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Eindeloze krijgshandelingen, voortdurend WIS

selende allianties, ondoorzichtige geldwervings
campagnes en weerbarstig bronnenmateriaal: 
wie mocht denken dat met zulke ingrediënten al
leen een droge eenpansmaaltijd bereid kan wor
den, heeft het mis. Wat AntheunJanse zijn lezers 
als proefschrift voorschotelt, is prima van smaak 
en goed te verteren. En daarmee doel ik niet al
leen op stijl en compositie, maar ook op bronbe
handeling, wijze van analyseren en verwoording 
van conclusies. 

Precies zoals de titel aangeeft, wordt in het 
boek nagegaan waarom de pogingen van de Hol
landse graven om Friesland omstreeks 1400 ge
wapenderhand te veroveren, mislukt zijn. Drie
maal werd een grootscheepse expeditie uitgerust: 
in 1396, 1398 en 1399. In 1398 leken de Hollan
ders succes te hebben. Het daaropvolgende jaar 
werden ze echter gedwongen zich terug te trek
ken. Er bleef een bezettingsmacht achter in Sta
veren met het oog op eventuele nieuwe acties. De
ze kon zich met veel geld en moeite staande hou
den, totdat ze op een winterdag in 1414, toen de 
grachten bevroren waren en de belegeraars vrij 
spel hadden, het bruggehoofd moest overgeven. 

Het is niet de eerste keer dat een historicus zich 
met dit thema bezighoudt. De in 1868 naar Lei
den vertrokken archivaris-bibliothecaris van 
Friesland, Eelco Verwijs, publiceerde in 1869 een 
omvangrijke serie archivalia waaruit naar zijn 
mening de gebruiker zonder problemen het ver
loop der Friese 'reizen' van Albrecht van Beieren 
en Willem van Oostervant kon reconstrueren. 
Janse stelde zich uiteraard méér ten doel dan al
leen het nauwgezet verwerken van Verwijs' mate
riaal. In navolging van Engelse, Franse en Duitse 
moderne krijgshistorici wil hij de oorlog in al zijn 
facetten belichten en hem tegen de achtergrond 
van de politieke, bestuurlijke en economische 



ontwikkelingen plaatsen. In dit geval betreft het 
da n de ontwikkelingen in het land van wat ik van
ui t Fries perspectief gemakshalve maar de 'ag
gressor' noem, het graafschap Holland. De lezer 
krijgt daardoor zijdelings ook een beeld van de 
laat-middeleeuwse samenleving in Holland 
(Zeeland en H enegouwen komen wat minder aan 
bod). Deze bewust gekozen hollandocentrische 
benadering brengt met zich mee dat Friesland, 
als beoorloogd gebied, alleen aandacht krijgt 
wanneer het gaat om de voorgeschiedenis en de 
eigenlijke krijgstochten. 

Vanuit de doelstelling bezien is de compositie 
logisch en doordacht. Na een inleidend hoofd
stuk, waarin op beknopte wijze de informatie
waarde van de diverse, vooral verhalende bron
nen wordt besproken , volgt een uitvoerig over
zicht van de voorgeschiedenis der Hollands
Friese twisten. D aarna komen de motieven en be
sluitvorming aan bod en volgt in het vierde 
hoofdstuk de oorlogvoering in Friesland. Een 
apart kapittel is gewijd aan de oorlog ter zee. 
Hierin wordt de voorstelling uit de wereld gehol
pen als zou de Friese kaapvaart de werkelijke casus 
belli hebben gevormd vanwege de schade aan de 
Hollandse handelsbelangen: de piraterij blijkt 
zich namelijk eerst tijdens de oorlog te hebben 
ontwikkeld. Vervolgens wordt de blik gericht op 
de sam enstelling van de Hollandse legers. Eerst 
komen daarbij de ridders en knapen aan bod. Op 
grond van de overgeleverde wapenschilden in het 
Wapenboek Beyeren kon niet minder da n 80% 
van de adellijke d eelnemers aan de tocht naar 
Kuinre worden geïdentificeerd. D e rgelijke ver
helderende inzichten omtrent de inze t van leen
m annen en huurlingen worden aangevuld met 
een uitvoerige analyse van het aandeel van steden 
en plattelandsbevolking q ua omvang, inzet en 
last. 

Uiteindelijk is oorlogvoeren een kwest ie van 
geld . Het fal en van Albrecht en zijn zoon moet 
daarom - zo blijkt uit hoofdstuk VII - voor een 
belangrijk deel geweten worden aan hun onver
mogen de nodige stuivers bijeen te garen . De be
langrijkste uitkomst van Janses onderzoek is hier 
da t de stedelijke burgerij veel langer da n de feo
dale adel bereid bleek de oorlogsinspanningen te 
financieren . Een reden daarvoor is dat tal van pa
tricië rs behoorlijk aan de krijg verdienden door 
het leveren van wapentu ig en provi and . 

In zijn inleiding verontschuldigt de auteur zich 
voor zijn op Holland gerichte benadering door te 
wij zen op het gebrek aan bronnenma teri aal voor 
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Friesland. Echt nodig is dat niet. Bij een militair
historisch onderwerp is het uitvergroten van het 
beeld aan één kant zeer wel verdedigbaar. Boven
dien komt Friesland in de hoofdstukken I1-IV wel 
degelijk aan zijn trekken , te meer daar Janse de 
schaarse Friese bronnen goed kent en er waarde
volle informatie aan weet te ontlokken. 

Slechts op één punt lijkt zijn 'eenzijdige' bena
dering hem parten te hebben gespeeld. H et heer
loze Friesland kende sinds de dertiende eeuw een 
soort communautair bestuur van zelfstandige ter
rae of landsgemeenten . Kenmerkend voor deze 
terrae is de snelle j aarl ijkse roulatie van ambten en 
bes tuursfuncties. Gerenommeerde historici als 
B. Slicher van Bath en H.P.H . Jansen zagen er 
een proto-democratisch systeem in en spraken 
van boerenrepubliekjes; ten onrechte omdat 
voorzover valt na te gaan de functies steeds in 
ha nden waren va n leden van dezelfde adellijke 
geslachten. H et waren dus eerder een soort mini
oligarchieën. Bij de rechtshandhaving binnen , 
maa r ook tussen d eze staaljes speelde eigen rich
ting door middel van vetevoering een belangrijke 
rol. Nu heeft het vetewezen al eeuwenlang een 
slechte pers - vooral bij geestelijken -, waardoor 
ook de Friese vrijheid onder historici weinig po
pulair geworden is. M en kan in de (veelal exter
ne) bronnen geen opmerking over het Friese zelf
bestuur tegenkomen of er wordt geklaagd over 
pa rtijtwisten en vrede-verstorende veten. J anse 
laat trouwens in hoofdstuk 111 treffend zien hoe 
het Hollandse vijandbeeld van Friezen als gens 
sans /oi et sans joi ook al doortrokken was van de ge
dachte dat collectief zelfbestuur wel in chaos en 
anarchie moet ontaarden. Wanneer hij nu bij zijn 
beschrijving van de Friese politieke verhoudin
gen in de veertiende eeuw (blz. 45-49) het ook 
steeds over ' interne twisten', 'voortwoekerende 
pa rtijtwisten', ' hoog oplopende veten', enzo
voorts heeft, zonder de aard van de conflicten na 
te gaan, lijkt het alsof hij de lezer met dat vijand
beeld wi l laten instemmen . D e lezer kan eigenlijk 
niet anders dan aannem en d at zo'n Balkan- in
het-klein wel aan pacificatie door een landsheer 
toe was . 

Toegegeven , er is zeker sprake van confl icten in 
de Friese gebieden, m aar die werden volgens be
paalde spelregels uitgevochten en het is de vraag 
hoe destructief ze waren. M en bedenke dat de 
Friese terrae ondanks hun onderlinge m eningsver
schillen steeds een opmerkelijk eensgezinde en 
consistente buitenlandse politiek tegenover de 
graaf van Holland voerden; misschien wel net zo 
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consistent als die van de veelkoppige Europese 
U nie tegenover de door één man geleide Verenig
de Staten van Amerika. 

Dat brengt me op het antwoord datJanse geeft 
op de vraag naar het mislukken van de Hollandse 
veroveringspogingen. Het gehele boek door wikt 
en weegt hij de verschillende factoren. Zo zijn er 
de militair-geografische problemen (afstand en 
onbegaanbaarheid van Friesland voor ridders), 
de onverwacht grote tegenstand van de Schie
ringse partij in het tweede jaar van de bezetting 
(1399), de inconsistente doelstellingen van hertog 
Albrecht en de politieke instabiliteit aan het 
thuisfront als gevolg van de Arkelse vete. Janse 
stelt zich hier terughoudend op en zoekt het in de 
combinatie van omstandigheden, waarbij hij vrij 
veel gewicht toeken t aan de ouderwetse - nog niet 
op permanente oorlogvoering ingestelde - in
richting, financiering en logistiek van het Hol
landse leger. 

Het is verleidelijk bij een krijgshistorisch on
derwerp als dit de als-vraag te stellen. Dat is na
tuurlijk onverantwoord, maar laten we het toch 
maar eens doen: wat zou er gebeurd zijn als her
tog Albrecht op een bepaald tijdstip andere be
slissingen genomen had. Was Westerlauwers 
Friesland dan vanaf 1398 deel van Holland gaan 
uitmaken? In zijn slotbeschouwing geeft Janse 
indirect een ontkennend antwoord door na een 
vergelijking tussen de mislukte acties van AI
brecht van Beieren in 1400 en de succesvolle van 
Albrecht van Saksen in 1500, op het verschil in 
militair overwicht te wijzen. Het overwicht van 
de Saksers was ' ... ontstaan als gevolg van een pro
ces van staatsvorming, dat zich wat de militaire 
en fiscale machtsmiddelen betreft in Holland 
omstreeks 1400 nog in een beginstadium bevond'. 

Hoe waar die laatste constatering ook is, de 
conclusie bevredigt niet helemaal. Albrecht van 
Beieren versloeg in 1396 het Friese leger vrij ge
makkelijk, en hij verkreeg twee jaar later op sim
pele wijze een aantal bruggehoofden met een be
gin van heerschappij. Het werd voor hem pas 
problematisch toen hij zich in 1399 met Gronin
gen en de Ommelanden begon te bemoeien. Zijn 
tegenstanders in Westergo en Oostergo kregen 
daardoor de gelegenheid een serie sterke Ooster
lauwerse bondgenoten voor hun strijd te interes
seren. Moeten we hier niet spreken van een grove 
taxatiefout van Albrecht van Beieren? Heeft de 
hertog zich na zijn aanvankelijk succes niet te veel 
laten meeslepen door een groot-Friese droom? 
Stel dat hij de zo helder door J anse beschreven 10-
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gistieke beperkingen van zijn leger had gekend en 
iets voorzichtiger had geopereerd door bij de 
Lauwers stil te houden, had hij dan Friesland niet 
met steun van de Vetkoperse bovenlaag kunnen 
behouden? 

Janse maakt duidelijk dat Albrecht met een 
hardnekkig verzet van de zogenaamde Schiering
se partij rekening diende te houden. Maar was 
die partij wel zo sterk? Wie de namen en 
machtsposities van de pro-Hollandse, Vetkoperse 
families omstreeks 1400 analyseert, ziet dat die in 
sterke mate overeenkomen met die van Schie
ringse families die in 1500 de Saksers zonder pro
blemen aan de macht hielpen: de Camminga's, 
Harinxma's, Walta's en Liauckema's. Zij vorm
den de top onder de hoofdelingenfamilies en be
heersten de steden en grote dorpen. Dat betekent 
dat we de kracht van de pro-Hollandse partij an
no 1400 niet moeten onderschatten. Ik ben daar
om geneigd de steun die Albrecht in Friesland ge
noot, hoog aan te slaan . Bijgevolg zou ik dan ook 
het mislukken van Albrechts missie eerder aan de 
hertog zelf willen wijten dan aan diens gebrekki
ge militaire potentieel. 

Voorlopig blijft dit echter een kwestie van spe
culeren. Het mag een grote verdienste van J anse 
heten dat hij met zijn heldere presentatie van ge
gevens en overwegingen tot een verdere gedach
tenvorming aanzet ten aanzien van de inrichting 
en ontwikkeling van zowel de Hollandse als de 
Friese samenleving. 
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