
De slach by Laaksum, 10 juny 1498 

J.A. Mol 

Zusammenfassung 

Die Huldiging Albrechts von Saksen als Gubernator Frieslands, erst durch Westergo 
April 1498, später auch durch andere Landesteile, bedeutete für die Gebiete westlich 
des Lauwers formell das Ende ihrer viel besungenen Friesischen Freiheit. Eingeholl 
von einer der zwei Parteien, die einander die Macht abstreiteten, musste der Herzog 
jedoch seine Herrschaft noch weiter mit militärischen Mitteln durchsetzen. Dabei 
hatte er vor allem mit der Stadt Leeuwarden und den Bewohnern der südlichen und 
östlichen Distrikte Frieslands (Zeven wouden) und mit ihren Häuptlingen abzurech
nen. Diese haben Anfang Juni 1498 ein grosses Heer zusammengebracht, um die 
Landsknechte von Albrecht von Sachsen zu vertreiben. Am frühen Morgen des 10. 
Juni 1498 kam es zu einer entscheidenden Feldschlacht im äussersten Sudwesten 
Frieslands, unweit von Stavoren. Diese Schlacht steht bekannt unter den Namen 
Schlacht bei Laaxum. Streng genommen hat sie sich aber abgespielt im Gebiet des 
Dorfes Wanu, auf der Sudseite der Warnser Höhe. Dass die Zevenwoldner trotz ihrer 
vierfachen Übermacht (mehr als enva 6.000 gegenüber 1.500 Mmm) eine entschei
dende Niederlage erlitten, hatten sie, ausser ihrer mangelhaften Übung - sie wussten 
nicht wie die Landsknechte in einem Falanx zu streiten - wohl auch dem zu verdanken, 
dass ihnen eine einheitliche Führung fehlte. Albrechts elfahrene Befehlshaber Wil
wold von Schaumburg und Neithard Fuchs konnten dadurch den Platz und das Tempo 
des Kampfes bestimmen. Diese Niederlage zeigt, dass ein aufgebotenes, hauptsäch
lich aus ungeübten Bauern zusammengestelltes Heer, in der Zeil kaum mehr eine 
Chance harte gegen gut geübte Söldnertruppen, auch wenn es ihnen zahlenmässig 
weit überlegen war. 

Ynlieding 

'Histoire de bataille' of fjildslachskiednis is foar Fryslan net it measte oan dien. Foar 
wat de Moderne Tiid oanbelanget is dat wol te begripen. Yn it begiin fan de Tachtich
jierrige Oarloch hawwe de Spanjerts Fryslan noch ûnfeilich makke, mar nei ' t dy ien
kear efter de Isel tebekkrongen wiene, is amper mear fochten op Frysk grûngebiet. ' 
Foar de Midsieuwen Ieit dat oars. Benammen yn de fjirtjinde en fyftjinde ieu is yn 
Fryslan gans striid levere, sawol tusken de ynwenners ûnderinoar as tusken de Friezen 
en frjemde machten, yn net te tellen Iytse skermutselings, mar ek yn grutte slaggen. 
Striid, dêr't yn de ferheljende boarnen dy 't wy ta us fo ldwaan hawwe, gans siden oan 
wijd binne. Dochs is oan de grutte, lit stean de Iytse, rnidsieuske gefjochten yn 
Fryslan oan no ta amper omtinken jûn.' Feitlik hat allinnich de slach by Starum fan 26 
septimber 1345 mear as ien kear yngeand oandacht krigen .3 

No hat de utkomst fan de slach by Starum grutte gefolgen han. Nei 1345 hat Wes
terlauwersk Fryslan goed oardel ieu giin lanshear kendo De ekspedysjes fan Albrecht 
fan Beieren tsjin de Friezen yn de jierren 1396-1401 hawwe dêr giin feroaring yn 
brocht. Earst Albrecht fan Saksen wie yn 1498 by steat om mei wapengeweld in ein 
oan de yn 1345 krigen frijdom fan lanshearlikheid te meitsjen. Frjemdernoch is oan 
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de militêre 'faits et gestes' dêr ' t de Saksyske hartoch syn macht mei fêstige, noch hie
lendal giin aparte publikaasje wijd. 

Y nhelle troch Skieringer haadlingen ut Westergoa, hie Albrecht mei de Fetkeapers 
of te rekkenjen. De kearn fan de Fetkeaperske partij bestie yn de tachtiger en njoggen
tiger jierren fan de fyftjinde ieu ut in grut tal ' lytse' haadlingen, dy ' t it swiertepunt fan 
har macht yn noardlik Eastergoa hiene en dêrby hiel Sänwälden plus in part fan de 
Sudwesthoeke ta har ynfloedssfear rekkenje koene. Fierder wie Ljouwert mei har 
ferbûn , en - wichtiger noch - de stedssteat Grins, dy't al sûnt de tweintiger jierren 
dwaande wie har eigen 'frede' oan de Friezen op te lizzen, earst yn Eastergoa, en sûnt 
1492 ek yn Westergoa. Op it stuit dat Albrecht syn soldaten nei Fryslän dirigearre, 
dominearre Grins it easten en su den fan Westerlauwersk Fryslän. As de troepen fan 
Wilwold von Schaumburg de Grinzers en de Fetkeapers net ferslein hiene, hie 
Albrecht uteinlik net troch Westergoa, Eastergoa én Sänwälden huidige wurde kind. 
Yn trije konfrontaasjes luts Schaumburg mei syn kapteins oan ' e langste ein: yn april 
1498 by de ekspedysje nei de Martinistêd, op 10 juny yn de slach by Laaksum tsjin de 
'Waldfriezen ', en yn de moannen septimber en oktober by de werhelle belegering fan 
Ljouwert. Twa jier letter soene de Saksers noch twa wichtige slaggen leverje om har 
macht yn de Fryske lannen te behälden: by Bomstersyl en by Frjentsjer, om de opstän 
fan de Friezen del te slaan. Feit bliuwt lykwols dat it fûnemint fan har macht boud is 
op har militêre suksessen yn de maitiid en de simmer fan 1498. 

Yn dizze bydrage wol ik it twadde fan dy gefjochten neier analisearje. De si ach yn 
kwestje hie oan no ta noch giin fêste namrne yn de oerlevering, al wurdt er yn neifol
ging fan Worp fan Thabor meastal de 'Slach by Laaksum ' neamd. Sa' t hjirnei utlein 
wurde sil, hat dy west by Warnzer Sudbuorren, net fier fan Laaksum, mar wol yn it 
doarpsgebiet fan Warns op 'e utrinner fan de Wamzer gaastrêch. Reden genoch om 
him de slach by Warns te neamen, as it net sa wie dat soks betizing jaan soe mei de 
slach by Warns fan 15 septimber 1494 tusken de Galama's en de Harinxma's.4 Ek om 
it foar it grutte publyk, dat fanwege de jierlikse betinking op it Reaklif de namrne fan 
Wams grif mei de slach by Starurn fan 1345 ferbynt, net noch yngewikkelder te mei
tsjen, liket it my better en häld tenei foar it gefjocht fan 10 juny 1498 dochs mar de 
namme fan Laaksum oan. Wamzer Sudbuorren en Laaksum lizze trouwens ek tichte 
byelkoar. 

It gefjocht fan 10 juny wie de iennige echte fjildslach ut de boppeneamde rige fan 
Saksyske militêre ynspannings . In slach dy ' t benamrnen yn de eagen fan hartoch 
Albrecht syn rjochterhän, Wilwold von Schaumburg, beskiedend west hat. Dêryn 
wûn hy mei in lyts legerke Dutske hiersoldaten, stipe troch in pear hûndert Skierin
gers, fan in yn tal grutte Fetkeaperske oerrnacht - de boamen wize op in ferhälding fan 
tsien op ien , alliket fjouwer op ien in realistysker rûzing. De fraach is hoe't dat koe. 
De Wäldfriezen en har bûnsmaten dy ' t 10 juny 1498 yn de Sudwesthoeke yn aksje 
kamen, wiene nei alle gedachten net minder motivearre as de ferbûne Friezen dy ' t yn 
1345 de Hollanners de see yn dreaun hawwe. Wat makke, dat se seis mei in grut oer
wicht net tsjin de mannen fan Albrecht fan Saksen op koene? En wat seit us dat oer it 
rnilitêre en politike sukses fan de hartoch yn it algemien? 

Boarnen 

Oarkonden en administrative stikken dy ' t Ijocht op de slach by Laaksum srnite, binne 
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net oerlevere. De histoarikus moat it dus fan de ferheljende boarnen hawwe, mar dêr 
binne lokkigernöch wol in stikmannich fan foarhannen. Hast alle eigentiidske skied
wurken jouwe omtinken oan de slach, dat op himsels in oanwizing is dat er fan grut 
belang achte waard. Alles byelkoar is der yn acht kroniken in eigen beskriuwing fan te 
finen . En mei 'eigen ' bedoel ik dat elk fan dy kroniken ynformaasje jout dy ' t yn de 
oare net fûn wurde kin. De iene kronykskriuwer is koarter om de hoeke as de oare, 
mar de gegevens fan de ûnderskate wurken folje elkoar oan, sadat der in aardich gear
hingjend byld fan oanrin, ferrin en öfrin ut destillearre wurde kin . 

It giet om ferheljende boarnen ut fjouwer ferskillende rûnten . It meast wiidwei
dich is in ferhaal ut Saksysk-militêre hoeke, te witten in fiif si den lang haadstik ut de 
yn it Heechdutsk skreaune biografy fan de al neamde Saksyske (mar oars wo l ut Fran
ken yn Sud-Dutslan öfkomstige) legeroanfierder Wilwold von Schaumburg. Dat 
haadstik hat as titel : 'Wie Her Wilwolt der Haubtman den Krieg anfieng und ein grosz 
Schlacht mil den Friesen har' . De libbensbeskriuwing fan Wilwold soe neffens it 
beslut oan ' e ein earst koart nei Sint Joris (23 april) 1507 dien makke wêze. De auteur 
is anonym, al wurdt wol ûndersteld dat it Wilwold syn sweager, de Frankyske ridder 
Ludwig von Eyb zum Hertenstein , west hat. 5 Yn alle gefal is dudlik dat de skriuwer in 
soad ynformaasje ut de earste han hie, streekrjocht fan de haadpersoan. Dat docht net 
allinnich bliken ut de mannichte details oer bygelyks taktyk en finansjes, mar ek ut de 
aristokratyske en militêre grutskens, dy't de haadpersoan op sawat elke side utkomme 
lil. It liket suver wol in autobiografy, dy't troch in oar yn de tredde persoan set is. 

In mear öfstanlike berjochtjouwing is te finen yn fjouwer kroniken ut it kleaster 
Thabor, dat min ofte mear ta it Skierings-Saksyske kamp rekkene wurde kin. Net ien 
fan de geastlike auteurs fan dy kroniken presintearret himsels oars as in fûle oanhin
ger fan de nije oarder, allitte se wol trochskimerje wurdearring te hawwen foar de rêst 
en frede dy' t de Saksers uteinlik yn Fryslan brochten. De bekendsten fan dy kroniken 
binne de al earder neamde, yn it Middelnederlansk skreaune, wurken fan Worp en 
Peter fan Thabor, dy't, yn de tiid dêr ' t it hjir om giet, ek as k1easterling yn Thabor 
tahalden.6 Har ferhalen , dy't oant respektivelik 1523 en 1527 trochrinne en dêr ' t gans 
eigen waarnimmings yn ferwurke binne, hawwe deselde teneur. Se hawwe ek in grut 
tal feitlike gegevens oer de slach mienskiplik, mar de iene jout nammen en bysûnder
heden dy ' t de oare net hat, en oarsom. Itselde jildt foar de oare twa, noch net publi
searre Latynske kroniken ut Thabor, te witten de kronyk fan Henricus Goude en in 
anonime Latynske kronyk ûnder de titel De Phrisonum gestis (oer de dieden fan de 
Friezen), dêr ' t net sa lang Iyn fan fêststeld wurde koe dat er ek yn it Windesheimer 
k1e aster by Turns gearstald is. De kronyk fan Henricus (1469170-1522), dy't krektlyk 
as Worp kanunnik wie fan Thabor, hat oarspronklik rûn oant 1508-1509, mar is letter 
bewurke en oanfolle oant 1522.' De oare, anonime, kronyk rint oant 1524. De basis
gegevens fan dy kronyk binne gelyk oan dy fan Worp en Peter fan Thabor, mar der 
sitte in pear nijsgjirrige details yn, dy't by de bekende Thaboriten misse.8 

As pro-Saksysk is dan noch in k1easterkronyk oan te tsjutten ut in hiel oare tradys
je, te witten de yn it Latyn skreaune Proeliarius. Dy befettet in oersjoch yn twa parten 
fan de strideraasjes yn de Sudwesthoeke, yn en om de ferienige Benediktynske kIeas
ters fan Starum en Himmelum.9 It earste part is skreaun troch de yn 1494 ta abt be
neamde en yn 1516 oan de pest ferstoarne Jakob van Oest. It twadde stiet op namme 
fan Jakob syn kapelaan Paulus Rodolphi van Rixtel. Syn tekst stiet datearre op it jier 
1517. Beide skriuwers si eten yn 1498 yn it kleaster Himmelum, tichteby it slachfjild. 
Meielkoar bestrike se sa likernöch de perioade 1485-1515. Yn de literatuer is de kro-
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nyk bekend wurden fia de oersetting fan l.G. Ottema ut 1855; in oersetting dy ' t oars 
net frij is fan flaters en omisjes. De Latynske basistekst wachtet noch op utjefte. 'o 

Dêrneist binne noch twa boarnen bekend mei in Fetkeaperske kleur, te witten it 
Boeck der partijen fan de ut Aldeboarn 6fkomstige Jancko Douwama de jongere, en 
de Chronickel der Vriessche Landen ende der stadt Groningen fan de Grinzer patrisiër 
en stedsbestjoerder Sicke Benninge. " De iene skriuwt ut in Sud-Frysk perspektyf wei , 
de twadde hat utsoarte mear each foar de Grinzer partisipaasje. De om 1465 hinne 
berne Sicke Benninge stelde syn Chronickel op skrift yn de jierren 1505-1528, mar it 
ferhaal oer wat yn 1498 barde hat er grif al yn it begjin fan dy perioade skreaun. Jan
cko Douwama, dy ' t earst yn 1482 op ' e wrald kaam, komponearre syn tekst yn de tiid 
dat er yn Vilvoorde yn 'e finzenis si et, dat wol sizze nei 1523. Hy moast mear as Ben
ninge op syn ûnthald te seil gean en dêrby ek noch weromgripe op wat er fan oaren 
heard hie. As adolesint hat er nei alle gedachten yn 1498 ommers noch net oan de stri
deraasjes meid waan kinnen . 

Deoanrin 

Begjin 1498 wie it yn Fryslan al sawat injier lang relatyfrêstich." Ein 1496 wie it de 
Skieringers, bystien troch hierlingen ut it leger fan Albrecht fan Saksen, slagge om de 
Grinzers ut Westergoa te ferdriuwen. It resultaat fan dy striid wie in foech wapen
stilstan, dêr ' t beide partijen har goed oan halde koene. De Skieringers hiene lykwols 
har oerwinning op kredyt behelle. Om de Dutske soldaten nei Westergoa te krijen -
dêr ' t se fansels ek noch in soad jild foar op it kleed lizze moasten - hiene se Albrecht 
fan Saksen de tasizzing dien , dat se him stypje soene yn syn stribjen om de hearskippij 
oer Westergoa te krijen. En op dy tasizzing soe de hartoch ier of let weromkomme. Y n 
febrewaris 1498 seach Albrecht, dy ' t foar keizer Maximiliaan plannen makke om de 
striid tsjin hartoch Karel van Gelre op ' e nij te organisearjen, kans om eat fan syn 
ambysjes foar Fryslan te realisearjen. 13 Op dat stuit wie yn Gelderlan krekt eefkes in 
soarte fan pauze yn de strideraasjes. Maximiliaan syn soan Philips hie op 22 desimber 
1497 in bestan sletten mei Karel van Gelre, mei fan gefolgen dat Albrecht syn 'Grutte 
Garde ', sa' t syn hierleger fan 4.000 oant 5.000 man neamd waard, foarearst in skoft 
net brûke koe. Om' t er syn mannen ek steefêst op kontraktbasis ynhierde, koe er guon 
fan har wol efkes misse en wie in part fan dy troepen dus beskikber foar oare putsjes. 
lt gie yn earste ynstansje om sa' n 1.500 lansknechten ('Landsknechten ' ) dy ' t yn Hur
derwyk 'op leveringe' leine. Worp fan Thabor skriuwt dat Albrecht de kapteins yn ' t 
geheim ynstruksje joech om har tsjinsten om ' e nocht (dat is: 'op vrije roverije ') oan 
de yn Swol tahaldende Fetkeaperske balling Tsjerk Walta fan Tsjerkwert oan te bie
den, en mei him nei Fryslan te gean. et om dy Tsjerk Walta wer op it hynder te hel
pen, mar fral om troch r6vjen en branskatten sa' n gaos te feroarsaakjen , dat de Skie
ringers, dy ' t al earder om stipe frege hiene, Albrecht wol smeekje moatte soene om as 
lanshear-yn-spee in ein oan it geweld te meitsjen .'4 Yn Worp syn fyzje hat Albrecht 
dus de foarstap nommen. Jancko Douwama dêrfoaroer is fan betinken dat Tsjerk ut 
eigen beweging kontakt mei de hierlingen socht hat, fia syn fertrouweling , de War
kumer boarger Jarich Harings.'5 Yn dat gefal spile Albrecht earder op de gelegenheid 
yn as dat er dy seis kreëarre (nammentIik om syn mannen op 6fstan stjoere te kinnen 
sûnder dat it him in sint koste). Earlik sein liket my dat lêste mear eigenskip te haw
wen. Albrecht wie grif in berekkenjend fjildhear en steatsman, mar dat er al yn ' t foar 
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sa' n yngewikkeld 'dûbelspul' mei Tsjerk Walta as ûnnoazele pion utwurke hawwe 
soe, wol my net alhiel oan. 

AI of net neffens plan stjoerd, of mear ad hoc begelaat, de hiersoldaten yn it ge
fo\ch fan Tsjerk Walta spilen mei har woeste terreur Albrecht geweldich yn 'e kaart. '6 

Fan 9 febrewaris of hawwe se de Skieringers sa yn 'e benearing dreaun, dat dy ein 
maart yndie besleaten om de Saksyske hartoch mar as har hear en beskermer oan te 
nimmen. De legermacht fan Tsjerk Walta wie op dat stuit al oanwoeksen ta 4.000 
man, wylst de Skieringers net mear as in pear hûndert soldaten ta har foldwaan hiene, 
dy't foarhinne oars ek al ûnderdiel fan Albrecht syn striidmacht west hiene. Dat Iytse 
Skieringer hierlegerke gie it gefjocht mei Walta syn mannen utsoarte safolle mooglik 
ut ' e wei. De iene wolf woe ommers de oare net bite.'7 It stie ûnder befel fan Neithard 
Fuchs, ien fan de meast kundige en freze lansknechtoanfierders fan syn tiid. Nei't it 
safier kaam wie dat Westergoa Albrecht as erfhear erkende, binne de lansknechten fan 
Tsjerk Walta yn ien kear yn Saksyske tsjinst oergien. Sy wikselen dus fan partij en 
kamen ûnder it kommando fan dyselde Neithard Fuchs. Hy arbeide nau op mei , en 
krige syn ynstruksjes fan Albrecht syn kommissaris en rjochterhan Wilwold von 
Schaumburg. Mei ' t er foarearst foar de keizer gjin aksje yn Gelderlan ûndernimme 
hoegde, koe Albrecht seIs it him feroarloovje om op koarte distansje de Fryske ûnt
jouwings te folgjen , nammentIik ut de stêd Medemblik wei, dy ' t er fan syn opdracht
jouwer yn pan halde salang' t dy syn oarlochsskuld oan him net betelle hie. 

De nije legermacht hie begjin april 1498 hiel Westergoa ûnder kontrole en sette 
doe fuort de oanfal op Eastergoa yn. Fuchs liet Ljouwert links lizze en wist op 13 april 
Dokkum te besetten. Dêmei gong er mei syn mannen de Lauwers oer en stjitte troch 
oant Selwerd, deun by de muorren fan de stêd Grins, dy't as de wichtichste tsjinstan
ner fan it nije Saksyske bewald yn Fryslan sjoen waard. De Grinzers fielden har sa 
troch Fuchs bedrige, dat se, yn 'e mande mei de prelaten en haadlingen fan de Omme
lannen, op 28 april in tige femederjend akkoart mei him sleaten. Dat akkoart halde 
û.o . yn dat de Grinzers Fuchs-en-dy binnen in pear wike mear as 30.000 rijnsgûne 
betelje soene en ofstan dwaan soene fan al har rjochten op en yn Westergoa en Easter
goa. Sa kaam der, yn de wurden fan Oebele Vries: ' in opvallend korte tijd en boven
dien vrijwel zonder slag of stoot een einde aan de tot voor kort onwankelbaar lijkende 
positie van Groningen in Oostergo' . '8 

ei dy aksje luts Fuchs him oer Dokkum werom nei Westergoa, om yn Hams it 
grutste part fan syn mannen of te tankjen. Schaumburg halde foar hartoch Albrecht 
mar sa' n 1.000 lansknechten yn tsjinst. Der is wol ûndersteld dat er dat die om't de 
oare knechten brûkt wurde moasten foar in nije oarloch tsjin Frankryk, dêr ' t Maximi
liaan plannen foar makke. '· Dat is Iykwols mar de fraach. lt leit mear foar de han dat 
Schaumburg se kwyt woe om jild ut te sparjen. De pear tûzen hierlingen dy 't er dien 
joech, treffe wy yn maaie ommers yn Oerisel oan, om foar bannerhear Hendrik van 
Wisch in fete mei de biskop fan Utert ut te fjochtsjen. 2o Albrecht fan Saksen hie seIs ek 
net it measte foar it bemasterjen fan Fryslan te spandearjen.Yn Wilwold von Schaum
burg syn biografy wurdt dudlik makke dat de haadpersoan dêrfoar mar in beheind 
bedrach fan syn opdrachtjouwer krige .21 Mei sa likernoch 1.000 man moast de Sak
sykse hearskippij wol fierder ferstevige wurde kinne, wie blykber de kalkulaasje. 
Dêrby moatte wy dan betinke dat Schaumburg de meast betûfte gefjochtsienheden yn 
tsjinst halde. It wiene earsteklas lansknechten dy ' t yn Fryslan bleaune. Dat kin 
opmakke wurde ut it feit dat net allinnich Neithard Fuchs, mar ek oare ûntsachlike 
'kondottieres ' lykas Thomas Slentz (dy ' t nei de dea fan Fuchs de Grutte Garde oanfie-
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re soe), Wilhelm von Harras, Bernhard Metsch en Hans Grombach, hjir noch nei 14 
maaie as Saksyske legeroanfierders aktyf wiene." Dêrby gong it neffens Worp om 
'oeverlandtsche' knechten, dus om lju dy' t ut Sud-Dutslän ófk omstich wiene. Se 
lykje yndie de hurde kearn west te hawwen fan Albrecht syn hierlingeleger, dat yn alle 
gefallen sûnt 1494 as de Grutte Garde bekend stie. 

Undertusken wie it Schaumburg slagge om troch oerli s en pressy it sterke slot fan 
de Sjaarda's yn Frjentsjer te bemachtigjen en fan in besetting te foarsjen-" Tenei wie it 
saak foar him om Ljouwert ta huldiging te twingen en de wjerstän yn Gaasterlän en de 
Wälden te brekken. It lêste sette er boppe-oan op syn lis t je. Om 't it ferset it grutste 
wie yn it Boarngebiet, late er op 1 juny syn mannen nei Akkrum. Hy waard stipe troch 
in pear hûndert Friezen ûnder lieding fan de Skieringer haadlingen Doeke Hemmema, 
Hero Hottinga, Goslick Juwinga en Hessel Martena. It slagge de Wäldfriezen Iykwols 
om Schaumburg syn skippen mei kanonnen en proviand, dy' t ut Snits kamen, by Ter
herne tsjin de hälden, sadat er beslute moast om him op Snits werom te lûken. Sûnder 
artillery doarst er net de Lege Wälden yn te gean. Dan like it him better om de fij an 
nei de Sudwesthoeke te lokjen, dêr' t er syn materiaal blykber wol goed hinne krije 
koe. Op Sint Bonifatiusdei (5 juny) teach er mei syn leger nei Starurn. '· 

De ynliedende bewegings 

Yn de biografy fan Schaumburg binne de plaknammen wat kryptysk werjûn . De 
auteur neamt de utfalsbas is fan syn held ' ein ort bei Staber, heist dat Ceisterlant' , dus 
in plak by Starum mei de narnme fan Gaasterlän. Dat wy it krektoarsom lêze moatte, 
docht bliken ut de beskriuwing fan de topografy fan it stedsje: it plak wiene oan trije 
siden de see en oan de fjirde kant in grutte sompe en in djippe grêft omhinne, sadat 
men der allinnich by in smelIe dyk lans komme koe." It boadskip fa n dy beskriuwi ng 
liket te wêzen, dat de stêd tige gaadli k lei foar in ferdigenjende taktyk. Schaumburg 
en Fuchs wiene der Iykwols net op ut om har belegerj e te litten. Dêrfoar hiene se net 
jild en proviand genóch.26 Boppedat moasten se der rekken mei hälde dat har ûndertal 
by in belegering, dy' t ommers op in grut tallytse gefjochten utrinne koe, in grut nei
diel wêze soe. Want dat se wat it tal oanbelanget yn de minderheid wiene, is sa kJear 
as de sinne. 

De auteur fan de Schaumburg-biografy wit ti ge krekt te fertellen dat syn haadper
soan net mear as 953 man yn slachoarder ('in der ordnung') opstelIe koe. It hat 
eigenskip dat dat oantal allinnich slacht op de Dutske hiersoldaten, dy' t streekrjocht 
ûnder syn gesach stiene en dy' t neffens Worp fan Thabor en Henricus Goude sa' n 
1.000 man sterk wiene.27 Dêrbûten koe er rekkenje op de earder neamde helptroepen 
fan 500 oant 600 Skieringer Friezen, al wurde dy yn it ferhaal fan Schaumburg eins 
net neamd.28 Dêrfoaroer stiene neffens de Ceschichten und Taten Wilwolts von 
Schaumburg goed 10.000 Friezen, yn twa formaasjes fan efterinoar 6.000 en 4.000 
man. De Thaborske kroniken hawwe it seis oer 15.000 ' Woldtluyden ' , mar de auteur 
fan De Phrisonum gestis skriuwt dêr fuortendaJiks by, dat dat oantal him ûn wierskyn
lik heech foarkomt, om' t ut de Wälden en Gaasterlan noait safoll e man oproppen 
wurde koene. 29 

De kearn fa n dy striidmacht waard dus utmakke troch it hear fan Sanwälden, dat 
yn dy tiid bestie ut de gritenijen Utingeradiel, Doanjewerstal, Haskerlän, Einjewier, 
Skoatterlan, Easterseeïngerl än (= Lemsterl an) en Mirderl än. 30 Gaasterl an waard noch 
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net ta SanwaJden rekkene en wurdt dus troch de kronykskriuwers apart neamd. De 
mannen fan SanwaJden hiene neffens Worp fan Thabor neist Gaasterlan ek Stelling
werf, Smellingerlan en OpsterJan ree fûn om mei har tsjin de Saksers op te tsjen. Dan 
meie wy dêr faaks ek noch wol in part fan Himmelumer Aldefurd by rekkenje, om' t 
yn de Proeliarius sein wurdt dat Douwe Galesz Galema fan Koudum ta de lieders fan 
de Waldfriezen hearde. Fierder stjoerden de bestjoerders fan Sanwalden boaden nei 
Ljouwert en, neffens Jancko Douwama, ek nei Grinslan om bûnsmaten te sykjen yn 
dy gebieten dy ' t troch de lansknechten plondere en branskat wiene. Sicke Benninge is 
de iennige dy ' t de Ommelanner meidoggers by namme neamt: Langewold en Vrede
wold, neist de Fryske gritenij Achtkarspelen . Worp fan Thabor wit fierder noch te 
melden dat de Ljouwerters op har bar Raarderhim, ldaarderadiel en de suder en noar
der trimdiejen fan Ljouwerteradiel opröpen, om har yn de Walden te folgjen en de 
Dutsers it lan ut te slaan." De Ljouwerters soene op dy wize 300 knechten en boargers 
byelkoar brocht hawwe, dêr ' t se op sneon 9 juny mei nei it suden teagen. 

Wat no dat tal fan meielkoar 15.000 striders oanbelanget, dat koene de tin befolke 
lannen fan Sanwalden c.a. om 1500 hinne ut noch yn net gearbringe en seIs 10.000 
soe wolris oan de hege kant west hawwe kinne. Sjocht men nei it tal striidbere manlju 
dat foar fjouwer fan de fyftjin neamde gritenijen bekend is ut de monstersedels fan 
1552, nammentIik fan Achtkarspelen (231), Gaasterlan ynklusyf MirderIan (196), 
Lemsterlan (223) en Doanjewerstal (268), dan komme wy op 918 man, noch gjin 
1.000 dus. 32 Dy gritenijen wiene wol net de meast ticht befolke fan de Walden, mar as 
wy foar de oaren rom rûze, tebekrekkenjend fan 1744 ut mei in grutte omrekkenfak
tor, dan bringt dat us op amper 6.000 Iju dy ' t in wapen hantearje koene, eksklusyf 
faaks de 300 man ut Ljouwert en omkriten.33 6.000 Waldfriezen op sa likemöch 1.000 
hiersoldaten en 500 Skieringer Friezen: dat jout in ferhalding fan sawat fjouwer op 
ien. Sicke Benninge hat it oer tsien op ien , mar echt goed kin er se net teld hawwe.34 

Op it stuit dat Schaumburg mei syn troepen ut Starum öfsette, wist er it krekte 
aantal fan syn tsjinstanners fansels net. Dat er mei in oermacht te krijen hie, koe Iyk
wols net misse. Wy meie oannimme dat dat krekt reden foar him wie om yn it iepen 
fjild slach mei har te leverjen. Hy wist fan Neithard Fuchs dat syn striders yn sokke 
gefjochten superieur wiene. Fuchs hie ommers treddeheal jier earder, op 14 jannewa
ris 1496, deselde Waldfriezen in grutte nederlaach tabrocht op it galgefjild by Sleat. 
Doe hie er mei 800 lansknechten tsjin 8.000 man fochten en uteinlik de sege behelle, 
troch syn slachoarder sletten te halden en it mei hagel laden belegeringskanon fan 
Snits as fjildartillery te brûken. Mei dy oerwinning yn gedachten moat de troep fan 
Schaumburg fol seIsbetrouwen op mars gien wêze, nammerste mear om ' t wy oannim
me kinne dat Fuchs noch oan frijwat mannen lieding joech dy ' t de slach by Sleat as 
oerwinners meimakke hiene. 

Neffens it ferslach fan Wilwold von Schaumburg is er yn 'e nacht fan sneon op 
snein, 10 juny, om 02.00 oere op , en paad gien. Hokker paad hy en syn mannen krekt 
namen, wurdt net sein , mar it hat alle eigenskip dat dat by de seedyk lans nei it Reaklif 
west hat, benammen om't dêr op it Hege Klif in prima gelegenheid is om fier om jin 
hinne te sjen en de stan fan saken op te nimmen. Peter fan Thabor seit trouwens mei 
safolle wurden dat de slach de moams om fjouwer of fiif oere by it Hege Klif begûn.35 

Schaumburg syn ferslach meldt dat er syn fijannen ut Starum wei likemöch in myl 
temjitte gien is. No is in Dûtske myl yn 'e Midsieuwen hast saneninheale kilometer, 
wat yn dit gefal in bytsje te fier liket, om' t nei sa'n öfstan de mannen al by it Mumzer 
klif west hawwe soene. En dat wie no krekt it plak dêr ' t de haadmacht fan de Wald-
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friezen lei en noch op fersterking wachte. Dat wol sizze, de foarhoede fan Schaum
burg waard by it lemieren fan ' e dei in grutte fijanlike macht gewaar by in slûs, dêr 't
sa wurdt yn de biografy fan Schaumburg foar de net mei wettersteat fertroude lêzers 
utlein - wetter mei ut en yn it lan Iitten wurde kin . De iennige syl dy ' t Rienks en Wa]
th er yn dy omkriten kenne, wie dy yn wat sûnt 1633 de Alddyk hjit, by de Kolk efter 
de Wiel polder, efkes noardlik fan Reaskuorre (sjoch ofb. I ).36 Dy syl wie yn ]584 ' van 
o/drs' yn ûnderhald by de gritenij Wymbritseradiel, dy ' t der blykber belang by hie om 
oerstallich wetter fan de Fluezen en Moarre losse te kinnen." It is dudlik dat de funk
sje fan dy syl fierder wie om by eb it wetter ut de lege lannen tusken de gaastrêgen fan 
Warns en Himmelum-Bakhuzen kwyt te reitsjen. As men wit dat it om in syl giet, kin 
men it plak by goed sicht fan it Hege Klif Of sjen. Ik hald it der dêrom op dat Schaum
burg syn leger earst halt meitsje Iitten hat op it Hege Klif. Wat de earste lansknechten 
en letter ek har oanfierders dêr fan of seagen, wie in wald fan speetsen, droegen troch 
Waldfriezen. It wie troch de Iingte fan dy speetsen dat er har sa goed sjen koe, sa 
wurdt ferteld. De Friezen hiene nammentlik bûtengewoan lange speetsen fan mear as 
fiif meter, mei ûnderoan in rûne skiif of blok, om 't se dy dingen ek as pols brûkten om 
te Ijeppen.38 

De ûntdekking dat de Waldfriezen sa manmachtich by de Alddyk en wierskynlik 
ek mear nei efteren by it Murnzer klif sieten, wie reden foar in koart kriichsoerlis tus
ken Schaumburg en Fuchs. Schaumburg seach it gefaar dat as syn ienheden fierder 
gean soene, se troch in sompige leechte hinne moasten, dy't troch de tsjinstanner 
maklik fierder ûnder wetter set wurde koe. Fuchs, dy't blykber it oare part fan it leger 
ûnder syn bewald hie, naam earst noch in bytsje tiid om de situaasje yn him op te nim
men, nei alle gedachten fierder yn de rjochting fan Laaksum, wylst Schaumburg de 
mannen al yn de slachoarder opstelde. Doe' t Fuchs weromkaam, soe er mei de wur
den 'des ungeziffer ist vill' opmurken hawwe, dat it ferskil yn oantal wol hiel grut wie. 
Sawol mei it each op it lestige terrein as rekken haldend mei de oermacht yn tal , be
sleat Schaumburg neffens syn biograaf dochs om yn slachoarder op de fijan of te gean 
en dan op healwei om te kearen en in flecht te simulearjen, om de Friezen sa yn dis
oarder op har jeiend oer de syl te krijen. De sabeare flecht fan de hierlingen moast fan
sels ' in der ordnung' organisearre wurde. It seit oars al hiel wat oer de gefjochtsdis
sipline fan syn troepen, dat Schaumburg sa' n plan opsette koe. Hy moast neffens syn 
biograaf op oantrun fan Neithard Fuchs wol alle soldaten earst goed fan syn bedoe
lings op 'e hichte bringe, om't it gefaar bestie dat as de earste knechten utnaaie en de 
oaren der efteroan drave soene, it net mear slagje soe om de troep keare te litten. Dus 
halde er in ta spraak ta syn mannen yn de bêste tradysje fan de grutte fjildhearen, mei 
as teneur: 'Leave bruorren, jim sjogge de grutte troep fijannen ; nimmen behalve God 
kin us helpe. Flechtsjen bringt gjin foardiel , allinnich mar skande, rabjen en dea. Om 
us hinne is de see, efter us de sompe en foar us de fijan. Dus moatte wy hjoed stjerre of 
us ridderlik warre'. 

It plan slagge Iykwols net. De lansknechten diene krekt sa' t har opdroegen waard: 
se teagen yn slachoarder nei foaren , dus rjochting Laaksum en fierder nei de syl , twi
felen doe op kommando en sloegen oarderlik op ' e flecht. Mar de Friezen, sa skriuwt 
de biograaf fan Schaumburg, diene as de guozzen: se rutsen har hals mar woene net 
jeie.39 Dus rekken Schaumburg en Fuchs in bytsje yn panyk ('erschracken hart') en 
wisten gjin rie. 
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De slael! by Laakswll 

De slach 

De oplossing waard oandroegen troch in Fryske soldaat ut de ienheid fan Hera Hottin
ga en Goslick Juwinga. Dy wie bekend yn de krite, om' t er dêr wurke hie. Hy sei dat 
oan de oare kant fan de grêft in moai doarp lei mei in ealmanswente, en hy wist ek in 
goed plak oan te wizen dêr't de grêft oerstutsen wurde koe, om dêrwei mei droege 
fuotten de fijan temjitte te gean. Dat moaie doarp kin gjin oar plak west hawwe as 
Warns, mei de stins fan Sydsma as de dominante aadlike machtsposysje, eastlik fan de 
tsjerke. De net publisearre Latynske tekst fan de Proeliarius ut it tichteby lizzende 
kleaster Himmelum seit ek mei safolle wurden dat Warns it plak fan de slach west hat. 
Neffens dy hat Schaumburg syn fijannen troffen ' in campum spaciosum prope villam 
Warns', dus op in rom fjild by it doarp Wam s.4û De folgjende fraach is dan wêr ' t de 
neamde grêft socht wurde moat en it sompige lan dêr ' t de lansknechten oars wiete 
fuotten fan krigen hawwe soene. Dat moat wol de Potsleat west hawwe, efkes westlik 
fan Wams. Dy moast it lege en sompige lan tusken Wams, Skarl en Laaksum ûntwet
terje en stie yn ferbining mei de Wamzer feart. Op de kaart fan Schotanus-Halma 
(1718) is noch dudlik te sjen dat de Potsleat in meänderjende ferbining hie mei in poel 
efkes eastlik fan Laaksum. Op hokker plak de lansknechten de sleat oerstutsen binne, 
is oars min te sizzen. It kin frij noardlik west hawwe, op it plak dêr ' t de dyk fan Skarl 
op de Warnzer tsjerkebuorren oanrint. Fan dêrut kin ommers gaueftich de Edelmans
sitz (fan Sydsma) berikt wurde, dy ' t yn de biografy fan Schaumburg neamd wurdt. 
Tsjin dy lokalisaasje pleitet Iykwols dat sa' n noardlike rute in grutte en dus tiidslinen
de omlûkende beweging frege. Boppedat lei de dyk nei Skarl der yn 1498 ek al, nei 
alle gedachten mei in brêge oer de Potsleat: dan wie it dêr dus net nedich om in daam 
te meitsjen . Ik achtsje it dêrom wierskynliker dat de mannen in sudliker paad keazen 
hawwe, fia in headyk fan it Hege Klif of nei it noardeasten.41 

Troch de Wamzer feart en de Potsleat sille dan de trije skippen mei geskut en oar 
oarlochsark, Iykas bilen, skeppen en oar materiaal dat 'mm steigen und stirmen 
gehört', oanfierd west hawwe, dêr ' t yn de biografy fan Schaumburg melding fan 
makke wurdt. Krekt yn dy faze hat legeroanfierder Schaumburg de skûtsjes, dy ' t er ut 
Snits meikomme litten hie (deselden blykber dy't earder by de mislearre ekspedysje 
yn de Lege Walden om 'e nocht nei Akkrum stjoerd wiene), in tekenjûn, om ut de mar 
dêr 't se oan de wal fan leine wei, tichterby te farren. Mei it meibrochte ark waard de 
grêft yn in omsjoch sa fier tichtsmiten , dat de troep deroerhinne gean koe en ek de 
kanonnen en heakbussen dêrwei nei de hege grun brocht wurde koene. Op dy wize 
hiene Schaumburg en Fuchs in prima utgongspunt foar in fjildslach krigen: se stelden 
har mannen wer yn slachoarder op, rjochten har kanonnen nei de wyn en stutsen it 
grutte doarp ('das gross dorf') op gans plakken yn de bran, om de fijan ut te daagjen 
om op har ta te stoarmjen. effens har gewoante knibbelen de lansknechten earst om 
om sukses en 10k yn de striid te bidden "2 

Diskear wurke it kriichsplan wol , alteast neffens Schaumburg syn ferhaal. Ien fan 
de twa grutte kloften dêr't de Friezen yn yndield wienen - rûsd op sa' n 6.000 man, 
mar grif de helte minder - teach yn har rjochting op. De Fryske kroniken jouwe gjin 
bysûnderheden oer de gong fan saken yn it gefjocht, mar se Iitte wol trochskimerje dat 
de Waldfriezen har yndie ferliede litten hawwe om te betiid de oanfal yn te setten. Har 
legermacht wie op dat stuit noch net folslein , om' t noch wachte waard op de 300 man 
ut Ljouwert en omkriten, dy ' t noch ûnderweis wiene. Utsein de auteur fan de Proelia 
rius witte de kronykskriuwers net te melden wa' t de lieding fan it leger fan Sanwalden 
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hie. Abt Jakob van Oest wiist Douwe Galesz Galema (Dodo Galess) fan Koudum oan 
as de dejinge dy ' t yn 'e mande mei de boarger Jarich Haringsz fan Warkum it inisjatyf 
ta it gearroppen fan de Wäldfriezen nomrnen hat.~) Peter fan Thabor nearnt Barra 
Rornmertsma fan Rottum, Eba Selka (of better Solcke) soan Meynama fan Alde 
Ouwer en Meyna Sywrds fan Rotsterhaule, as de haadlingen ut Sänwälden dy't yn de 
slach omkamen. Hy Iit Iykwols yn 'e midden oft sy ek as oanfierders fungearre 
hawwe hawwe.~ Fanwegen har haadlingskip soe men soks wol ferwachtsje. Hoe't it 
ek wêze mei , fan in goed koördinearre Iieding wie by de Wäldfriezen gjin sprake. 
Jancko Douwama en ek Worp fan Thabor jouwe in soad krityk op har domdryste 
gedrach}S De earste suggerearret dat ûnder har lieders twa mieningen hearsken: de 
iene groep woe mei de al sammele oermacht fuort op de Dutsers Of, de oare, bestean
de ut tûkere lju (' den nu wat wisten') , woe dat net en omearre dat se better it leger 
byelkoar hälde koene en wachtsje oant elkenien arrivearre wie; benammen die elk
enien der goed oan en bewarje syn geduld oant de Ljouwerters, dy ' t 'cerleijn' op 'en 
paad wiene, har by de haadmacht foege hiene. Guon, troch Douwama as gekken kwa
Iifisearre, ropen dat no dalik de oanfal ynset wurde moast, om' t de länsknechten oars 
ofsette soene 'en hoer also de ganse somer up de benen holden'. Dy runen dus eigen
machtich nei foaren , de fijän temjitte, mooglik ûnder lieding fan de boppeneamde 
haadlingen. Dat diene se neffens Jancko Douwama net yn in sletten formaasje, mar 
' voerstroeijt int vell hij;" en daer lopende' . De oaren bleaune ûndertusken stean, mei 
fan gefolgen dat der twa groepen ûntstiene. Dat soene dan de twa grossen Hmifen 
west hawwe kinne, dy ' t Schaumburg seach. 

Ear' t de foarste linys fan de länsknechten en de earste kloft Wäldfriezen mei strek
te speetsen op elkoar ynstutsen , waard mei grutte en lytse bussen sketten. De Wäld
friezen soene it earste fjoer jûn hawwe, mar sy rjochten te heech neffens it Schaum
burg-ferslach. et mear as ien Dutske soldaat, in man ut it greefskip Fürstenberg, 
rekke dêrtroch dea. De mei hagel laden fjoerwapens fan de Dutsers dêrfoaroer hiene 
wol in grutte utwurking. effens hast alle kronykskriuwers hawwe allinnich al troch 
Schaumburg syn artillery de Wäldfriezen it op in draven set. Peter fan Thabor neamt it 
in skande foar alle lju en lannen dat sy sûnder 'hantweringhe' de sokken deryn set 
hawwe}6 De biograaf fan Schaumburg hat lykwols in oar ferhaal. Hy skriuwt dat dat 
lêste earst barde, nei ' t de Friezen mei har speet sen mei de foarste mannen fan de läns
knechtefalanks yn gefjocht kommen wiene. Hy leit ut dat it sukses fan de Dutske 
legeroanfierder mei te tankjen wie oan syn tûke taktyk, om in stikmannich mannen 
mei helleburden en 'Katzbalger ' - dat binne grutte swurden mei in brede kling - tus
ken syn speetsdragers op te stellen: dy sloegen mei har wapens de Fryske speetsen del 
en hälden se leech, sadat de folgjende liny de fijän delstekke koe, ear ' t dy syn speet
sen weromlutsen hie om op ' e nij te stekken. Nei't op dy wize twa Iinys omfier helle 
wiene, sloegen de foarste Friezen fan de grutte kloft dy ' t yn 'e oanfal gien wie, op ' e 
flecht. En sa' t it yn sokke gefallen alti ten giet, de foarsten namen de eftersten mei , dat 
elkenien sette it op in draven. 

Doe ' t Schaumburg dat seach, hat er syn mannen taroppen om, as se har ear en lib
ben behälde woene, net fuort efter de flechters oan te jeien, mar yn de slachoarder te 
bliuwen. Hy wie nammentlik bang dat hja by it plonderjen yn disoarder reitsje soene. 
Dan wiene se omrners in maklike proai foar de oare Fryske kloft op 'e flank , dy ' t noch 
net yn aksje kommen wie. Dus hat er befel jûn om de efterste liny fan heakbusskutters 
foarop gean te Iitten, mei dêmei in rigele mannen mei slachwapens of koarte 'gewea
ren ', folge troch de 'ordnung', dus it hiele karree. Alle tsjinstanners dy ' t har foar de 
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Ojb. 2: Striid tusken speetsdragers. Nei alle gedachten giet it hjir om it delslaanfan 
de opstán fan it 'Kaas- en Broodvolk ' yn Hollán, anno 1492, troch hierlingen fan 
Albrecht fan Saksen, yn opdracht fan keizer Maximiliaan. (Ut: Ehrentreitz, Der Weiss 
Kunig, ójb. 70) 

fuotten kamen, waarden sa deamakke. Doe' t de Friezen yn de oare kloft seagen dat de 
lansknechten net ut har slachoarder weigongen, spilen se ek fan ruten , wat it teken wie 
foar Schaumburg om syn mannen 'frolich' oan te fiterjen no wol der efter oan te jeien, 
mei de wurden: ' Wer nu laufen und was guts tun mag, der saum sich nit' !.7 

üm' t de lansknechten ut it noarden fan de Warnzer gaast of kamen , koene de 
f1echtsjende Friezen gjin oare kant op as oer de syl fia de Alddyk nei de hichte fan 
Bakhuzen en it Murnzer klif. Tt gefoJch wie fansels in grutte gaos by it smelIe dyks
paad. Mannen lutsen it harnas ut, smjeten de wapens fuort en rûnen foar har libben. 
Neffens Sicke Benninge, dy ' t it grut tal deaden en finzenen fan Langewold en Vrede
wold betreure, ûntkamen in soad yn har 'bloote hembt', de kant ut nei Sleat en Teake
syl.·s De kronyk De Phrisonum gestis jout as bysûnderheid dat guon besochten om de 
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länskechten te ûntkommen troch de letter yndike baai tusken Reaskuorre en it Murn
zer klif oer te swimmen.49 De utkomst wie dat frijwat Wäldfriezen troch ferdrinking 
om it libben kamen, neist de mannen dy' t troch de Dutsers deastutsen waarden. Abt 
Jakob van Oest, de auteur fan de Proeliarius, meldt dat gäns Wäldlju op har flecht yn 
sleatten ferdronken binne; party oaren soene troch utputting en toarst as gefo\ch fan it 
gleone waar omkommen wêze. 50 En dan wiene der noch Iju dy't fuort oer Bakhuzen 
nei it kleaster Himmelum flechten, om dêr alle proviand op te meitsjen en gau fierder 
te gean. Gjin niget dat de abt, dy't heard hie dat de Wäldfriezen by in oerwinning it 
kleaster yn de brän stutsen hawwe soene, bliid wie mei har nederlaach. Hy beslut syn 
relaas mei de opmerking dat de ferliezers yn de put fallen binne, dy ' t se seIs groeven 
hiene. 

Wat de oantallen deaden , ferwûnen en finzenen oanbelanget, is der gjin ienriedi
gens ûnder de kronykskriuwers. Worp fan Thabor en Henricus Goude neame 100 
deaden yn totaal. Peter fan Thabor en de anonime Thaborske kronyk De Phrisonum 
gestis, komme ut op 150 deaden, wêrby't Peter de kanttekening pleatst dat soks eks
klusyf de Iju is dy't troch ferdrinking om it libben kamen. Hy hat foar de Dutske läns
knechten mar ien ferwûne man en trije deaden teld: alle trije noch Iju dy ' t by it efter
folgjen fan Wäldfriezen seIs yn it wetter rekke en fersûpt wiene. Lykje dy oantallen 
slachtoffers yn ferhälding Iyts, de biograaffan Schaumburg kin net oars as swier oer
dreaun hawwe, doe't er delskreau dat de länsknechten net minder as 5.000 man dea
sIein hiene. 

Beslut 

100 deaden of 5.000, de slach by Laaksum run ut op in beskamsume, ferpletterjende 
nederlaach foar de Wäldfriezen, mei as resultaat dat Schaumburg syn feroverings
tocht foar Albrecht sûnder swierrichheden fuortsette koe. Allinnich Ljouwert moast er 
dêrnei noch pasifisearje, mar dat wie in kwestje fan tiid. De uts lach fan de konfron
taasje yn de Sudwesthoeke wie dus fan grut belang. Hie Schaumburg ferlern, dan hie 
dat sûnder mis de ein fan Albrecht fan Saksen syn länshearlike ambysjes foar Fryslän 
betsjutten. Dan ek hie Grins yn ' e mande mei de Fetkeapers syn eigen foarm fan frede 
wer oan Westerlauwersk Fryslän oplizze kind. Dat is lykwols net bard: Schaumburg 
en Fuchs lutsen oan 'e langste ein. 

Oan de wapens hat it net lein. Sa' t wy al earder ·ut de biografy fan Schaumburg fer
namen, wiene de Friezen mei it foar dy tlid typyske ynfanterywapen fan de lange 
speets bewapene. Fierder hiene se heakbussen ta har foldwaan, al is net bekend hoe
folIe . Nei alle gedachten hiene de Dutske hierlingen yn dat stik in foarsprong, om't se 
grut sjitark yn it fjild bringe koene, dat se mei hagel laden. De kroniken melde dat de 
Wäldfriezen dêrtroch tige ymponearre wiene. Dochs liket dat net de trochslach jûn te 
hawwen. 

Om de yn it begjin stelde fraach , hoe' t de Wäldfriezen mei har oerrnacht yn tal fer
lieze koene, te beänderjen, kinne wy it bêste Worp fan Thabor oan it wurd litte. Hy 
seit dat de Wäldfriezen ferlern hawwe, om ' t se de keunst fan it fjochtsjen net behear
sken, dat er fierder taljochtet mei syn opmerking dat se net wisten hoe' t se 'oorde stel
len', dus in slachoarder foarmje moasten. Se hiene gjin goede lieding en dissipline: 
'want sy gheen hooftluyden, rodtmeisters ende weyflers [= sersjants] en hadden, die 
haer regierden ende duongen in die oorde alst geuoonlick is; maer liepen als een 
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hoop schaepen sonder harder, ende alser een liep, so liepense altemael'. Dus is syn 
konkluzje dat se op de Ljouwerter boargers en knechten wachtsje moatten hiene, want 
dy wisten wol hoe ' t se yn slachoarder fjochtsje moasten. Hiene se efkes mear geduld 
dien - de Ljouwerters wiene op mar oardel myl nadere op it stuit dat it gefjocht syn 
beslach krige -, dan hie Wilwold von Schaumburg neffens Worp de striid net wûn. 

Oft dat sa wie, is Iykwols de fraach. Yn de omstannichheid dat in part fan de 
Wàldfriezen net wachte, sit krekt de oast. Dêr kin ut oflaat wurde dat se gjin haad
kommandant hiene, dy ' t de taktyk fan de hieIe striidmacht bepale koe. Wy meie fei
lich oannimme dat de Ljouwerters foar mear wjerstàn soarge hiene, mar dat hie it mis
sen fan in befelhawwer net al hiel goedmakke. De iennige kear dat in boereleger it yn 
Noardwest-Europa fan hierlingen wûn hat, wie goed twa jier letter by Hemmingstedt 
yn Dithmarschen. Dêr waarden de boeren op saakkundige wize troch ien man laat, 
nammentIik troch Wolf Isebrant, in Hollànske boer dy ' t him yn Dithmarschen festige 
hie." It kin net oars of dy man hie earder in soad ûnderfining yn de moderne oarIochs
fiering opdien, faaks as lànsknechtekaptein. Hy moat syn mannen tefoaren ek oefene 
hawwe. Syn mannen lieten yn it gefjocht ommers sjen, dat se de troch de lànsknech
ten fan de Switsers oernommen taktyk fan it fjochtsjen yn in sletten falanks yn alle 
gefallen trochhiene. Safier wiene de Wàldfriezen op 10 juny 1498 alhieIendal noch 
net, nettsjinsteande it feit dat se goed twa jier earder by Sleat al te meitsjen krigen 
hiene mei dy nije wize fan fjochtsjen . Behalve training misten se dus benammen in 
goede legeroanfierder. 

Sûnder sa'n oanfierder, sûnder ûnderoffisieren ek en sûnder in goede befelstruk
tuer mei in organisaasje fan tromslaggers en pipers, koe seIs in oerrnacht it net mear 
opnimme tsjin in Iyts beropsleger, dat wol goed taret en goed laat wie. Wat dat oanbe
langet wiene de tiden sûnt 1345 feroare , benammen yn de santiger en tachtiger jierren 
fan de fyftjinde ieu. It kriichsbedriuw wie profesjonalisearre, mei troch tadwaan fan 
Maximiliaan syn fjildhear Albrecht fan Saksen en syn hierlingekapteins.52 En omdat 
steatsmacht doe by eintsjebeslut op militêre macht basearre wie, betsjutte soks dat 
Fryslàns lot fan doe of yn hannen fan foarsten lei: allinnich dy koene, op basis fan 
belestingheffing, beropslegers ynhiere en betelje. Nei Laaksum en nei it misbetearde 
belis fan Frjentsjer yn 1500, hiene haadlingen, bewapene boeren of stêdlike milysjes 
net it measte mear yn te bringen, ek net doe't it Georg fan Saksen yn 1514 allegear te 
djoer waard. Dêrnei waard om Westerlauwersk Fryslàn striden troch in keizer en in 
hartoch, elk wer mei har beropslegers. De ynwenners koene allinnich sizzenskip en 
bestjoersynfloed krije, troch fia fertsjintwurdigers betingsten te ferbinen oan de làns
hearlike belestingheffing. In selsstannige militêre rol wie net mear foar har weilein. 
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Noaten 

I. De fal fan Stienwyk en Grins, respekti velik yn 1592 en 1594, betsjutte foar de Friezen al in 
ein oan de driging fan Spaanse ynfallen. De lêste kear dat sa' n ynfal grutte gefolgen like te 
hawwe, wie yn 1586, doe ' t by Boksum de Steatske troepen uteinlik Verdugo en syn Span
jerts in nederlaach tabrochten . Sjoch: Smit, slach by Boksum. Frys lan is fierder yn 1672 
noch in kear bedrige troch de Munsterske en Keulske troepen. Sjoch dêroer it opstel fan 
Obreen, ' Verdediging ' , yn de bondel Friesland in het rampjaar 1672. 

2. Mei utsûndering fan Janse, dy't yn syn proefskri ft oer de Fryske oarloch fan de greven fan 
Hollan om 1400 hinne, wiidweidich omtinkenjûn hat oan de slach by de Kunder ( 1396) en 
de oare militêre operaasjes dy ' t troch de Hollanners yn Fryslan utfierd binne. Okkerdeis 
hat Oebele Vries de slach by Okswerdersyl ( 1417) behannele. Dy slach, dêr ' t in soad Wes
terlauwerske Friezen by omkommen binne, hie oars giin wichtige politike gefolgen. 

3. U.o. troch Groustra, slach by Sta rum; De Graaf, Oorlog om Holland, 273-308; De
vries, Infantry wmfare, 145-155. Ferlykje fierder: Mol, 'Hollands-Friese oorlog van 
134411345' . 

4. Worp fan Thabor IV, 225-226. 
5. Rose, ' Die Deutschen Garden ', 78. 
6. Sjoch de literatuuropjefte by Carasso-Kok, Repertorium, nrs. 349 en 411. 
7. Carasso-Kok, Repertorium, nr. 278. De autograaf wurdt bewarre yn de Universiteitsbible

teek fan Grins, hs. 129. 
8. It giet om it hanskrift 'De Phrisonum gestis', dat bewarre wurdt op it Ryksargyf yn Fryslan 

yn it famyljeargyf Schwartzenberg ûnder ynv.nr. 3992. Fierdere gegevens by Carasso
Kok, Repertorium, nr. 270. Nei dit manuskript is noch gi in ûndersyk dien. Foar in pear 
foarriedige observaasjes, sjoch it kommentaar fan Meijering by syn utjefte fan de Aldfrys
ke kronykjes dy' t yn dit fierder Latynske hanskrift fûn binne: Oudfriese kronieken hs. RA 
schw. 3992, 5-7. In utjefte is driuwend ferlet fan. 

9. Carasso-Kok, Repertorium, nr. 344. 
10. It iennige hanskrift, in sechtjinde-ieuske kopy, wurdt bewarre op de Provinsjale Bibleteek 

fan Fryslan, ûnder sinjatuer hs. 1383. 
11. Haitsma Mulier en Van der Lem, Repertorium, nrs. 147 en 45; Waterbolk, Geschiedschrij

ving, 3-5. Sjoch foar Jancko Douwama fierder it meikoarten te ferskinen artikel fan M. 
Kist. It neamde Chronyckel is feitlik it tredde part fan Benninge syn kronyk. Fan dy kro
nyk wurdt in yntegrale utjefte taret troch F.A.H. van den Hombergh en A.J. Rinzema. Lêst
neamde wurket oan in di ssertaasje oer Sicke Benninge. Sjoch foar in yntroduksje ek Rin
zema syn bydrage 'Groninger geschiedschrijvers '. 

12. Foar it folgiende, sjoch Vries, Heilige Roomse Rijk, 171-177. 
13. Oer Albrecht, sjoch it biografysk artikel fan Blockmans, 'Albrecht III ', en de studzje fan 

Sperling, Albrecht der Beherzte. 
14. Worpfan Thabor IV, 269, 274,282. 
15. Jancko Douwama, 92-93. 
16. Dat de oanfierders fan de hierlingen rekken halden mei Albrecht syn ambysjes, stiet net yn 

'e kiif. As se tydlik giin opdrachtjouwer hiene dy ' t gen6ch soldij betelje koe, libben se 
omaris altiten fan 'vrije roverije ' , leafst fan in lan dat fijannich wie oan de hear dy ' t har it 
faakst yn tsjinst hie. Sjoch foar dy hannelwi ze bygelyks it relaas yn Wilwold von Schaum
burg syn biografy oer Neithard Fuchs syn (net datearre) plondertocht yn Gelderlan en it 
Sticht: Geschichten und Taten , 163-166. 

17. Soks neffens it kommentaar fan Worp fan Thabor oer it gedrach fan hiersoldaten yn it alge-
mien : IV, 239. 

18. Vries, Heilige Roomse Rijk, 177. 
19. Ibidem. 
20. Van Kalveen, Bisschop en staten , 90 e.f.; Kemperink, 'Grossen Garde' , 253 e.f. 
21. De auteur hat it oer 1500 'Rüstgulden ' (is hjir soms Rijnsgulden bedoeld?) . Dat is Iykwols 
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in bedrach - mei ' t de gewoane hiersoldaat sa ' n trije oant fjouwer gûne yn 'e moanne fer
tsjinne -, dêr ' t er net it measte mei begjinne koe. Faaks is hjir sa'n leech bedrach opfierd, 
om Wilwold syn prestaasje mear glans te jaan: Keiler, Geschichten und Taten, 168 . 

22. Dat jonker 'Slens' en jonker Hans Grombach mei Wilwold yn it lan kommen binne, wurdt 
allinnich neamd troch Worp fan Thabor IV, 305. Oer Thomas Slentz binne in soad gege
vens te finen by Lammers, Hemmingstedt, 68-71. 

23. Jager en Schroor, 'Sjaerdemaslot', 21-22. 
24. Peter fan Thabor, 133, en de kronyk De Phrisonum gestis , 146, neame nei st Starum ek 

Warkum. 
25 . ' ... wolches an den dreien seiten mit der offenww·en sehe und am vierll1 ort mit einem gros

sen moss und tiefen wnbegeben, derhelb niemant, den auf eim einge weg, dar zue komen 
kan. ' : Keiler, Geschichten und Taten, 169. 

26. Ibidem. De anonime Thaborske kronyk De Phri sonum gestis meldt dat Schaumburg 'sine 
omnibus copiis', dus sûnder alle foarrieden, nei Starum tein is, 146. 

27 . Worp fan Thabor IV, 299, 30 I. HenriCL/!i Goude, UB Grins, hs. 129, f. I 84v. De Proelia
rius hat it oer mar 600 man : Proeliarius, 44. Sicke Beningha, 25, neamt it tal fan 8.000 
mar, dy hat dudlik in nul te folie skreaun, om 't er it in eintsje fierder oer in ferhalding fan 
ien op tsien hat yn it neidiel fan de Saksers. 

28 . Peter fan Thabor, 132-133, hat it oer 600 of 700 knechten en 500 of 600 Friezen. HenriCLls 
Goude, UB Grins, hs. 129, f. I 84v., hat it oer IAOO soldaten yn totaal, wat minus de 1.000 
Dutske hierlingen dy' t er neamt it totaal oan Fryske bûnsmaten op 400 bringe soe. 
Schaumburg syn biograaf neamt de Friezen net, behalve as er melde moat dat Schaumburg 
de ried krige fan in Fries 'ires Tails ' om nei Wams te gean. Hoe grut oft dat Fryske 'Tail' is, 
wurdt net sein: Keiler, Geschichten und Taten, 170. 

29. De Phrisonum gestis, 146: 'nam collectus erat in terra Geestensis ingens exercitus ut aiunt 
quindecim milium virorum ex Silvanis et Geestensibus, quod mihi haud verisimile aparet 
tantum exercitum ex illis partibus rogi potuissse' . 

30. Vries, Heilige Roomse Rijk, 68-69. 
31. Worp fan Thabor IV, 300. 
32. Faber, Drie eeuwen I , 24 e.f.; lI, tab. 11.1 . En dan moat noch betocht wurde dat de befol

king yn 1552 al grutter wie as yn 1500, en dat net elk fan de mannen dy ' t yn de monsterlis
ten fan 1552 foarkomme ek wier fan wearde wie yn it gefjocht: foar Lemsterlan bygelyks 
wurdt foar mar 106 fan de 223 neamde persoanen sein dat se 'bekwaam en nut lOt het oor
log indient van noden sijn solde' wiene. 

33. Ek troch in oare berekkening komme wy net heger ut. Faber jout in befolking fan 75 .000 
foar Fryslan yn 15ll. och gjin tredde dêrfan kin yn it feangreidegebiet en de Walden 
wenne hawwe: Faber, Drie eeuwen I, 24; 11, tab. 11. 13 (ferh alding foar 1689). Geane wy 
dan dochs ut fan 25.000 ynwenners foar dy tige grutte regio en diele wy dy troch de faktor 
5 om op de striidbere manlju ut te kommen, dan is 5.000 man it maksimum dat ûnder de 
wapens brocht wurde koe, mei noch op syn heechst 1.000 ekstra ut Langewold en Vrede
wold. 

34. Sicke Beningha, 25. 
35. Peterfan Thabor, 134. Op grûn fan it ferslach yn de Schaumburg-biografy is ek Sperling 

ta de konkluzje kaam dat de slach plakfûn hat tusken Starum en Laaksum, dus op it Hege 
Klif: Sperling, Albrecht der Beherzte, 12. lt is op syn minst iroanysk dat krekt op it plak 
dêr ' t de Fryske beweging alle jierren de oerwinning op de Hollanners yn 1345 (dy't net by 
it Reakli f mar westlik fan Starum befochten is), en dêrmei it behald fan de Fryske frijheid, 
betinkt, de slach begûn is dy' t de Friezen ûteinlik har frijheid kostje soe. 

36. Rienks en Walther, Binnendiken en slieperdiken I , 397. 
37. Groot Placaat en Charterboek van Vriesland IV, 506. 
38. 'Der [= Schaumburg] besach sie selbst, liess sich bedunken das er in einen walt sehe, den 

die in dem lant gar vil und vier schuech tenger spis den die unsern lantsknecht ha ben, 
heissen sie schotten; haben am undern ort schuben, damit sie in die mosigen graben setzen 
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wen si uberspringen, das sie niet besteeken' : Keiler, Geschichte und Taten, 169. Oer it brû
ken fan de pols as speets yn Fryslän yn letter tiid, sjoch Kalma, 'Mei de pols der op ut '. 

39. 'Die Friesen stunden, reek/en ir hels als die gens, wo/ten /ûljagen': ibidem, 170. 
40. Provinsjale Bibleteek Fryslän, Ljouwert, hs. 1383, s. 26 . Yn syn oersetting hat Ottema de 

rigel mei dy meidieling net meinommen, mei fan gefolgen dat der in gat yn syn ferhaal sit; 
hy hat der blykber oerhinne lêzen! Ferl. Proeliarius, 44. 

41. De tredde mooglikheid: fuort fan Laaksum omheech nei Warnzer Sudbuorren, op it plak 
dêr ' t no de dyk rint, leit wer minder foar de hän , om' t dy manoeuvre dan foar de Wäldfrie
zen dudlik te sjen west hawwe soe. 

42. Dit wurdt net allinnich troch de biograaf fan Schaumburg ferhelle , mar ek troch abt Jakob 
van Oest yn de Proeliarius (cf. noat 40): 'In quo loco [= Warns] genuajleclens cum suis 
Deoque se committens consummata prece surrexit, suisque bene disposilis in ordine be/li 
bombardis emissis strages silvestrium magna facta est' (Op dat plak de knibbels bûgjend 
mei syn mannen en him oan God oanbefeljend, is er nei it gebed stean gien, hat syn folk yn 
slachoarder opsteld en hat troch it öfsjitten fan kanonnen de Wäldlju in grutte nederlaach 
tabrocht). 

43. Proeliarius, 45; Preliarius, PBL hs. 1383,26: 'Jaerich Harinxs [ ... ] qui et auctor (ulfere-
batur) ww cum Dodone Galess convocationis Silvestriumfuerat'. 

44. Peterfan Thabor, 134. 
45. Worp fan Thabor IV, 30 I ; Jancko Douwama, 96-97. 
46. 'Nochtans die Woltman nam scandelicken voir allen luyden ende landen die vlucht, sonder 

enighe hantweringhe ... ' : Peter fan Thabor, 134. 
47. Letterlik: 'wa't no rinne en wat goeds dwaan kin, moat himsels net ûntsjen': Geschichten 

und Talen, 172. Bedoeld is fansels: wa't but binnenhelje kin, giet syn gong. 
48. Sicke Beningha, 26. 
49. ' ... ubi cel1lum quinquaginta infitga sU/u trucidali, aliquot quod agger angustus, per quem 

fugiendum, erat inter duos c/ives Scerlensem et Mirnsem, ob id quidam ad mare se precipi
tarunt atque submersi sunt, nam sperabant se tranaturos in/er duos clivos': De PhrisOlwm 
gestis , 147. 

50. Proeliarius, 44. 
51. Lammers, Hemmingsledl, 141-142, 181. 
52. Oer de moderne oarlochfiering mei trainde ynfantery-ienheden yn sletten falanksopstel

lings: Nell , Landsknechte; Oman, Art of war, 63-88. 
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