van ca. 4.000 man bestond echter uit een aantal los-vaste eenheden 
(die zich ook wel apart verhuurden), waarvan er sommige zeker ook al eerder in dienst van Albrecht en Maxi
miliaan hadden gevochten, in H olland, het Sti cht, Brabant en Vlaanderen . 
55 Peter van Thabor, 72. 
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op van de boeren aldaar, dat het leidde tot een massale militaire weerstand van 
heel Zevenwouden. Het was een verzet met een soort Fries-nationale dimensie, 
die we later ook opmerken in de acties van J ancko Douwama en Grote Pier. 

De slagen bij Sloten, 13 januari 1496, en Laaxum, 10 juni 1498 

Het is leerzaam om te zien op welke wijze deze tegenstand door de huurlingen 
werd gebroken in de slag bij Sloten op 13 januari 1496. Alles bij elkaar stonden 
hier volgens Worp van Thabor, die goed geïnformeerd lijkt te zijn, circa 800 lands
knechten tegenover ruim 8.000 Woudfriezen in twee groepen onder leiding van 
bekende hoofdelingen uit het Boornegebied, als Keimpe Tjepckes Oenema van 
Terkaple en Ulcke Sickes Douma van Akkrum. De landsknechten, die de vesting 
Sloten bezetten, kwamen met opzet naar buiten in het bevroren veld ten noorden 
van het stadje, dicht bij de galg, tussen de wallen en het meer. Met opzet, omdat ze 
met hun numerieke ondertal bij chaotische belegeringsgevechten eerder vreesden 
het onderspit te delven. Nu konden ze zelf het tempo bepalen en volgens de regels 
hun slagorde innemen. Dat had groot succes. 'Die knechten hielden huer styff in 
huer oorden, daer alle eraft des strydts in gelegen is, meer dan in macht van volck', 
schrijft Worp van Thabor. 56 Inderdaad, in dichte gelederen geformeerd, met ge
strekte spie zen, bleven ze hun tegenstanders moeiteloos de baas, daarbij geholpen 
door het gebruik van het grote kanon van Sneek, dat ze met hagelvuur geladen 
hadden. Geen wonder dat de bijzonder gemotiveerde, in hun bestaan persoonlijk 
bedreigde Woudfriezen aan alle kanten sneuvelden. Ze waren onbekend met deze 
strijdwijze, voert de kroniekschrijver als verklaring aan. Het aantal dodelijke 
slachtoffers aan weerszijden bedroeg respectievelijk 8 en 714. De gesneuvelde 
Woudjers waren precies geteld door twee priesters die daartoe heel Zuid-Fries
land parochie voor parochie hadden bezocht. De verhoudingen maken duidelijk 
hoe effectief de nieuwe infanterie van landsknechten in deze tijd kon opereren. 

Bijna tweeënhalf jaar later, op 10 juni 1498, vond een reprise van deze strijd 
plaats op het zuidelijk gedeelte van de stuwwal van Warns, in de ZuidwesthoekY 
Eigenlijk zouden we het over de slag bij Warns moeten hebben, ware het niet dat 
dat tot verwarring zou leiden omdat er nog twee veldslagen onder die naam be
kend zijn.s8 In navolging van Worp van Thabor spreken we daarom maar liever 
over de slag bij Laaxum. Weer waren het de bewoners van Zevenwouden, aange
vuld met strijders uit Stellingwerf en het Gronings Westerkwartier, die er en mas
se op uitgetrokken waren om een legertje Duitse huurlingen te verslaan. Dit keer 
waren hun tegenstanders niet in dienst van hoofdelingen maar van hertog AI-

56 Worp van Thabor IV, 237. 
57 Zie mijn opstel 'De slach by Laaksum, 10 juny 1498' , ft 8eaken 60 ( 1998), nr. 4, 102-120. 
58 Behalve de slag bij Sta veren van 26 september 1345 die vanwege de jaarli jkse herdenking op het Rode klif 
nog steeds hardnekkig per abuis bij het grote publiek als de slag bij Warns bekend staat, kennen we ook nog 
een slag bij Wams van 15 september 1494 waari n de Hari nx ma's va n de Galama's verloren: Worp van Thabo r 
IV, 225. 
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brecht zelf. Zij hadden opdracht om degenen te onderwerpen die zich nog verzet
ten tegen Albrechts huldiging. Opnieuw was het Neithard Fuchs die de huurlin
gen aanvoerde, in overleg met Wilwold von Schaumburg, de commissaris van her
tog Albrecht. Volgens Schaumburgs relaas konden hij en Fuchs slechts 953 man in 
slagorde opstellen ('in der ordnung bringen'), de Friese troepen onder leiding van 
Hero Hottinga, Hessel Martena e.a. ter sterkte van 500 tot 600, niet meegerekend. 
Hun taktiek was dezelfde als in januari 1496. De Saksische troepen bezetten nu 
niet Sloten maar Staveren, waar ze vreesden opgesloten te raken door een grote 
overmacht. De bronnen spreken van ca. 10.000 Woudfriezen, die uit Gaasterland 
vanuit het zuiden, via Oudemirdum naderden. Schaumburg en Fuchs besloten 
hen langs Scharl en het Hoge Klif in het open veld tegemoet te treden. Volgens 
Schaumburgs verslag59 trachtten zij volgens vooropgezet plan de Woudjers daar 
naar zich toe te lokken door een vlucht te simuleren om vervolgens halt te maken, 
te keren en in het gelid de spiezen te strekken. Deze manoeuvre veronderstelt oe
fening en een straffe leiding via commando's van onderofficieren, pijpers en trom
melaars. In eerste instantie lieten de Woudfriezen zich niet verleiden, maar toen 
Schaumburg een deel van Warns in brand had laten steken, trokken ze toch ten 
aanval, vertrouwend op hun overmacht. Ze deden dat zonder te wachten op een 
getrainde eenheid van een paar honderd man uit Leeuwarden die het slagveld in
middels tot op een paar kilometer genaderd was. Het gevecht liep uit op een 
smadelijke nederlaag voor de Woudfriezen. Toen het in de voorste rijen tot een 
treffen was gekomen en de Saksers hun grote bussen met hagel hadden afgevuurd 
en daarmee enkele Friezen getroffen hadden, sloegen de Friezen in het front op de 
vlucht en - zo verhaalt Worp van Thabor: 'daerna liepen sy alle gaeder; want sy 
gheen hooftluyden, rodtmeisters ende weyf1ers (= sergeants) en hadden, die haer 
regierden ende duongen in die oorde alst geuoonlick is, maer liepen als een hoop 
schaepen sonder herder'.60 De analyse van Worp van Thabor is scherp en hard: 'de 
Woudfriezen verloren omdat ze de kunst van het vechten niet beheersten; hadden 
ze op de Leeuwarder burgers en knechten gewacht, die wel geoefend waren om in 
slagorde te vechten, dan zou Wilwold von Schaumburg zonder twijfel de strijd 
verloren hebben'. Nu was er sprake van een massale vlucht waarbij er volgens 
Friese bronnen ongeveer honderd man om het leven zijn gekomen. 

Onoverwinnelijk waren de landsknechtformaties van de Grote Garde niet, zo
als ruim anderhalf jaar later bleek toen ze in dienst van de Deense koning bij 
Hemmingstedt in Ditmarschen het onderspit dolven tegen een numeriek zelfs 
kleiner, maar overigens wel geoefend leger van Ditmarschel' boeren.61 Op die 
17 de februari 1500 was echter sprake van zeer bij zondere omstandigheden die alle 
in het nadeel der landsknechten werkten, met als belangrijkste factor dat hun op
drachtgever hen tot een slag dwong op een voor hen ongeschikt terrein. Dat laat 

59 De Geschichte und taten Wilwalts van Scha umburg (cf. noot 45 ) is wel niet door Wilwold zelf geschreven 
maa r vertoont toch in hoge mate een autobiografi sch karakter. D e auteur moet zij n info rmatie ui t de eers te 
hand hebben gehad. Het relaas over de slag bij Laaxum vindt men op de pp. 168-172. 
60 Worp van Thabo r IV, 30 I. 
61 Lammers, Schlacht bei H emmingstedt, 185-192. 
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onverlet dat als zulke landsknechtformaties zelf het initiatief konden nemen, het 
slagveld kiezen en tijd en tempo bepalen, zij nauwelijks door inheemse troepen 
verslagen konden worden, hoe talrijk die ook waren. 

Besluit 

De uitkomst van de slagen bij Sloten en Laaxum leren daarmee dat de tijd van de 
kleinschalige vetemaatschappij voorbij was. De ontwikkelingen op het terrein van 
de moderne oorlogvoering lieten geen plaats meer voor machtsontplooiing door 
onafhankelijke edelen, zelfs niet als deze zich individueel met steden-in-opkomst 
verbonden. Ook in Friesland was de toekomst aan een, al dan niet door een vorst 
geleide, bovenregionale staat, omdat alleen binnen een grotere territoriale eenheid 
een modern leger, tenminste in romp vorm, dankzij belastingheffing op de been 
gehouden kon worden waarmee een centraal bestuur het geweldsmonopolie naar 
zich kon trekken. Het kan geen toeval zijn dat het, in de persoon van Albrecht 
van Saksen, juist een legeraanvoerder was die in Friesland van deze ontwikkelin
gen profiteerde. 
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