
135

HOORD-ÄEDERLAND
EN

DE KRUISTOGTEN.

smxssm
VAN HET AANDEEL DER N O O K D - N E D E R L A N D E R S EN, IN HET

BIJZONDER, DER F R I E Z E N AAN DEZELVEN, VOLGENS

DE BERIGTEN VAN OOGGETUIGEN EN TUDGENOOTEN,

DOOR

Mr. Qt §2>32 3 ä S S © 9

Advocaat te Leeuwarden.

EERSTE GEDEELTE.

VAH HET JAAR 1095 TOT HET JAAH 1218.

Jttlttïrmflî.

Gelijk het kind, allengskens, tot jongeling, de
jongeling tot man opwast, zoo hebben ook volken
hunne tijdperken , welke men als hunnen kinder-
lijken leeftijd, jongelingschap en mannelijken leef-
tijd kan beschouwen.

Zijn die tijden van overgang belangrijk in het
oog van den menschkundigen, niet minder belang-
rijk zijn zij voor den beoefenaar der geschiedenis.
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Beide maken uit het knopje op, hoe de bloesem,
en uit den bloesem, hoe de vrucht zal zijn. De
nasporing, derhalve, van zulke daadzaken, welke
op de overgangstijdperken van een volk geen ge-
ringen invloed hadden, is, voorzeker, zeer be-
langrijk. Dit belang neemt toe, wanneer zulks
niet een enkel volk, maar een geheel werelddeel,
ja een groot gedeelte der thans beschaafde mensch-

heid, betreft. Uit dien hoofde is het tijdperk
der kruistogten een der merkwaardigste tijdperken
in 's werelds geschiedenis.

Zij werden ondernomen, toen het grootste ge-
deelte van Uuropa's bevolking, ten aanzien harer
beschaving, in hare kindschheid verkeerde.

Waren toch de weldaden eener ontkiemende be-
schaving , uit den omgang met de Romeinen ge-
sproten , niet verloren gegaan door den stortvloed
van woeste volken, die Europa overstroomd had?
Was het licht, door KAREL den grooten, met zorg
en ijver, ontstoken, niet bijna geheel uitgegaan",
toen de kruistogten aanbraken?

Voorzeker ja! Het stond te duchten, dat de
dikke nevelen van onkunde, domheid en bijgeloof,
die Europa destijds bedekten , nimmer, of althans
zeer langzaam, zouden opklaren, ten zij eene
geweldige beroering, waaraan vele, zoo niet alle,
volken deelnamen, en die allen met elkander en
met vreemde volken in aanraking bragt, dit floers
verscheurde. Niets toch bevordert meer verlichting
en beschaving, dan veelvuldige en naauwe betrek-
king en aanraking van volken onder elkander.

Bit deden de kruistogten.
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Welk aandeel hadden de Woord-Nederlanders,

en in het bij%onder de Friezen, aan de Iiruistog-

ten*? De beantwoording dezer vraag, geput uit de

verhalea van ooggetuigen en tijdgenooten, hebben

wij ons voorgesteld f. Wij achten derzelver beant-

woording vooral daarom van belang, ten einde

den invloed te kunnen bepalen, welke de kruis-

togten op den maatschappelijken, staatkundigen en

zedelijken toestand van ons vaderland gehad hebben.

Immers, om de uitwerksels van der menschen han-

* VAN IDSINGA, Staatsregt, Leeuwarden 1758, deel I ,
blz. 126, verlangde reeds zulk eene schets: » Hot zoude geen
» geheel onnutte arbeid zijn, en althans tot ophelderinge en
s cieraad van dezelve zijn, datter van die togten een vol-
» leedige en afzonderlijke historie wierd opgesteld, era da
» stuclen, onder welke zoo veele kostelijke schildergen,
» die nog in friesland onder de nakomelingen der BOT—
» ITIA'S voorhanden zijn, wierden bijeenverzameld." Zijn
deze stukken nu nog voorhanden ?

•j- Zulk een afzonderîijk verhaal leverden Dom MARTIN
FERNANDEZ DE CREVARBTTE, Dissertation historica so-
bre la parte que tuvieron los JSspagnoles en las guerras
de las cruzadas (Mémoires de VAcadémie Espagnolle en
181 j , vol, V), VEDBL, SIMONSEN, Historik Udsigt over
nordisle Valfarter og Kerstog til det Heiligs Land, in
deszelfs Udsigt over national Historiens aeldste og maer—
keligste Perioden, Ilde deel, 2de band, Kióbenhavn i8 i3 ,
8», en WlARDA, Ostfriesische Mannigfaltigkeiten, I l l ter
Jahrgang, Aurich 1786, waarin Von den Kreuzzügen der
Vriesen nach Pala'stina, vertaald door den Heer J. VAN
LEEUWEN, in de bijvoegsels en aanteekeningen op It aade
Friesche terp, Leeuwarden i834, blz. 3S5-3g2, ook opge-
nomen in het Mengelwerk der Leeuwarder courant, yatt
4 Junij, 6, 20 Augustus en lo September i833. WlARDA,
echter, had gebrek aan yele onmisbare bronnen.
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delingen te kunnen beoordeeien, dient men het
aandeel, aan die handelingen genomen, te kennen.

| 1. tytïgx'imstiSjjUn naat t)H ipjeüig* ffnirtr,

• valst ie kvnisitogten.

Reeds bij de Germanen was het een godsdiens-
tig gebruik, zekere geheiligde plaatsen te bezoe-
ken *. Zoo hielden zij bedevaarten naar het hei-
lige woud der Sennones (aan de Elbé), en naar
dat van HERTHA, de moeder der Aarde, op. een
eiland gelegen f. Geen wonder, derhalve, dat onze
voorouders, na belijdenis der Christelijke godsdienst
afgelegd te hebben, ook aanvingen zulke plaatsen
te bezoeken, die door de reliquiën van martelaren,
of om andere redenen, geheiligd waren. Zulke
plaatsen vond men in groot aantal; derzelver be-
zoek werd als een verdienstelijk werk beschouwd;
doch die plaatsen bezocht te hebben, waar de
Heiland geleefd en geleden bad, gaf den bezoeker,
boven alles, eer en aanzien.

Onze voorouders waren niet achterlijk in het
navolgen van dit voorbeeld. Hunne hoofden gingen

* TACITUS, De moribus Germanorum, c. 3g, 4o.

f VAN WlJN, Historische avondstonden, I , blz. 90,
zegt: » «Men denke aan het eiland Rugen (in de Oostzee),
» als ieer gelegen voor de gemeenschappelijke godsdienst-
» plegtigheden dier volken. Anderen hebben dit aange-
3» toond." Vergelijk VAN KAMPEN, Geschiedenis der
kruistogten, deel I I , blz. 3-. Eerst omstreeks 1161 werd
ds dienst der afgoden aldaar vernietigd,
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hen hierin voor, geen wonder dus, dat de ouder-
hoorigen volgden *.

Wij behoeven niet te vermelden, dat deze togtea
naar het Heilige Land, door den verren afstand,
de gebrekkige middelen van vervoer, den slechten
toestand en de onveiligheid der wegen, de on-
kunde in de talen, zeden en gebruiken, de ge-
brekkige aardrijkskundige kennis dier dagen, enz.»
hoogst moeijelijk en gevaarlijk waren,

Zoo ondernamen SIEGFRIED , Aartsbisschop van
Mentz, GÜNTHER , Bisschop van Bamberg, OTTO ,

Bisschop van Regensbu7~g, en WILLEM, Bisschop
van Utrecht, met 7OOO pelgrims, eenen togt naar
het Heilige land, in 1064—65. Van deze 7OOO
pelgrims, waaronder voorzeker ook vele Nederlan-
ders zullen geweest zijn, kwamen slechts 2OOO in
hun vaderland terug, terwijl ook de Bisschop van
Bamberg, op de terugreize, stierf, en allen, in de
omstreken van Ramla, in het Heilige Zand, ter
naauwernood den dood ontsnapten f.

* Zoo deed DIRK de derde, Graaf van Holland, eenen
togt naar het Heilige Land:

» Deeze (DIBDKIC) quam in sin ghepens,
» In sinen wille, in sinen ghere,
» Pelegrime te syn over mere;
» Ende was d' eerste van den Graven,
» Die met ghebeden ende met haven
» Eerde 't heilighe graf ons Heeren."

MELIS STOKB, b. I , g25-3o. Vele Edelen, onder ande-
ren JoHAN, Heer van Arhel, yerzelden hem derwaarts.
BOLHUIS, De Noormannen in Nederland, Mz. 288, die

den togt op het jaar io3o stelt.
\ Men vindt het verhaal dier pelgrimsreize uitvoerig

lij LAMBERTUS SOHAFNABURGENSIS, De rebus gestis
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Ook ROMERT DS VRIES , Graaf van Vlaanderen,

volvoerde eenen pelgrimstogt, in 1085, naar het

Heilige Land*. Hij nam waarschijnlijk zijnen weg

over Constantinopel; althans later, toen hij reeds

overleden was, deed Keizer ALEXIUS nog aanzoek

om hulp bij hem f.

Germanorum, ad annis xo64-65 (bij JOANNIS PlSTOPIl
Scriptores rerum Germanicarum, Francofurtiae l583, fo.,
vol. I , £.171-174'), alsmede bij MARIANUS SCOTUS (onder

Aartsbisschop SIEGJKIED Presbyter te Mentz, gestorven
in 1080, zie WlLKEN, Geschichte der Kreuzzüge, Th. I ,
S. 4o, Na. IOÎ ) , in zijn Chronicon, ad annum ïo64-îo65,
mede opgenomen in PISTORIÜS, 1, 1., vol. I , p. 45a (ook

Basiliae i55g, fo.)» Vergelijk VAN LOON, aloude Hol-
landse/ie historie, deel I I , blz» 5ig-32o» Het geheele ver-
haal, te uitgebreid, om hier ingevlochten te worden, is in
bijlage A te vinden.

* VAN KAMPEN, 1. 1., deel I , Hz. io8, MICHAUD,

1. 1., I, p. £6.
f Dit althans verhaalt GUIBERTUS ABBAS, in zijne

Historia Hierosolymitana. (opgenomen in de Gesta Dei
per Francos, Hanoviae 1611, fo., vol. I, p, hrjb et 486).
Vergelijk VAN KAMPEN, deel I , bis. 66, noot ( f ) . In
de bijvoegsels en aanmerkingen op WAGENAAR, Vader-
landsche Iiistorie, achter deel I I , blz. 70, wordt deze togt
ontkend, uit hoofde eerst latere schrijvers van denzelvcn
zouden gewagen. Bij de zucht, echter, yxet. ROBERT DE
VRIES naar avonturen, is zulks niet te verwonderen.
Vergelijk WAOENAAR, deel I I , blz. 175, en W I L K E N ,

1, 1., Th» 1, S. 72, die ook verhaalt, dat ROBERT eenen

pelgrimstogt naar het Heilige Land deed; doch den brief
van Keizer ALEXIUS (te vinden bij EDM., MARTENE en

DURAND, Collectio monumentarum amplissima, Parisiae
1724, torn. î , p . 572) voor onecht houdt, in welk gevoelen

wij deelen» Zie 1. 1., Na. 70. Vergelijk M I C H A Ü D , His-

toire des crusades, vol . I , p . 87, noot (i)> die den brief
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Het gevaar, aan deze togten verbonden , nam
grootelijks toe, toen de Seldsjukken, of Turken,
Syrië, Païaentina en Egypte aan de ArabierenB

in 1070, ontnamen; en het was het vernemen der
kwellingen, welke men den Christenen aldaar aan-
deed, die den godsdienstigea ijver, in Europa
destijds heerschende, in lichtelaaije vlam zettede,
en in 1095 tot het houden van eenen togt, ter
verovering van het Heilige Land, deed besluiten.

§ 2. <Kmfl* kxnwtaQî. Stichting van ijst hsningtijk
Ban StajaUra, 1035—1147.

Het ligt niet in ons plan, een verslag te geven
van al de kruistogten, welke plaats gehad hebben;
wij zullen alleenlijk die aanstippen, waaraan wij
vermoeden, of weten, dat onze landgenooten deel
hebben genomen.

De eerste kruislogt is voorzeker de meest bekende
van allen. ïeder weet, dat dezelve in 1095, op
eene kerkvergadering te Clermont, in Auvergne,
besloten werd, nadat PETER de kluizenaar, die
getuige van den treurigen toestand der Christenen
in het Heilige Land geweest was, sedert het vorige.
jaar, op bevel van Paus URBANUS den tweeden, het
kruis gepredikt had.

verdedigt, terwijl hij t. I, p. 543, bijzonderheden mede-
deelt van eenen pelgrimstogt vóór de kruistogten, van
BOÜDEWYM (ROBERT ?) DB VRIES, Graaf vaa Vlaande-

ren, volgens de daar aangehaalde bronnen.
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PETER en andere aanvoerders van ongeregelde
benden trokken in het voorjaar van 1098 op, doch
deielve werden in Hongarije, Bulgarije en Klem'
Azië, bijna geheel vernietigd.

Het beter georganiseerde leger der kruisvaarders,
dat in Augustus 1096 opbrak, gelukte het, den
15 Julij 1099, Jeruzalem, stormenderhand, in te •">
nemen, nadat men Nicaea (20 Junij 1097) en
Antiocîdë (18 October 1098), benevens vele andere
plaatsen, veroverd, en de Saracenen onder ande-
ren in twee veldslagen, bij Borylaeum en Antio-
chië, had verslagen.

Het koningrijk van Jeruzalem werd hierop ge-
sticht , waarvan GODFUIED van Bouillon de eerste
Koning was.

In de kronijk van Occo SCHARLEWSIS * vindt men
een uitvoerig verhaal van Friesche Edelen, die aan
dezen kruistogt deel namen. Hij f meldt ons, dat
hetgeen hij verhaalt, » by den veltschryver ende
» dienaer van (EELKE) LYATTCKAMA (geheten WILCKO

i JAERSMA) was opgetekent, te weten, hoe lange
Î sy op yeder plaetse vertoeft ende gelegen hadden,
» daer hij noch op 't lange verhaelde, wat heylige
* plaetsen ende aflaten zij aldaer besocht, verwor-
» ven ende verdient hadden; die ick (zegt hij),
j. om cortheyt wille, overgeslagen ende voorby ge-
i loopen ben, enz. (p. 25b)."

* Chroniiche van Vrieslant, Leeuivardent ï5gj, fo,
Hz. 24b en volgende.

f Te weten deszelfs vertaler en vermeerderaar JOHAN»
NES V1.IETEB.P, want Occo SCHÀRIÆNSIS wordt gezegd
omstreeks het jaar 970 geleefd te hebben.
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Wij zullen eerst het verhaal zelf kortelijk mede-
deelen, en daarna onderzoeken, in hoe verre zulks
met geschiedkundige berigten, van elders ontleend,
overeenkomstig is.

Behalve andere geringere Friezen, namen ook
eenige Friesche Edelen destijds het kruis aan. Deze
waren, volgens Occo SCHARIÆNSIS, TJEPKE FORTEMAN,

JARIG- LUDINGAMAN , FEIKE BOTNIA , EELKE en SIKKE

LTAUCKAMA (twee neven), EJPE HARTMAN , IGE GA-

LAMA en OBBOKB (UBBO) HERMANA, HESSELS zoon.
Zij volgden het leger van PETER den kluizenaar,
en trokken door Duitschland, Hongarije en het
Grieksche rijk, naar Constantinopel. Voor Nicaea
sneuvelden Sicco LYAUCKAMA , EPE HARTMAN en
TJEPKE FORTEMAN , waarmede dit laatste geslacht
uitstierf. EELKE LYAUCKAMA , den dood van zijnen
neef willende wreken, heeft zich hierop met BOTNIA

zoo dapper gekweten, dat zij tot bevelhebbers van
3OOO man ruiterij benoemd werden. Toen daarop
aan LYAUCKAMA het bevel van het veroverde Nicaea
werd opgedragen, ten einde deze stad met zijne
troepen te bewaken, wist hij te bewerken, dat dit
bevel weder ingetrokken werd, ten einde den ver-
deren krijgstogt mede te kunnen maken. Op dezen
togt werden IGE GALAMA en UBBO HERMANA zwaar
gewond, waardoor HERMANA'S linkerarm verlamde*.
GALAMA herstelde, doch werd later voor Caesarea
op nieuw gewond, waarop hij met HERMAHA naar

* » WPCO HERMANA mancus factus est." MART.

HAMCONII Fritia, 1620, p. 4a«
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Ântiochië toog, en aldaar süerf. EEAMANA bîeef
ïe Anliockiëf bij BQESIOND , "Vorst van Tarenfe.
Sicco LYAWCKAMA werd bij de bestorming van Je-
ruzalem zeer zwaar gewond, en FE IK» BOTNIA was
reeds onder de dooden verlaten, toen hij door den
dienaar van LYATICKABÏA gevonden werd, en zeer
langzaam weder genas. Beide werden door GOD-
FBIED van Bouillon tot Ridders geslagen *.

UBBO EMMIUS zegt van dit verhaal, dat hij wel
niet alles van hetzelve gelooft, maar hetgeen
hem waar voorkomt te zijn wil verhalen, waarop
hij een uittreksel mededeelt, dezelfde daadzaken
aîs het onze bevattende. SCHOTANUS zegt er van,
dat hij dit verhaal noch wederleggen, noch ver»
beieren wil, » dewijl ik" zegt hij , a eenige tee-
J> kenen merke, waaraan mij dit gansche verhaai
t verdacht is."

Welke die teekenen echter zijn, zegt hij niet,
terwijl andere geschiedschrijvers, voor zoo verre
ons bekend is, hierop geeae aanmerkingen maken.

WeJligt bevreemdde het SCHOTANOS, even als ons,
dat de kronijkschrijver melding maakt, dat deze

* Vergelijk met dit verhaal: UBBO EMMIUS, Rerum

Frisicarum, fo., p. 98-gg, C. SCHOTANTJS, Geschiedenis
van Friesland, blz. 127-129, P. WINSEMIITS, Chronijh van
Vriesland, blz. 127-129, F . SlOERDS, Friesche jaarboelen,
deel I I , blz. 274-82, WlARDA, 1. I., S. 121 sqtj., HAM-
coNlus, 1. 1., p. 4a, 80*, log* en n o . — Vóór de uit-
gave van Occo SOHARLENSIS kronijk was dit verhaal (en
het volgende) aan StlFFRiDüS PETRUS (f Jan. 1597) be-

kend ; hij heeft het opgenomen in een onuitgegeven werk-
je, De familia CAMMISGAVA, berustende in het Burger
'Weeshuis te Xteeuivarden, onder de papieren yan S. A.
GABBEMA.
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Friezen, die tot de aanzienlijkste, destijds in Fries*
land bloeijende, geslachten behoorden, den togî
onder PETER den kluizenaar mede zouden gemaakt
hebben, daar tijdgenooten boeken, dat dit leger
eene zamengeraapte bende was, zonder regel of
tucht, wapenen of geld, geheel ontbloot van rui-
terij , eiî deels uit lijfeigenen, die hunne meesters
ontloopen waren, deels uit pelgrims, welke de
opperhoofden der geregelde legers hadden afgewe-
zen, bestond*.

Zoo bestond het leger van WOUTER, zonder ha.'
ve uit 15,000 voetknechten, met slechts 8 ridders,
zijne eenige ruiterij. Bit leger, met dat van PETEK
vereenigd, kwam grootendeels bij Nicaea om, ter-
wijl PETER , met de overblijfselen van zijne bende,
zich later met het groote leger bij Rzifinel ver-
eenigde, welk leger den 5 Mei 1097 het beleg
voor Nicaea sloeg. Bovendien vindt men bij Wix,-
LEM, Aartsbisschop van Tyrus f, eene plaats,
waar hij van de Lotharingers, Friezen enz., spreekt,
en gewag maakt van Friesche Edelen, die, van
den beginne af, zich onder de vanen van GOD-
FRIED van Bouillon geschaard hebben. Bit een en
ander doet ons denken, dat deze Edelen niet
het leger van PETER den kluizenaar, maar dat
van GODFRIED van Bouillon, zullen gevolgd zijn.

Het is ten hoogste onwaarschijnlijk, dat aan

* WILKMN, h 1., Th. I, S. 78. » Ut pote mancipia

» et publica servitia." GUIBERTUS ABBAS, Historia

Hierosolymitana. (Gesta Dei, vol. I, p. 487).
•j- Historiarum, Kb. IV, cap.l5 {Gesta Dei per Fran-

eos, vol. I, p. 689) : » et aliis Kobilibus, qui àb initio
a> ejus castra secuti fuerunt, Lotharingis, Frisibust etc."
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£YADCKAMÀ , eenen kruisvaarder, en zijne troepea
de bewaring van M'caea zoude opgedragen ge-
weest zijn.

De Grieksche Keizer ALEXIUS toch had zich van
deze stad, zijn vroeger eigendom, bij verdrag, op
eene behendige wijze meester gemaakt, en werd
door de inwoners binnen gelaten, op het zelfde
oogenblik, dat de kruisvaarders de stad aan de an»
dere zijde bestormden. — Wel verre nu , dat hij
hun de stad overgaf, behield hij die voor zich, en
liet het leger niet binnen; ja s ANNA COMMENA, zijne
dochter, meldtx, dal niet meer dan tien man te
gelijk in de stad werden toegelaten, om de heilig-
dommen en kerken te bezoeken.

Er waren echter werkelijk Friezen onder de Kruis-
vaarders op dezen eersten togt. Behalve WILLEH

VAN TYRUS, ZOO even aangehaald, noemt FutcHEaius
CARNOTESSISf, een ooggetuige, hen onder de vele
volken, die het leger in kîein A%ie zamenstelden.
VAN KAMPEN (IJ. deell, p .97, ) zegt zelfs: » 70,000
3 voetknechten en 10,000 ruiters volgden de banie-
s ren van GODFRIED van Bouillon, Friezen en
3 Lotharingers noemen hen de geschiedschrijvers ,
•» dat is: Noord- en Zuid-Nederlanders, enz." ter-

* ALEXIAS, lib. XI, p.3i3 (Parisiis i65i, fo,). Ver-
gelijk WILKEN, 1. 1., Th. I, S. i5o, MICKAUD, I, p.199,

HAKEN, Gemalde der Kreuzziige, Th. I , S. 211.

•f- Gesta peregrinorum Francorum (Gesta Dei, vol. I ,
p. 589) : » Sed <juis umquam audivit tot tribus linguae
» in uno exercitu, cum ibi adessent Franci, Flandri, Fri-
sii, Galli etc." » ROBERT, Comte de Flandre, se mit à
> la tête des FrisoTis et des Flamands." MlCHAÜD, I ,
p. i58. Vergelijk HAKEN, 1. 1., Th. I, S. i36.
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wijl hij elders doet opmerken, dat geheel Noord-
Nederland, tot aan den Weser, destijds nog Fries-
land geheten werd.

Bij den vreemdeling had dit voorzeker destijds
nog plaats, en de nabijheid dier streken, waaruit
de kern der legers van GODFRIED van Bouillon af-
komstig was, zoude reeds doen vermoeden, dat
vele bewoners van Noord-Nederland zich bij het
kruisleger bevonden. Bovendien was Graaf ROBEET

van Vlaanderen, die dezen kruistogt mede maakte *,
een half broeder van moeders zijde van DIRK den
vijfden, Graaf van Holland f, terwijl ook in de Hol-
landsche en Zeeuwsche kronijken, Edelen bij name
genoemd worden, die aan dezen kruistogt zouden
deel genomen hebben. ïn Zeeland met name de
VA» BORSSELENS §. Zoo verhaalt JOHANNES à LEYDIS \ ,

dat men in zijnen tijd (in de XV eeuw) geloof-
de , dat DIRK , zoon van den Heer van Brederode,
en JAN , Heer van Arkel, onder Graaf ROBERT van
Vlaanderen, dezen togt hadden mede gemaakt.
VAN ARKEL zoude in het Heilige Land gestorven

zijn. Uit Gelderland trok ten kruistogt de eerste
Heer VAN LYNÖSN*.

De Friezen of Noord-Nederlanders, die zich bij
het hoofdleger onder GODFRIED , in aanzienlijken
getale, bevonden hebben, komen ook bij de bele-

* W I L K E N , 1. 1., Th. I , S. 72, 128. iag, 254, 268,

I I , S. 23, 25, G U I B . ABBATIS, 1. 1., I I , c. lö (p. 486).

•j- WAGENAAR, 1. 1., deel II , blz. 201.

§ REIGERSBERG, CAronp'k pan Zeeland, deel I I , blz. 5a.
Vergelijk BtrcHELius, ad BEKAM, p. 82, It. (O).

\ Lib. XV, c. 9. Vergelijk No. 5 boven.
t Volgens de Annales de la maison de liXNB&it, p. 55,
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gering van Antioahië ter sprake. WILLEM VAK
TYUUS noemt ze uitdrukkelijk onder de belegeraars.
* Verbonden met de Lotharingers (dat is Zuid-Ne»
» derlanders) lagen zij voor de Hondspoort van
» Antïochë, later, ter eere van Hertog GODFRIED ,
» de Hertogspoort genoemd *.

UBBO EMMIUS meldt ons, zonder zijne bronnen
te noemen, dat ook Friezen ter zee, door de
Straat van Gibraltar, den togt ondernamen. Of-
schoon wij van de aankomst dezer kruisvaarders
geen berigt bij gelijktijdige geschiedschrijvers vin-
den, zoo melden zij ons toch, dat in den jare
1097 de krijgsmagt in Cilioië van Graaf BOUÛEWUN

VAN HEMAY, neef van GODFRIED van Bouillon, door
eene bende van Hollanders, Vlamingen en Friezen,
versterkt werd, welke, onder aanvoering van ze-
keren GTHNEMER. of WINEMAR , uit Bouillon, sedert
8 jaren, in de Middettandsche %ee, zeerooverij had-
dea bedreven, maar nu hunne schepen verlieten,
om âen kruisfogt te helpen bevorderen f. Deze

* » Circa vero portam canis." Lib. IV, c. i3. Gesta
Dei, p. 68g. Vergelijk W I L K E N , Th. I , S«177, het plan
van Antiochië bij MICHAUD, torn* I , p. a4i, en aldaar
p. 245,' benevens HAKEN, 1. 1., I, p. a48.

f W I L K E N , 1. 1 , Th. I , S. Î 5 3 . ÀLBERTUS AQUEN-

Sis \JH.i$toTia Hierosoïymitana, 1. VI, c. 55, in de Gesta
Dei, vol. I , p. 290) noemt ze : » piratae ab Antwerpia,
s Tula, Frisia, Flandria per mare, Provincialibus (in-
» woners van Provence), in terra S. Aegidii associati."
Op eene andere plaats, 1. 1., p. 219, zegt hij, dat zij af-
komstig waren » e Flandria, et ab Antwerpia et Frisia
» caeterisque Galliae partibus."

W I L L E M VAN TYRUS, 1. 1., p. 679, Terhaalt omstandig

hunne aankomst, » Terwijl men te Mamistra eenige dagen
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kruisvaarders, wier aantal aanzienlijk schijnt ge-
weest te zijn, voegden zich bij BOUDEWIIK VAK

HEMAT; zij waren getuige, hoe, kort na hunne aan-
komst , kruisvaarders tegen kruisvaarders, bij Ma-
mùtra, in Cüicie, het zwaard trokken. Toen Bou-
DEWIIN het leger verliet, op het gerucht, dat GODFRIED

van Bouillon zwaar gewond was, voegden zich
deze Kruisvaarders bij TANCRED *, neef van BOEMOND?

Vorst van Tarente, met wier hulp deze, voor zich,
in de omstreken van Mamistra, een klein Vorsten-
dom veroverde •f, en onder anderen klein Alexan-
drië (Alexandrette, thans Scanderon, de haven van
Aleppo) , en vele burgen in de bergpassen van
Cilicië, innam. -— Later voegde TANCRED zich bij
het groote leger, en nam deel aan de belegering
van Antiochië%.

t> vertoeft, ziet, zoo daagt in zee eene vloot, op naatrwe-
» lijks drie mijlen afstands van de stad, op. Zoo wel
Ti ruiters als yoetknechten snellen om strijd den berg af
» naar het strand, en van aldaar elkander toeroepende,
» vernemen zij, dat zij belijders der Christelijke godsdienst
» zijn. Op de vraag, van welk land, zeggen zij : s uit
j> » Vlaanderen, Holland en Friesland;" dat zij in
» die streken acht jaren lang zeerooverij gepleegd hebben,
T> doch eindelijk, door gewetensangst gedreven, en hunne
» misdaden indachtig, naar Jeruzalem ter bedevaart willen.
» reizen, en zich uit dien hoofde nu in dit gedeelte der
» Middellandsche zee bevinden," enz. enz. Het geheele
verhaal is levendig en lezenswaardig. Vergelijk M.ICHA.UD,
I , p. 228, HAKEN, I, p. 229.

- * W I L K E N , 1. 1,, Th. I, S. i64, W I M . TYRENSIS,

1. 1., lib. I I I , c. a5.
f WlLKEN, 1. 1., Th. I, S. 170, WlLH. T Y R . , 1. III

in fine, p. 680, ALBERT. AQUENS., I I , 26, p. 224.

§ WlLKBN, Th. I , S. 171.

II. 11
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Hij schijnt echter deze gewezene zeeroovers in
Cilicië achtergelaten te hebben, ten einde met hun-
ne schepen voor de aanvoering van levensmidde-
len , ten behoeve der belegeraars van Antiochië, te
zorgen; want later leden de kruisvaarders voor
Antiochië grooten hongersnood, door dien deze
geene Levensmiddelen meer leverden. .Zij-hadden
namelijk de stad Laodicea stoutelijk veroverd,
ofschoon dezelve door den Griekschen Keizer nog
bezeten werd, als een treurig overblijfsel van zijne
vroegere heerschappij in die streken. Nadat zij de
Turken, die zich in de stad ophielden, verslagen
hadden, bezetten zij de wallen *, en Leverden de
stad aan Graaf RAIMUND van Toulouse over (waar-
schijnlijk omdat zich vele onderdanen van dien
Vorst onder hen bevonden) f, welke Laodicea aan
den Griekschen Keizer, na de verovering van Anti~
oohië, terug gaf, dewijl hij den Keizer vroeger on-
der eede beloofd had, geene sterkten, die den Kei-
zer toekwamen, voor zich te zullen behouden, Wi-
HEMAR, hun aanvoerder, geraakte kort na de inne-
nûng in handen der Türkopulen en Grieken, wdke
hem gevangen hielden, en eerst na eenigen tijd,
op aanhouden van GODFRIED van Bouillon, ont-
sloegen. Zij volgden daarna met hunne vloot den
marsch van het leger langs de kusten §.

* ALBERT. AQUENSIS, 1, 1., p. 290, HAKEN, 1, 272.

•f- Idem, 1. 1. » Proyinciales in terra S. Aegidii, de
» potestate Comitis B.EYM0NDI," bevonden zich onder
deze zeeroovevs.

§ "WILH. TYRENSIS, 1. 1., vol. I, p. 768. MICHAÜD,

I,j>,56g. Zonder aanhaling zijner fontes meldt MICHAUD,



ES Bs KRDISTOOTEN. 151

Nadat de kruisvaarders, den 15 Julij 1099, / e -
ru%alem hadden ingenomen, bleven sommige Friesche
Edelen nog eenigen tijd in het Heilige Land, Het
voorbeeld door hen gegeven vond in hun Vader-
land , volgens Occo SCHARLENSIS , navolging; want,
in het jaar 1101 , toen BOUDEWHSC de eerste Ko-
ning van Jeruzalem was, kwamen HOMME HOBI-

MINGA , GODFBIED RoORDA , SlXTUS CAMMINGA e n

TJALLING VALERIUS AB OCKINGA , die zamen lang in
Italië, zegt Occo SCIIARLEWSIS , gestudeerd hadden,
te Jeruzalem, tot groote blijdschap van LYAUCKAHA

en BOTNIA , welke ontmoeting Occo SCHABXENSIS

omstandig verhaalt. Deze Edelen werden aldaar
uitnemend ontvangen, en namen ook deel aan de
gevechten tegen de Sarracenen. Op den 12 Augustus
1108 deed de Koning met lOO ruiters hun uitge-
leide naar de haven van Jaffa (Joppe), waarop
zij voorspoedig te Venetië aanlandden, en, na Rome
bezocht te hebben, den Î3 December 1106, be-
houden in Friesland terug kwamen, alwaar zij
met processiën , kruisen en vanen, ontvangen werden.

EELKE LYAUCKAMA en FEIKE BOTNIA waren met
deze kruisvaarders terug gekeerd, doch LYAUCKAMA

berouwde het weldra het Heilige Land verlaten te
hebben. Hij besloot met FEIKE BOTNIA om nog-

t. I , p. 35o: » L'armée chrétienne reçut à Laodicée UH
» renfort de nouveaux croisés, partis des ports de la
» Flandre, de la Hollande et des Hes Brittan/izques,"
etc. Welligt zijn het die kruisvaarders, waarvan UBBO
EMMIUS (zie boven) gewag maakt.
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maals derwaarts te trekken. Bij hen voegden
zich EPE LYAUCKAMA , een neef van EELKE LYAUC-

KAMA , GoDFRIED RoORDA e n W A T Z E HERAMA. I n

Junij 1109 kwamen zij te Venetië, waar ROORDA

zeer krank werd. LYAUCKAMA , met eene hevige
drift bezield, om het Heilige Land weder te betre-
den , scheepte zich met EPE LYAUCKAMA en BOTHIA

in. Onderweg, nadat zij Candia voorbij gevaren
waren, werd hij krank, en stierf op den dag van
hunne aankomst te Jaffh, wordende zijn lijk, met
groole kosten, naar Jeruzalem vervoerd, en aldaar
pleglig ter aarde besteld, BOTWIA en EPE LYAUC-

KAMA bleven eene maand lang in het Heilige Land,
en keerden ioen, met vergunning van den Koning,
terug. Te Venetië aangekomen, vernamen zij , dat
HERAMA en ROORDA , eene maand na hun vertrek,
terug gekeerd waren. Even als deze, kwamen zij
behouden in Friesland terug.

Wij vinden in onze vaderîandsche kronijken
geen spoor, dat de Friezen aan de groote peîgrims-
togten naar het Heilige Land, die, in de eerste
jaren na de verovering van Jeruzalem, zoo menig-
vuldig plaats hadden, deel hebben genomen.

Tijdgenooten melden, bij voorbeeld, dat den 3
Julij 1102, 200 schepen met pelgrims, onder HAR-
DUIN den Engelschman, en HADERWERK , een ver-
mogend man uit Westphalen, te Jaffa aanlandden*.

* ALB. ÁQUENSIS, 1. 1., IX. u . WiLKBN, 1. I.,

Th. II , p. T58-I5Q,
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Zoo boden in 1107, 7OOO pelgrims uit Engeland,
de Nederlanden en Denemarken, welke op vele
buzer of breede schepen kwamen, den Koning
BOUDEWUN den eersten hunne hulp aan, waarop
de belegering van Sidon besloten werd. Doch nog
niet ondernomen, liet de Koning, uit geldgebrek,
zich door de Sidoniërs voor 15,000 byzantynen
overhalen, het beleg niet'te ondernemen, lot groo-
te ergernis der pelgrims, die op de verzamelplaats
te Akka, op hunne buzen (buizen f) *, met pur-
peren en roode vanen en zijden banieren versierd,
aangekomen, dit vernamen, en bedrukt het Heilige
Land verlieten.

Wij vinden Friesche Edellieden nog eenmaal in
het Heilige Land terug, en wel, volgens Occo
SCHARLENSIS , in 1119.

Destijds hebben WATZE HERAMA , HOMME HOM»

MINGA , HESSEL H E R M A N A , GoFFE RoORDA , WATZE

VAN OCKINGA (de zoon van den kruisvaarder TJAL-

LING V A L E R I U S VAN OCÎCINGA) e n SlKK-E C A M M I N G A ,

over Venetië het Heilige Land bezocht. Zij boden
hunne dienst aan BOUDEWIJN den tweeden aan ,
met dat ongelukkig gevolg, dat WATZE HERAMA

* WlLKEîf, I I , p. 2l3. » NavibuS quas buzas appel-
lant." Du CANGE, Glossarium, voce Bussa,t. I, p. 656,
waar uit SPELLMANN aangehaald wordt, dat hunne ge-
daante aan tonnen (bussen) gelijk was, en dat zij van de-
zelve hunnen naam ontleenden. Wij denken hierbij aan
onze (haring-) buizen.
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en HOMME HOMMINGA , volgens Occo SCHARLENSIS ,
in 1120, in eenen slag omkwamen, OCICINGA en
CAMMINGA in dien zelfden slag met Koning Bou-
DEWWN den tweeden gevangen werden genomen,
en ROORDA en HERMANA zwaar gewond werden.
Deze herstelden echter, terwijl de gevangenen later
vrijgekocht werden. — In de dagteekening dezer
opgave schuilt echter eene fout, want in 1120 is
er geen slag tegen de Sarracenen geleverd, ja van
Julij 1120 tot Maart 1121 was het zelfs wa-
penstilstand *. Ook werd BOUDEWUN de tweede
niet in 1120, maar den 5 April 1123, in eene
hinderlaag gevangen genomen, voordat de Ridders,
die hem vergezelden, het gevaar vernamen, waar-
in de Koning verkeerde f.

Welîigt heeft Ocço SCHARLENSIS ook deze laatste
berigten uit de aanteekeningen van WILKO JAARSMA

opgemaakt. Hij zegt ten slotte: » Hier waer nu
3> veel van den voorseiden Vrieschen Adel gestelt,
» wat se in 't Lani van Beloften en elders al ge-
j) daen ende bedreven hadden, dan men condet
* deur die bevleckinge niet lesen so dat ie het
i moeste voorbij gaen," Indien men nu dit berigt
vertrouwen mag, dan is hierin eene reden te vinden
van de verkeerde opgave in de dagteekening,

* WILKEÎT, Th. I I , S. 465. "Wel verhaalt deze, dat

in Julij 1120 vele vermoeide kruisvaarders gevangen ge-
raakten, op eenen togt naar Jlïaarvah Jlfesrim.

f WILKER, Th. Iï , S. 477. Een Arabisch geschied,

schrijver, KEMALEDDIN, die zeer naauwteurig verhaalt,
"wat er verder met den Koning voorviel, laat hem echter
in eenen slag gevangen nemen» Zie aldaar Na, (22). Ver-
gelijk. •WILHELMUS TYRENSLS, 1. L, ljb. XII, cap. 17.
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welke ook door het afschrijven kan ontstaan zijn.
Om over de echtheid van dit verhaal van WILKO

JAARSMA beter te kunnen oordeelen, dient men zich
te herinneren, dat Occo SCHARLENSIS (volgens FOEKE

SJOERDS , Beschrijving van Friesland, deel I , inlei-
ding, p. 5) omstreeks 970 leefde. Zijne Aanteke-
ningen zouden naderhand door zekeren JOHANNES

VLIETERP, Geheimschrijver van den Potestaat HESSEL

MARTENA , vertaald en vermeerderd zijn. Deze was
Potestaat van 1308—1312. Er waren dus destijds
twee eeuwen verloopen, sedert dat deze Edelen
dien togt gedaan hadden. Het reisjournaal van
WILKO JAARSMA , dat bijzonderheden bevatte van

zulke stoute, en hier te lande ongehoorde, togten,
is voorzeker zorgvuldig bewaard en afgeschreven
geworden. Het was zulks ook om deze reden al-
leen dubbel waardig, omdat de geheele reisweg er
naauwkeurig in was opgeteekend, en het dus een
gids was voor iederen pelgrim, die het Heilige
Land wilde bezoeken. Bovendien duurde de be-
langstelling in de kruistogten tot aan het einde der
13 eeuw, of tot VLIETERPS leeftijd, voort. Het komt
ons dus voor, dat de verzekering van dezen , dat
hij deze daden volgens een geschreven stuk ge-
boekt heeft, wel kan worden aangenomen, Wal:
het verhaal zelve betreft, zoo komt het ons voor,
f.at WÎLCO JAARSMA , als veldschrijver (welligt huis-
priester), den tweeden togt van EELKE LTAUCKAHA ,
in 1109, zal mede gemaakt hebben, uit welke om-
standigheid de fouten in het verhaal des eersten
en laatsten togts, door ons aangetoond, kunnen
gesproten zijn, omdat hij van hetgeen vroeger of
îater geschiedde, en door hem geboekt is, geen
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ooggetuige was, en zich dus op de verhalen van

anderen moest verlaten.

In het jaar 1139 deed DIRK de zesde, Graaf

van Holland, eenen pelgrimstogt naar het Heilige

Land, Hij reisde over Rome, alwaar INNOCENTIUS

de tweede hem toestond, dat de abdijen vaa

Egmond en Rijnsburg aan het geestelijk regts-

gebied van den Bisschop van Utrecht zouden ont-

trokken worden, en voortaan regtstreeks aan den

H. Stoel onderworpen zijn *, onder verband eener

jaarlijksche erkentenis van vier schellingen, Vriesche

munt f. Zijne gemalin SOPHIA, stierf op haren

* MELIS STOKE, 1. 1., b. IIj vs. 345-354, stelt dezen
togt op het jaar ll4o. Echte stukken van n3g gewagen
er echter reeds van, zie BoXHOKN, Theatrum urbium Hol~
landiae, p. 220. Over het privilegium exemtionis voor de
lioosters van Egmond en S.i/nsburg zie men de aangehaal-
de schrijvers bij W^AGENAAR, Vaderlandsche historie,
deel I I , blz. 233. HTIIDECOPER, op MELIS STOKE, 1. 1.,

boek I I , vs. 345, ontkent de echtheid van het privilegie,
te vinden bij JoANNES A LEYDIS, Annales Mgmundiae,
c. 24, in de Batavia Sacra, en vertaald in de Chronrji
van Holland van den Klerk uit de laage landen, Leyden
1740, blz, 66-68. W I L H . MONACHUS, bij MATTHAETTS,

Analecta medii aevi, t. I I , p. 452, zegt op het jaar n38:
» Comes [Hollandiae) THEODORICUS Jerosolyma{m) per-
» rexit." Welligt kwam hij op zijne terugreize te Home,
•waardoor het privilegium den datum van ii3g draagt.

f Bij WlLKEN, 1. 1., Th. IV, S. 97 der bijlagen,
•vindt men aangeteekend, dat de Hongaren den kruisvaar-
ders in 1187, veel geld aftroggelden, » quippe <jui pro duo-
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derden togt te Jeruzalem *, waarheen zij, zonder
groot gevolg, gereisd was.

§ 3. &tm»to$tm mn 1146—ï 187.

Keizer KOENRAAD de derde en LODEWIJK de
zevende, Koning van Frankrijk, ondernamen in
1147 een' tweeden grooten kruistogt, die geheel
mislukte, en waaraan onze voorouders weinig deel
schijnen genomen te hebben. Waarschijnlijk is het
kruis hier te lande wel gepredikt, want de groote
kruisprediker, de Heilige BERNARB , kwam tot llaas-
tricht\. Wij hebben echter geen spoor gevonden,
dat Friezen in het leger van KOENRAAD of LODE-

WIJK aanwezig waren. Alleenlijk ODO VAK DEUIL §

maakt de volgende melding van de Nederlanders,
ter plaatse, waar hij het ongelukkig lot der kruis-

» bus Coloniensibus, V tantum suos, et pro duobus Frisa-
» censibus IIII dabant Ungaricos et pro Ratisponense unum
55 tantum Ungaricum, (jui vix Veronense valebat." 'Wordt
hier Friesche, of munt van den Bisschop van Freisingen,
bedoeld?

* WAGENAAS., Bijvoegsels, II , blz. 77. Over SoPHIA
zie men MJELIS STOKE, Ï. L, VS. 355-5g, 452, en W I L H .

MONACHUS, 1, 1. (MATTHAEÜS, I I , p. 469), Zij werd

begraven » ad hospitale quod est Ttuthonicorum." W l M ,
MoN,, 1. 1., Chronijl van den Klerk enz,, blz. 70,

f WiLKEsr, 1. 1., Th. III , S. 80, Na. 64.
5 ODO DI DIOGILO, De expeditione LvDorici VII in

Orientem, bij S. BERMARDI Genus ilïustre assertum, ope—
re et studio P . F . CHIFFIÆTII , Divione 1660, 4. W l L -

KEN, Th. I I I , 1, S. 169, Na. (36).
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yaarders, door de Grieken verraden, beklaagt.
s Ach!" roept hij uit, » welk een ongelukkig lot
» ondergingen nu die Saksen, Bataven en andere
3> Duitsche volken, wier dapperheid, volgens de
% oude geschiedroîlen, vroeger de Romeinen vrees-
ï den, door de lage listen der verwijfde Grieken." —
Ook vindt men gemeld, dat in Engeland en aan
verscheidene kusten vele koene zeevaarders het kruis
aannamen, en zich aan de magt des Franschen
Konings aansloten *.

De Friezen rigtten hunne togten in die tijden
naar een ander punt, dat digter bij huis was, of zij
gaven de voorkeur aan eene onderneming ter zee.
Met de Westphalingers en Saksers verbonden, be-
oorloogden zij de Heidensche Slavoniërs, aan de
Oostzee woonachtig. Ook zulk een togt tegen de
Heidenen werd met eenen kruistogt gelijk gesteld f.
In 1147 verbonden zich hiertoe Graaf ADOLF van
Schauenburg en Holstein, en vele Saksische Bis-
schoppen en Landheeren uit de landen der beneden-
Elve, ja , zelfs de jeugdige HENDRIK van Saksen ,
naderhand de Leeuw bijgenaamd, nadat zij de
prediking van den Heiligen BERNARD te Frankfort
aan den Mam en Spiers hadden aangehoord. Voor-
zeker eene verstandige keuze, want, goed bestierd,
kon deze kruistogt rust en veiligheid aan hunne

* W I L K E N , Th. I I I , i , S. i5, die aanhaalt GAUER,

DE VlNTSAUF, C 17.

-j- Om zich te onderscheiden, droegen deze kruisvaar-
ders een kruis, gevestigd op een rond schijfje, als zinne-
beeld, dat het kruis over de geheele aarde moest verbreid
worden. WlLKlK, Th. I I I , 1, S. 89, Na„ î i , en de
aldaar aangehaalde schrijvers.
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eigene landen bezorgen. Aan hen sloot zich later
Hertog KOEHRAAD van Zähnngen, met vele kruis-
vaarders uit Zwaben, aan, die ook tegen de ver-
moeijenissen en gevaren, aan eenen togt naar het
Heilige Land verbonden , opzagen *.

Men vindt het verhaal van dien togt ia den Chro-
nïcon Slavorum van HELMOLD f, alsmed ^bij W I L -

KEN, Gesckichte der Kreuz-züge, III deel, 1ste
stuk, p. 258—263 § —. Onze kronijkschrijvers
melden, dat de Friezen aan dezen togt deel had-
den $. Door te lang te wachten met aan te val-
len , alsmede door vermoedelijk verraad, mislukte
deze togt.

Een andere togt, waaraan ook Friezen>£<, volgens

•* W I L K E N , Th. I I I , ï, S. 90, Na. i i , volgens de
Chronicon Petershusamnn in Qermaniae sacrae prodromo,
St. Bias. 1790, t. I, p. 384.

f Bij LEIBNITZ, Scriptores rerum Brunsvicensium,
toni. I I , Hanoverae 1710, fo., te vinden.

§ Als bijlage 8 vertaald, en met den Chronicon Sla-
vorum van HELLMOLD en SAXO GRAMMATXCUS vergele-
ken, achter deze schetsen medegedeeld.

4: Men zie SCHOTANUS, 1. 1., KU. gi-g3, ÜBBO E M -

MIUS, 1.1., p. loösqq., F. SJOERDS, 1.1., I I , blz. 370-71,
W I A R D A , 1. 1., p. »27, v. KAMPEN, 1. 1., I I , hk . 125.

^ F. SJOERDS, 1. 1., I I , blz. 370, SCHOTANUS, 1. 1.,

blz. 92, CERISIER, 1.1., I , p-267, enz. Eene merkwaar-
dige plaats bij MATTHAEUS [Analecta medii aevi, 4° ,
Mag. Com. l'jSB, I I , p. 28), in het verhaal der Comitis
ELollandiae expeditio in Syriam, afl. 1217, bevestigt deze
opgaye onzer kronijkschrijvers. Aldaar zegt de verhaler,
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onze kronijken deel namen, had beteren uitslag,
het was het eenige roemrijke wapenfeit, dat in
dezen grooten kruistogt volbragt werd.

Twee honderd Engeîsche en Vlaamsche schepen,
onder aanvoering van den Graaf ARNOLD VAN AER-

SCHOT *, waaraan zich vele schepen met kruisvaar-

dat » ten oosten, der stad Lissabon een deftig klooster i j ,
» alwaar men eenen palmboom aanwijst, die uit het graf
» yan den Christen martelaar PoPTERUS ÜLVINGA oprijst,
» welke ULVINGA, onder den naam van HENDRIK, aan-

» voerder der (Friesche) Christen krijgsbenden, voor 70
» jaren (dus in 1147), aldaar, met zijnen wapendrager,
» sneuvelde, en nu als een heilige vereerd wordt." Wiet
minder merkwaardig is de plaats, te yinden in de Gesta
Fresonum (uitgegeven door het Friesch Genootschap voor
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, ^örk«ml837),p.l28-So,
waar de wijze van POPTATÜS dood gemeld wordt, en ook
van den palmboom op deszelfs graf uitvoerig melding ge-
maakt wordt. Uit de overeenstemming van deze beide
berigten, waarvan het eerste naauwkeurig op 1147 wijst,
en het tweede in de hoofdzaak met het andere overeen-
stemt, moeten wij opmaken, dat de Friezen in 1147 wer-
kelijk deel hadden aan deze roemrijke verovering. Het
tegengestelde wordt beweerd op blz. 166-68 der aanteeke-
ningen op de Gesta Fresonum; doch aldaar lette Eten te
Teel op het gebeurde in 1217 bij Lissabon, waarover wij
later zullen spreken. Als bijlage C geven wij het verhaal,
op blz, i28-3o der Gesta Fresonum voorkomende.

* Y. KAMPEN, 1. 1., I I , p. io3. Deze schrijver ver-

haalt, dat LEQUIEN DE NEUFVILLE, in zijne Histoire

générale de Portugal, p. 81-gi, als bevelhebber noemt
T> Güll/LATIME, surnommé Long épée, Duc de Normandie,"
welke destijds geen Hertog van Normandie' meer was. Ver-
gelijk HAKEN, Gemalde der ICreuzzüge nach Palästina,
Frankfurth a. O. 1808-20, Th. III , S. 227 ; deze noemt
ARNOLD VAN AERSCMOT als aanvoerder,
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ders uit Keulen, en van de oevers der Wener,
en ook Friezen (volgens Na. f, p. 159), aanslo-
ten , deden cenen togt naar het Heilige Land*.
In Portugal aangeland, ontrukten deze kruisvaar-
ders de sterke, en destijds reeds magtige, stad Lis-
sabon aan de Sarracenen, Van den 28 Junij tot
den 21 October 1147 duurde het beleg, De stad
werd bij verdrag aan Koning ALPHONSUS overgege-
ven, en de onmetelijke buit onder de kruisvaarders
verdeeld f.

Deze kruisvaarders bleven hierop tot aan Februarij
1148 te Lissabon , en zetten alstoen hunnen togt
voort. Wij vonden aangeteekend, dat zij te Sede-
lia (dat is Attalia) in Pamphilië\ eenigen tijd ver-
toefd hebben, en van deze plaats kruisvaarders,
die van Conslantinopel afkwamen, met hunne sche-
pen naar Palestina vervoerd hebben. Later liepen.
. zij de havens van Tyrus, Sarepta, Sidon en Pto-
lemaïs binnen, en beijverden zich, om vroeg genoeg

* Nayalis exercitus Coloniâ et aliis civitatibus Rheni
conflatus, praeterea litore fluminis Wiserae. HïLMOLD,
1. 1., cap. 6i, p. 585. W I L K E N , I I I , ï , S. 264-2.69.

•f In bijlage D aal men het verhaal van het beleg, vol-
gens Wil/KEN's s-hets, en vergeleken met de daarbij op-
gegeyene bronnen, kunnen vinden.

§ ALBERICI (monachi Cisterciensis Triumfontium (3
fontaines) Clironicon, in G. G. L E I B N I T I I Accessiones
historicae, t. II , p. 5i-j, bij WlLKEN, I I I , i , S. 269,
Ka. 11. Over dezen schrijver zie men de praefatio in
G. G. L E I B N I T I I Opera omnia, Genevae 1768, tom. IV,

p. 58-63, 4". Ook LODEWIJK de zevende scheepte zich te
Attalia in. MlCHAUD, t. I I , p. 170, Vergelijk HAKEN,
t. I II , p. 23a, die gist, dat zij den Bisschop van Freisin-
g-en vervoerd hebben*
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Jeruzalem te bereiken, ten einde op Palmzondag
de heilige stad binnen te trekken, en aldaar het
Paaschfeest te vieren *.

Van af het jaar 1148—1187 wordt van de Frie-
zen geene melding in de kronijken der kruistogten
gemaakt. WINSEMIUS f alleen verhaalt, dat E OUWE

VAN BuRMAWiA het Heilige Land bezocht. Hij ver»
trolc in 1167, diende achtereenvolgend den Paus
ALEXANDER , en daarna den Doge van Venetië, nog
8 jaren, waarna hij naar het Heilige Land toog,
en Koning BOUDEWLTN (den vierden) bijstond, door
welken hij tot Ridder van het heilige graf geslagen
werd, naar Babyloniën {Bagdad f) reisde , en , na
13 jaren uitlandig geweest te zijn, in 1180 in
Friesland terug keerde.

§ 4. totjatotfltfjen van 1187—1191.

De herovering van Jeruzalem, in 1187, door SA-
LADIN, deed de zucht, om kruistogten te ondernemen
en het verlorene te herwinnen , op nieuw ontbran-
den. Het kruis werd met ijver, ook in de Noord-
sehe gewesten, gepredikt, en men vindt melding

* W I L K E N zegt, Th. I I I , ï, p. a5i-3a, in Februarij,
Indien dit juist is, is hunne zeetogt van Lissabon af zeer
voorspoedig geweest.

•}• L. 1., blz. i45. WESTENDORP teekent in zijne

jaarboeken van en voor de provincie Groningen, deel I,
blz. ig7, het volgende aan : » In 1167 bevond zich de
» Edelman WATSO HEREMA bij eenen l'.ruistogt in het

» Heilige Land, waar hij sneuvelde."
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gemaakt, dat vele koene zeevaarders uit Benemar-'
ken en Friesland zich tot eenen zeetogt uit-
rustten*. Het voorbeeld, door hunne landgenooten
voor 40 jaren , door de verovering van Lissabon,
gegeven, en met eenen gelukkigen uitslag .bekroond,
zal hiertoe niet weinig bijgebragt hebben. Zij zeil-
den uit Nederlandsche havens, en waren Koning
SANCDES van Portugal behulpzaam in het verove-
ren der stad Silves. Zij landden daarna bij Pto«
lemaïs -f. Het komt ons echter niet onwaarschijnlijk
voor, dat deze kruisvaarders slechts voorloopers
waren van eene grootere magt, welke in 1188
werd uitgerust, in 1189 uitzeilde, en tot welker
zamenbrenging de bewoners der Rijnoevers zich
zeer werkzaam betoonden î.

* W I L K E N , 1. 1,, IV, S, i5, die aanhaalt GATIFRID.

VÏNISAUF, c. 17 {Iter Hierosolymitanum RICS^RBI regis,
bij GALE, Scriptores reTum jînglicarum, torn. I I ) .

f VAN KAMPEN, 1. 1., I I I , blz. i35. De bevestiging
hiervan vindt men in het zeggen van den kruisvaarder van
1217, bij MATTHAEUS, 1. 1., I I , p. 29 : » Ævor quoijue
» et Silvis urbes captae quondam a nostris^." Vergelijk
WlLKEN, IV, S. i5j, waar hij zegt: ». Silves, welche
» Stadt erst zwei Jal~re zuvor (1187) durch SANCHEZ,mit
» Hülfe nordischer Pilger, aus der Sklaverey der Heiden
» war befreyet worden." Twee jaren later (1189) verde-
digden Engelsche kruisvaarders deze stad. W I L K E N , 1.1.,
en de aldaar aangehaalde bronnen.

§ Zij voeren uit Nederlandsche havens, op schepen aan
den Rijn gebouwd. Alleen Keulen leverde drie schepen,
met i3oo welgewapende en voor drie jaren overvloedig van

^ Deze plaats kan echter ook doelen op de herove-
ring van Silves in 1197, waarvan later.
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SCHOTANUS * berigt ons, namelijk, dat de Friezen,

aan de We%er en Elve, in 1189, 50 schepen uitrust-

ten , en, verbonden met de Vlamingers en Hollanders,

naar Spanje voeren, waar zij met de Sarracenen

slaags geraakten. Bij Siciliè vereenigden zij zich

met Italiaansche kruisvaarders f, en landden voor

Ptolemaïs. Door hunne kloekmoedigheid, zegt SCHO-

TAWUS, werd een aanval van SALADIN op het leger

afgeslagen, terwijl zij grooten roem in het beleg

van Ptolemaïs behaalden.

Wij vinden dit berigt van SCHOTANUS door ge-

lijktijdige geschiedschrijvers bevestigd.

Twaalf duizend naar strijd hakende kruisvaar-

ders , uit Benemarken § , Friesland, en andere

levensmiddelen voorziene kruisvaarders. WlX-KEN, 1. 1.,
Th. 1"V, S. S7, en GODEFR. MONACHÜS, Annales, bij M.

F R E H E R I , Scriptores rerum Germanicarum, t, I , p. 35o.
Vergelijk "WESTENDORP, 1. 1., I , blz. no3.

* L. 1., blz. 123. Vergelijk WiARDA, 1. 1., die aan-
haalt VON WICHT, Annales Frisiae, MS., thans berus-
tende bij het Friesch Genootschap» De aangehaalde plaats
behelst niets opmerkelijks. FREDERIK BAR.BAR.OSSA wordt
als aanvoerder genoemd.

•{• Waarschijnlijk met die vznPisa, vermits de Friezen
ook, den 4 October 1189, met de kruisvaarders van Fisa
vereenigd, tegen SALADIN bij Ptolemaïs streden.

S II y eût plusieurs Danois sur cette flotte de 53 voi-
les, que les Frisons et les Flamans mirent en mer, en
même tems que FRÉDÉR.IC (BARBEROÜGE) prenait la route
de terre avec son armee, pour se rendre en Palestine,
Un historiën ancien nous appre,nd, qu'il s'y trouvait un
parent du Hoi, plusieurs grand Seigneurs et environ 4oo
Danois. MALLET, Histoire de Dannemarc, Coppenhague
1768, t . I , p. 171, 4°, alwaar hij aanhaalt GAUFRID. V I N I -
SATJÏ, De itiner« Hiçrosolymitano, lib. I , c. 3i. Oyer
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noordelijke streken , kwamen voor Plolemaïs, in

het leger der kruisvaarders, in September 1189 aan*.

Zij hadden eene zeer gelukkige vaart gehad, daar

zij op dezen togt niet eenen man verloren had-

den f. Bij den aanblik van een Christenleger voor

Ptolemaïs traden zij aan land, en legerden zich

tusschen den berg Turon en de stad §.

berigten van Noordsche geschiedschrijvers, over het aan-
deel der Noordsche volken, zie de noot 17 bij WlLKEN,
1. 1., Th. IV, S. 261. (ÜAHLMANN, Geschichte vonDan~
nemark, Th, I, S. 335, zegt evenwel: » K.NUD (de Ko-
» uing) war entschlossen daheim zu bleiben, und nur eine
» kleine Anzahl seiner Unterthanen folgte dcm heiligen
» Rufe. Anfangs wollteni5 Adlige ausziehen, aber nurSbe—
« harrten." K.NUD was met den Keizer in openbaren oorlog;
de kruisprediking bewerkte wel eenen wapenstilstand, maar
toch geen lust, om met den vijand genieene zaak te maken.)

•*' W I L K E N , 1. 1., Th- IV. S. 25g.

f VAN KAMPEN, 1. 1., deel I I , blz. 43o (volgens VAN
SPAEN, Historie van Gelderland, deel I, blz;. 101). VAN
KAMPEN laat dezelve uitrusten onder OTTO van Gelder.
Elders noemt hij OTTO van Gelder onder de togtgenooten
te land van FREDERIK BARBAROSSA. Wij zullen later
zien, dat geen van beide opgaven juist is.

§ WlLKBK, 1. 1., Th. IV, S. 25g-6o. (Over den Tu-
ron, den berg des gebeds, zie MICHAUD, I I , p, 548).
BERNARDUS THESAURARIUS [Ve acquisitione Terras
Sanctae, bij MuRATORI Scriptores rerum Italicarum,
%. VII), die dit berigt, stelt het getal hunner schepen,
even als Sc HOT ANUS, op 5o. Hij noemt deze volken uit
het noorden en noord-westen van Europa » krijgshaftige,
» rijzige, onversaagde mannen, gewapend met strijdbijlen,
» en voerende ronde schepen, die men ijsnachen (ysna—
» chiae) noemde." GAÜDEER. VINISAUF, 1. 1., noemt ze
esnechae. Een Deensch geschiedschrijver, volgens W l L -
KEN, bij LANGENBECK, Scriptores rerum Danicarum,

II. 12
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De belegeraars waren zeer verheugd over deze
versterking hunner kleine magt, en de kruisvaarders
beantwoordden aan hunne verwachting. In den
slag tegen SALADIN, den 4 October 1189, bij Pto-
lemaïs geleverd, streden de Friezen in de derde
slagorde, verbonden met de Duitschers en de kruis-
vaarders van Pisa, onder aanvoering van den
Landgraaf LODEWIJK. van Thuringen *, door de
Duitschers der Made bijgenaamd. De daden van
dezen bevelhebber, benevens die der Duitschers en
Friezen, onder zijn bevel staande, heeft zeker rij-
melaar der middeleeuwen, in een uitvoerig Hoog-
duitsch rijmwerk, bezongen. WILKEK heeft er ons
uittreksels uit medegedeeld, in de 2de bijlage, ach-
ter het 4de deel van zijn uitstekend werk: Ge-
schickte der Kreu%%üge (blz, 6—69), waaruit wij
de volgende, tot de Friezen betrekkelijke, bijzon-
derheden vermelden.

De Landgraaf van Thuringen, behaalde mei, zij»
ne Ridders en zijn voetvolk, hetwelk hij voor den
sïag op de vleugels geplaatst had, eene volkomene
zege f. Hij kwam daarna den Koning van Je-
ruzalem , VEIT VAN LUSIGNAN , en de Franschen
en Lombarden, die begonnen te wijken, te hulp

t. V, p. a48, sneckas, en beschrijft ze als » roofschepen,
» die door hunnen omvang en sterken bouw geschikt zijn,
» om victualie (alimenta) in te vervoeren." VAN KAM-
PEN vraagt, of het ons woord smak is ; ook het Friesche
woord snik, een in Friesland yeel.gebruikt vaartuig, heeft
hiermede overeenkomst.

* WlLKEN, Th. IV, S. 33, en aldaar bijlage II ,
S. 33.

f Dit verha.alt althans de dichter» î. 1,, S. 55.
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(blz. 35—36). Toen hierop, in een' anderen slag,
veel voetvolk van Koning VEIT verslagen werd, ver-
loren de Franschen en Italianen den moed, hetgeen
niet weinig verergerde, toen het berigt kwam, dat
SALADIN eene nieuwe groote krijgsmagt bijeen bragt.
De Friezen echter verloren den moed niet.

De berijmer zegt:

» Der Frise mit volem drucke ,
» Teglicli vor die brucke ,
» Mit siaer sîinge so lief er,
» S achten sie hernz , das war siîi ger, — •
» Als er docli afta geschach —
» l m crig der forste gem sach ;
» Der Frise sael wite er spraac,
» Manigen herten stein er swanc ,
» Uz der sliager den vienden, sie
•> Liden Kot von im,, die." (p. 42.)

De Friezen schijnen de achting van hunnen aan-
voerder verworven te hebben, de berijmer althans
berigt ons, dat de Landgraaf het ros en de prach-
tige wapenrusting vai» eenen door hem verslagenen
Sarraceenschen Emir aan eenen Fries ten geschenke
gaf, welken hij lief had, en ook aan dezen de
begrafenis van den Emir opdroeg.

VAN KAMPEN meldt ons, dat de Duitschers, Frie-
zen en Deenen, onder den Landgraaf van Thurin-
gen en den Graaf van Gelder, aan, de over- of
zuidzijde van den stroom Belus lagen. Zij leger-
den zich dus aan de reede van Pfolemaïs, en moes-
ten de aankomende pelgrims beschermen. Waar-
schijnlijk was dit in den winter van 1189—90,
want in den winter van 1190—1191 lagen deze
krijgers aan de zuidzijde van Ptolemuïs, in de
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nabijheid van den heuvel Muhameria. Destijds had
de Landgraaf het Heilige Land reeds verlaten *.

Gedurende de maanden Julij — September 1190,
werd het leger met vele kruisvaarders uit Keulen
en verschillende streken van den beneden Rijn,
versterkt, welke zich te Brundusium in Italië had-
den ingescheept -j-.

Als Ptolemaïs eindelijk den 13 Julij 1191 was
overgegaan, beging men jegens deze Duitsche en
Noordsche krijgers een groot onregt. De beide Ko-
ningen, RICHARD LEEUWENHART, van Engeland, en
PHILIPPUS AUGUSTUS , van Frankrijk, eigenden zich
te zamen den geheelen buit toe. Zij veroorloofden
bovendien slechts aan Engelschen of Franschen, om
in de stad te komen. wier verovering twee jaren
arbeid, en 200,000 dappere krijgers, gekost had §.
Ja! de overmoed der Engelschen en Franschen
ging zoo ver, dat zij de Duitschers en de andere
kruisvaarders, welke het beproefden in de stad te
komen, met slagen terug dreven.

Het gevolg hiervan was, dat de hoofden dier
kruisvaarders, in eene vergadering, welke buiten
de uiterste verschansing van het leger gehouden

* Hij verliet hetzelve in den herfst van ugo, en stierf
op zee, aan zijne wonden. WlLKEN, IV, bijlage, S. 68.
Het plan van Ptolemaïs en deszelfs omstreken geeft Ml-
CHAUD, II , p. 347. Vergelijk aldaar over den heuvel Mu-
hameria (de heuvel des Profeets), p. 585-87, ^e rivier de
Selus, p.348, en over de plaatsing der belegeraars, p. 363.

f W I L K B N , 1. 1., IV, S. a84.

§ "VVILKEN, 1. 1., IV, S. 56a (Na. 8), -waaronder 6

Aartsbisschoppen en Patriarchen, 12 Bisschoppen, 4o Gra~
Yen en Soa andere voorname Heeren {Proceri potenfes).
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werd, besloten, om geen verder deel aan den krijg
te nemen, zoo aan hen geene teruggave van hunne,
gedurende de belegering, gemaakte kosten, uit den
buit, geschiedde. De beide Koningen beloofden
zulks wel, maar de vervulling dier belofte bleef
achterwege, zoodat de meeste dier kruisvaarders,
door armoede gedrongen, genoodzaakt waren hun-
ne wapenen te verkoopen, ten einde reisgeld naar
huis te bekomen *.

Misschien was dit ook het lot van sommige Frie-
zen. Van de 12,000 echter, die in 1189 in het
Heilige Land kwamen, waren , volgens het berigt
van eenen ooggetuige, destijds geen 1OO meer
overy. SCHOTANUS berigt ons, dat zij eerst in 1199
met de kruisvaarders van 1197 terugkeerden §.

Te land werd deze kruistogt, onder anderen,
door FREDERIK BARBAROSSA , Keizer van Duitsch-
land, in 1189 ondernomen.

* W I L K E N , 1. 1., Th. IV, S. 36g. VAN KAMPEN,

I. 1., deel III , blz. 5i-52, volgens OTTONIS DE S T . B L A -
SIO, appendix Chronicon, ed. OTTONIS FRisrNGENSis,
Chronicon, e. 56, bij URSTISII Scriptores rerum. Germa—
nicarum, t. I, p. 216, en SlCARDl Chronicon, bij MuRA-
TOB.I Scriptores rerum Italicarum, t. VII , p. Gl4.

f GABFRID. ViNISAüF, 1. 1., p. 268. Onder dezen
sneuvelde R.UDOLF VAN SEPPEROTLHE, Burggraaf van
Groningen, WESTENDORP, 1. 1., I, p. 206.

§ Ii. 1., blz. .123. Zij dienden nog onder B.ICHARD
LEEUWENHART in het Heilige Land (volgens MICHAUD,
II , p. 4og), en waren in deszelfs voorhoede bij den slag
in de vlakte van Assur.
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Vele Noord-Nederlanders namen voorzeker deel
aan dezen togî, vermits FLORIS de derde, Graaf
van Holland, sich met zijnen zoon WILLEM, en
vele Edelen, bij het leger van den Keizer bevond.
Reeds in 1184 had FLORIS de derde het kruis aan-
genomen *.

Ook QTTO de tweede, Graaf van Gelder, nam
het kruis aan. VAH KABIPËH , 1. 1., I I , blz. 398,
telt hem echter, ten onregte, onder de kruisvaar-
ders in het leger van FREDERIK BAEBAROSSA , in
Klein-Âaië. Hij ging over zee, gelijk ons is ge-
bleken uit de 4de bijlage, achter het 4de deel van
WILKENS werk, waar stukken voorkomen uit eene
kronijk, getiteld: Tstoria de expedüiùne FRIDERICI

Imperaloris odüa a quodam Austriënsi Clerico, qui
eidem interfuit, nomine ÂNSBERT0, volgens WILKEN

op vele plaatsen woordelijk overeen komende met
een verhaal bij CANISIUS, Lectiones antiquae, t. III,

* ALKEMADE, Munten der Graven van Holland, Mz, 2g,
en LANGENDIJK, Graven van Holland, Hz. 20, melden,
dat FLORIS de derde en PHILIPS van Vlaanderen in 1180

met gooo man naar het Heilige Land trokken. In 1182
kwam hij terug, LANGENDIJK echter stelt 1186. Dit
schijnt eene bedevaart geweest te zijn, vermits Jeruzalem
destijds nog in het bezit der Christenen was. MELIS
STOKE, I I , vs. 699-70, stelt dezen togt op n84, J. DE
BBKA op 1188. De Kronijk van den Klerk der lage lan-
den meldt geen jaargetal, 1.1., blz. 75. WlLH. MONACH.J
1. 1. (MATTHAEUS, I I , p. 472), meldt op het jaar n 8 4 :

s> Comes Hollandiae FLORENTIÜS JAerusalem pergit."
Over den togt van FLORIS den derden zie men W A G E -

HAAR, 1. 1., II , p. 273, MELIS STOKE, I I , vs, 867 sq<j.,

GoDE3?R. MoNACHUS, !. 1., ad nnnnm ugo.
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p. 497—526 (edit. 1603, t. V) , » Historia de
y> expedüione Âsiatica FRIDERICI BARBAROSSAE"

ïn deze bijlage (p. 97) lezen wij .' » Be Bisschop
ï van Breinen, de Landgraaf van Thitringen,
i de Graaf van Gelder en de Graaf van Teklen-
T> burg, gaven de voorkeur aan eene reis over
» zee *."

Deze opperhoofden gingen te Bmndusium in
Italië scheep, Zij kwamen in September 1189 voor
Ptolemaïs aan f, en landden eerst te Tyrus, waar
het den Landgraaf gelukte, om KOBNRAAD , Mark-
graaf van Tyrus, tot deelneming aan het beleg van
Ptolemaïs te bewegen.

Wij vinden de bevestiging van dit berigt in de
vroeger gemelde Duitsche rijmkronijk. Aldaar wordt
hunne aankomst bezongen, met bijvoeging, dat zij
zich legerden aan het water, dat bij Ptolemaïs
vloeit {de Belus) , dus bij de Friezen,

In vers 969 begint de berijmer eene optelling

* » Bremensis vero Episcopus et Landgravius Thurin,-
» gae et Comes de Gelr," etc. — Ook. bij MATTHAEUS»

1. 1., torn. I I , p. 4^5, in den Chronicon Egmundanum van
Wll/HELMUsMoNACHUS et Procurator lezen wij : » O w o ,
» Comes Gclrensisj navali itinere Jherusalem vadit."
Vergelijk over den togt van OTTO áe» tweeden de aange-
haalde schrijvers bij VAST ~Wl3N, Historische Avondstonden,
I, blz. 2Ö7, Na. b.

f WlLKEN, 1. 1., Th. IV, S. 260, die aanhaalt GAÜFR.

VlNISACF, p. 268-269. Zie over dezen togt van den
Landgraaf van Thuringen eenen ongenoemden schrijver,
De Landgraviis Thuringiae, in EccARDi GenealogiaPrin-
cipum Saxoniae superioris, Lipsiae 1722, fo., p. 54g. Mr-
CÎIAUD, t. I I , p. 353, doet den Hertog van Gelder en de
Friezen gelijktijdig bij Ptolemaïs landen=
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der voornaamste wapenbroeders van Landgraaf Lo-
DEWIJK. Boven aan noemt hij den Graaf van Gelder.

» In wunnerlichem werde gar
» Was mit den Lantgraven dar
» Kumen der Grave von Gelre
» Bi den liet der von Merlre
» Ein ritter geherbergt uf den plan ,
» Nicht gar rich, doch ein erlich man,
» Ein Durinc , der wolde in
» Der Graves nahen im sin*." enz.

OTTO de tweede, Graaf van Gelder, onder-
scheidde zich door kloekheid van leden, door eenen
onverwrikbaren moed, en door een vurig geloof.
In den slag van den 4 October 1189, voerde hij ,
met de Tempelieren, de reserve aan f. Hij was
een dier weinigen, die behouden terug keerde.

Van Graaf FLORIS den derden vindt men op ver-
schillende plaatsen der kronijk van ÁNSBERT (vroe-
ger gemeld) gewag gemaakt §, en, vermits nu
onze geschiedschrijvers van dezen Graaf op dien
kruistogt weinig melding maken, wil ik zijne daden
hier mededeelen.

Op den togt door Bulgarije bevonden FLORIS

de derde, benevens zijn broeder OTTO van Bent-

* W I L K E N , 1. 1., Th. IV, bijlagen p. 22.

f VAN KAMPEN, 1.1., I I , p. 452. MICHAUD, II , p. 355.

§ L. 1., p. g3. » Comes magnus de Holland Fl.0—
» B.ENTINÜS et iilius ejus et frater ejus (OTTO van Bent~
7> heim)."
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heim, zich in de vierde legerafdeeling, bij den
Keizer *. Gedurende den verderen togt, werden
eens de Hertog BERTOLD van Merun met den Graaf
van Holland en FREDERIK van Bergen f, van Adri-
anopel afgezonden, om eenige benden kruisvaar-
ders, onder bevel van verschillende Bisschoppen
staande, veilig van Philippopolis naar Adrianopel
te voeren §. Bij hunne aankomst aldaar, bevonden
zij , dat de verraderlijke Grieken zich de afwezig-
heid van den Hertog van Zwaben hadden ten nutte
gemaakt, om het geringe aantal achter gebîevene
kruisvaarders bij Philippopolis te overvallea, zoo-
dat er 4 ridders en 14 andere kruisvaarders gedood
waren. De afgezondene bevelhebbers trokken hier-
op terstond naar eene plaats, Baocon geheten, waar
deze Grieken nog gelegerd waren, en plan ge-
maakt hadden, om de overige kruisvaarders in
Philippopolis om te brengen. Zij overvielen de-
zelve , en versloegen er 300. Hierop werd de stad
Philippopolis verwoest, en de kruisvaarders keerden
naar Adrianopel terug, waar zij , na eenen lang •
zamen togt van 23 dagen, aankwamen $.

* L. 1., p. 6*9 (bij WILKEN-, 1. 1., Th. IV), volgens
den anonymus CANISII.

•j- Deze laatste was geen Nederlander. » De Austria,
» FR.IDER.ICUS, advocatus áePerge," bij ANSBERT, p. g6-

§ ANSBERT, 1- 1., p. io3, zegt, dat deze togt plaats
had VII idus (7) December Ii8g.

:£ Op dezen togt geschiedde ook nog het volgende ,
hetwelk wij als een blijk van de ruwheid dier kruisvaar-
ders aanteekenen. » Met eene sterke magt het land Grad-
» hiz (?) genoemd doortrekkende, vonden zij op schil-
» derijen, in kerken en andere huizen, Grieken afgebeeld,
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Op eene andere pïaats (1. 1., bîz. 104) meldt
ANSBERT ons, dat de Graaf van Holland, tijdens
zijn verblijf te Adrianopel, strooptogten tegen de
Grieken en Kumanen ondernam, Belangrijker is het
berigt, dat de Hertog FREDERIK. van Zwaben en Graaf
FLORIS van Holland, den 18 Mei 1190, de voor-
hoede van het leger, tegen de sterke stad Iconium,
aanvoerden. Zij drongen, met onweerstaanbare
kracht, de Sarracenen terug, versloegen er een groot
aantal, en noodzaakten dezelve de tuinen van Ico-
nium te verlaten. Voor de poort der stad bragten
de Sarracenen , door eenen geweldigen aanval, de
Ridders eenigzins aan het wijken, doch de Hertog
JFREBERIK bestrafte hen met eene krachtige stem; de
aanval werd hernieuwd, en, na zes uren kampens,
drongen de Kruisridders, te gelijk met de Sarrace-
nen, binnen de stad* —. FLORIS de derde stierf

» die op den nek van vreemdelingen zaten, en ala vijan-
» den dezelve knevelden; hierover ontstaken de onzen
» zoodanig in toorn, dat zij zoo wel de kerken als de
» huizen in brand staken, zeer velen ter neder hieuwen,
-Ù en het geheele land, grooten buit makende, uitplun-
j> derden."

* WlLEEN, 1. L, Th. IV, S. ï3o. MIOHAÜD,! . 1., I,

p. 536 sqq, VAN KAMPEN, 1. 1., II , blz- 4o5. Keizer

FREDERIK versloeg, te gelijker tijd, de Turken, die de
stad wilden ontzetten. FLORIS was zeer in aanzien bij
den Keizer. MATTHAEDS, 1. 1,, I I , p. 474, Na. (1).

MELIS STOKE, 1. 1-, I I , vs. g3g s<jq, zegt er van:

B In allen desen swaren arbeit
» Was hem bi ende ghereit
a Die Grave FLORANS van Hollanf,

» Die in orloghen metter hant
» Bfijaghede dickei! even vele,"
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den 1 Augustus 1190 te AniiocMë, aan eene besmet-
telijke ziekte *. Hij werd in de St. Pieterskerk aidaar
begraven f —. Zijn zoon WILLEM was hem, legen
zijnen wil, waarschijnlijk uit hoofde van zijnen
jeugdigen leeftijd, gevolgd; j a ! bij WILHELMUS MONA-

CHÜS en Procurator (Egmond, Chronicon, bij MAT-
THAEUS, 1. 1., I I , p, 473), wordt vermeld, dat het
den Keiaer ter naauwernood gelukte, om dezen,
bij desaelfs komst op de grenzen, van het Heilige
Land, met zijnen vader te verzoenen §, Misschien
kwam hij eerst later ia het kruisleger, toen het
reeds in Klsin-Azië was, waartoe deze woorden
eenigen grond van gissing geven.

Na den dood van zijnen vader, begaf hij zich,
onder FREDERIK , Hertog van Zwaben, naar het
leger voor Ptolemaïs.{.. Hij keerde, na de inne-

* Chronijk van den Klerk der lage landen, blz. 77.
VAN KAMPEN,! . L, I I , p. 445» WAGENAAR, I I , blz. 374.

MELIS STOKE zegt, B. I I , ys. gS5»86.
» Want si hadden hongher ghehat,
» En aten hem daer alte zat."

-f- Jo. DE BEKA, in BJLLVUINO II: » Eodem etiam anno
» (ugo) FLORENTIDS, Comes Hollandiae, Kalendis Augusti
» mensis obiit in Antiochia, sepultus ibidem apud tumbanx
» Imperatoris (sc« FRBDERIOI BARBAEOSSAE), in eadem
» ecclesia." (Ook vertaald bij MATTHAEDS, 1. 1., t. I I I ,
p. 108.)

§ » WILHELMUS etiam FLORENTTI Hollandiae Co-
» mitis junior filius patrem summe prohibentem. sequitur,
» qui ad Tërram Sanctam veniens per Iruperatorem vix
» patri reconciiiatur."

4- WAGENAAR, 1. 1., II , blz. 274-75. MBLIS STOKE,

B. I I , vs. ioi4. MATTHAÏÏUS, 1.1., t. I I , p. 476. Hunne
aankomst meldt MlCHAUD, II, p. 374.
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ming van Plolemaïs bijgewoond te hebben, later
behouden in het vaderland terug *. De kronijk»
schrijver ANSBERT gewaagt ook van eenen broeder
van Graaf FLORIS , Graaf OTTO van Bentheim (1. 1.,
p. 95), die werkelijk den kruistpgt mede maakte.
De vroeger aangehaalde Duitsche rijmkronijk zegt
er het volgende van:

» Dar sich ouch legerte nf den sant-}-,
» Grave FLOKEKCIÜS van Hollant,
» Sin Bruder OITO Bi in ,
» Yon Pentheim, als ichs bewiset Bin ,
» Sie selber vest gemute ,
» Irweïte ritter gute ,
» Sie brachten an den rivir dar ,
» Eine creftige shar,
» Getziret wunecliche.
» Die geBruderen vollen riche ,
» Sie waren des gutes ,
» Also waren sie ouch des mutes
» Nicht sich die lizen
» Richer chost verdrizen ,
» Wo sie die tragen solden ,
» Ouch ir pris da hollen wolden."

Volgens deze rijmkronijk namen dus ten tijde
van het verblijf van den Landgraaf van Thuringen,
voor Ptolemaïs, twee gebroeders, FLORIS , Graaf
van Holland, en OTTO, Graaf van Benûieïm, met

* WAGBNAAR, 1.1., I I , blz. 376. MATTHAEUS, 1. 1.,

II , p. 48i. VAN KAMPEN, 1. 1., III , blz. 269. » Ende

» was by hem na syns vaders doot V jaer," Chronicon
auctius Jo. DE BBKA (bij MATTHAEUS, 1.1., I I I , p. 108.)

Zie vooral MELIS STOKE, B. I I , vs. iooi-io44.

f Bij Ptolemaïs.
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eene krachtige schaar krijgslieden, deel aan het
beleg dier stad. Doch FLORIS was in Antiochië
gestorven , en het overblijfsel van het groote Duit-
sche kruisleger kwam eerst aan, toen de Landgraaf
het Heilige Land reeds verlaten had. De berijmer
gebruikt dus hier de dichterlijke vrijheid, om het-
geen later geschiedde vroeger te doen plaats heb-
ben , en zal door Graaf FLORIS deszelfs zoon W I L -

LEM bedoeld hebben *.

Graaf OTTO van Bentheim kwam insgelijks be-
houden in het vaderland terug f.

Ten slotte van deze § moeten wij nog melden,
dat WINSEMIUS (1. 1., p. 141) ons verhaalt, dat

DOEKE DOEKES MARTENA , bastaardzoon van HESSEL

VAN MARTENA , den Keizer FREDERIK BARBAROSSA

lang gediend heeft, en dezen eindelijk in Azië
volgde. Deze MARTENA zoude met den Keizer in
eene rivier, Serrani geheeten, omgekomen zijn,
doordien hunne paarden struikelden in den snellen
vloed.

Dit verhaal is, althans gedeeltelijk, versierd, ver-
mits geen geschiedschrijver berigt, dat iemand met
Keizer FREDERIK omkwam, en men het voor vrij
zeker kan vaststellen, dat de Keizer, toen hij wilde
baden, door den vloed werd medegesleept §.

Men vindt eindelijk nog gewag gemaakt van de

* Vergelijk WlLKEN, Th. IV, bijlagen p. 68, Na. (*)•
f WAGENAAR, 1. 1., deel II, blz. 279.

§ WIT.KEH , 1. 1., Th. IV, S. i4o.
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Friezen, in eenen brief, welken FREDERIK BARBA»

ROSSA , voor dat hij dezen togt ondernam, aan
SALADIN zoude geschreven hebben. In dezen brief
geschiedt eene optelling van alle volken, welke sich
tegen SALADIN wapenen, en onder deze komen de
Friezen voor met het epitheton: » zoo bekwaam in
» het werpen van schichten *." WILKEK en SCHLQS»

SER houden dezen brief, en het antwoord van SA-
LADIN , op goede gronden, voor onecht, schoon
anderen die verdedigen f.

§ 5. &tm#to&ttn van 1191—Ï2O4.

De verovering van Ptolemaïs, in 1191, had den
ijver en lust, om kruistogten te ondernemen, we-
der opgewekt. Ook in onze streken had zulks
plaats. Vooral was zulks het geval, toen in 1195
de aanmaning, om eenen kruistogt te doen, bij
den Duitschen Keizer HENSRIK den zesden ingang
vond. Reeds het volgende jaar namen een groot
aantal Duitschers het kruis aan, waarvan het groot-
ste gedeelte over land naar Italië ging, en uit
havens van Apulië naar het Heilige Land over-
stak § .

* » Quid Frisones in armento praevalentes."
f Men vindt denzelven vertaald bij VAN KAMPEN, 1.1.,

deel I I , blz. 281-286.
§ HERMANNUS COB.NEH.US, Chronicon (bij ECCARD,

Corpus historiae mediî aevi, t. II , p. 808, fo., Lipsiae
1733), begroot hun aantal (waarschijnlijk overdreven) op
180,000. » Imperator immensum eontraxerai; exercitnm de
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Een ander gedeelte zeilde in 1197, onder Bis-
schop HARTWIJK van Bremen, uit de Elve. Deenenj
Friezen, Lubeckers en Bremers, hadden zich tot
dezen logt vereenigd. Zij landden te Lissabon,
alwaar zij , het voorbeeld hunner dappere voorva-
deren volgende, de stad á'ilves [Silviam) op de
Sarracenen hernamen*, nadat zij door den Bisschop
.van Lissabon zeer gastvrij ontvangen waren. Zij
vernielden de vestingen van Silves, opdat deze
stad niet weder, in handen der Sarracenen geval-
len , Lissabon zoude benaauwen. Van daar zetten
zij hunnen togt door de Straat van Gibraltar ge-
lukkig voort. Vier en veertig schepen vol kruis-
vaarders liepen de haven van Messina binnen. Het
schijnt dat zij zich hier met de troepen, door
Keizer HENDRIK den zesden gezonden, vereenigd,

» Suevia, Bayaria, Francia, Franconia, Lotharingia,
» ylustria, Normannia, Lombardia, Italia, Teuthonia et
» Saxonia, et de aliis variis mundi partibus." Deze COR-
NER leefde in de i5de eeuw, en heeft zijn verhaal van
dezen togt afgeschreven van ARNOLDUS LuBECENsrs,
Chronicon SlaPorum, bij LEIBNITZ, Scriptores reruui
Brunsvicarum, t. I I . WlLKEN, 1. 1., Th. V, S. 17.

* RoGERll DE HOVBDEN, Aïinales Anglicani, fo. 43g,
A, bij H. SAVII/E, Scriptores rerum Angliearum, aange-
haald bij WlLKBN, Th. V, p. 18, Na. 55, die zegt: » zij
» veroverden de stad Lissabon ^Silviam)." Dit was reeds
inji47 geschied, terwijl eene herovering dier stad door de
Sarracenen ons onbekend is. Ooi. Th. IV, S. i56, noemt
hij Lissabon [Silves), terwijl hij Th. VI, S. 171, («11217)
Friesche kruisvaarders, na Lissabon verlaten te hebben^
Silves laat yoorbijzeilen. Vergelijk MÀTTHAEUS, jina—
lecta, t. I I , p, 39« WlLKEN schijnt zich dus hier te
vergissen.
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en gezamenlijk den overtogt naar het Heilige Land
gedaan hebben *.

Deze kruisvaarders verlieten den 1 September
1197 de haven van Messina, en liepen, na
eene gelukkige vaart, den 22 September de haven
van Ptolemaïs binnen. Hun opperhoofd, de
Rijkskanselier KOENRAAD , die staande zijnen togt
Bisschop van Wurlzburç/ werd f, benevens de
Graaf ADOLF van Sohaumburg en Holstein , bleven
eenigen tijd op Cyprus, ten einde AMALKICH de
kroon van Cyprus , door HENDRIK den vierden ge-
schonken , op te zetten. Na hier uitnemend ont-
haald en beschonken te zijn, kwamen zij, eenigen
tijd na de andere kruisvaarders, in het Heilige
Land aan.

Deze togt, zoo voorspoedig begonnen, had geene
blijvende uitwerksels ten gevolge. Twisten tusschen

* SCHOTANUS, 1. 1., blz. ia3, verhaalt, dat de Keizer
60,000 kruisvaarders, onder beleid van KOENRAAD YAN
JVurtzhurg, zond. Behah'e hem maakt AL^BERTUS S T A -
DENSIS, in zijn Chronicon, bij SCHILTERUS, Scriptores
rerum Germanicarunt, Argentoriae 1702, fo.), p, 298, ge-
wag van dezen togt. Vergelijk WlLKEN, 1. 1., Th. V,
S. 18, en WlARDA, 1. 1., S. 128, welke zegt, dat zij bij
Cyprus zich met de hoofdvloot vereenigden; dit weder-
spreekt HERM. CoRNERUS, Chronicon, 1. 1., p. 8og : » In
s eodem temporis articulo classis peregrinorum (kruis-
» vaarders), quam Dominus per taediosissimam viam maris
y> illaesum servaverat, prosperis ventis cuni 44 velis ad
» Messinam, urbem Siciliae, cum gaudio applicuit, quo-
» rum adventus tam Imperatori quam omnibus ïeuthonicis
* ibidem existentibus nimiam fecit laetitiam."

f WlLKEN, 1. 1., Th. V, S. 20, ARNOLDUS LUBE-
CEH8IS, 1. 1., p. 705.
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de öostersche en Westersche Christenen verbraken
de eendragt, terwijl de dood van Keizer HENDRIK

den zesden, die, hoewel in persoon dezen kruistogt
niet mede makende, toch de groote bewerker, en
als het ware de ziel van denzelven was, niet wei-
nig tot deszelfs mislukking bijbragt.

In Maart 1198 scheepten de meeslen dezer kruis-
vaarders zich in de havens van Tyrus en P(olemaïs,
reeds weder in *, Het schijnt echter, dat de Friesche
vloot langer vertoefd heeft, althans HARTWUK van
Bremen, kwam eerst in 1199 terug, als eenige
vrucht van zijnen togt, eenige beenderen van de
Heilige ANNA, en het zwaard, waarmede de Apostel
PETRUS het oor van MALGHCS had afgehouwen f,
mede brengende.

Paus INNOCENTIUS de derde, die in 1198 den Hei-
ligen Stoel beklom, was een groot ijveraar voor de
kruistogten §. Op zijn bevel doortrokken weder
vele kruispredikers Europa. Een dezer, de voor-
naamste van allen, Meester FDLCO , Kappelaan der
kerk te Neuilly \, predikte in België het kruis;
onder anderen te Luik den 19 Maart 1200. Ooit
in de noordelijke gewesten van ons vaderland werd

* WILKEW, 1. 1., Th. IV, S. 53. » Adveniente ergo

» Martio adscensis navibua omnes fere Principes cum
» Nobilibus populi ad propria redierunt." HJERM. CoR-
NERUS, 1. 1., p. 812.

•j- SCHOTANÜS, 1. 1., blz. 123.
§ WlLKEN, 1. 1., Th. V, S. 63-gl.
4- WlLKEN, h h, Th. V, S. g5.
II. 13
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hetzelve omstreeks dien tijd gepredikt *. Vele Vla-
mingen namen het kruis aan; onder anderen Graaf
BOUDEWIJN van Vlaanderen, met zijne gemalin
MARIA, in het jaar 12OOf. — De namen dezer
kruisvaarders vindt men in een zeer zeldzaam werk,
getiteld: •» Constantinopolis Belgica, sive de re-
x bus gestis a BALDUINO et MENRICO Imperato-
j ribus Constantinopolitanis, ortu Valentinensi-
> bus," îibri V, Tornact 164S, 4°, libro I I , p.
88—92, waarvan schrijver is de Jezuït PETER D'OU-

TREMAN §.

WILLEM, Graaf van Zynden, gehuwd met CHRIS-

TINA van Brederode, maakte dezen togt mede .]..
Het is niet onwaarschijnlijk, dat, behalve deze Edel
man, ook andere Noord-Nederlanders dien togt
zullen ondernomen hebben.

Men weet, dat deze kruistogt eene geheel andere
rigting nam, en met de verovering van Constanti-

* » In iïla autem tempestate transmissa est a summo
» Pontiiîce crucis praedicatio, ut jam secundo incitarentur
» fideles ad succursum Terrae Sanctae," MATTHAEUS,
Analecta, t. I I , p. 2-3, Dit geschiedde in de provincie
Groningen eenigen tijd voor I2o4. Zie p. 4 aldaar.

f WlL-KEN-, Xh. V, S. n 3 , die aanhaalt GUILIELMÜS

BRITO, De vita et gestis PMILIFFI AUGUSTI, bij Botr»

QUET, Recueil des Iiistoriens de la France, t. XVIII .
§ YoSgens W I L K E N ' S opgave, Th. V, S. i i4 , minder

volledig bij DTJCANGE, Annotationes, p. 349-262, en in
het Recueil des historiens de la France, t. XVIII , p. 8oo«
Vergelijk MlCllAtm, t. I I , p. g6, Na. (1).

4. W A G M A A R , 1. 1., I I , blz. 34i, die aanhaalt Di-

ploma CiiRZST. SE BRBDBRODE, bij MIRAEUS, Donatio-

num Belgicarum, lib. I I , c. 8g, Aniverpiae i63o, 4° , en
Opera diplomatic®, t . I , p. 568.
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nopel eindigde, waar BOUDEWIJN den 11 Mei 1204
tot Keizer gekroond werd *. Een gedeelte der
Vlaamsche kruisvaarders was met eene talrijke vloot
uit Nederlandsche havens gezeild f, en had gezwo-
ren, zich te Venetië met de andere kruisvaarders,
die over land gegaan waren, te zullen vereenigen.
Zij braken echter hun woord, zeilden door naar
Ptolemaïs, waar zij in 1203 aanlandden, ea
spoedden zich later, op het vernemen van den
voorspoed hunner landgenooten en mede-kruisvaar-
ders, naar Constantinopel.

* WlLKEN, 1. 1., Th. V, S. 337.
f WlI/KEN, 1. 1., Th. V, S. l37. MlCHAUD, t. I I ,

Pi ï i8-ng.
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BIJLAGE A*
(Tot blz. i3g, Noot f.)

PELGRIMSTOGT naar het Heilige

Land, van SIEGFRIED, Aartsbis-

schop van Mentz, GUMTHER, Bis-

schop van Bamberg, OTTO, Bisschop

van Regensburg, en WIL LE M, Bis-

schop van Utrecht; volgens het

berigt vanLAMBERTUs SCHAFNABURGEN-

SIS , in zijn werk: » De rebus gestut

T> Germano?'um." bij PISTORIÜS, Scrip-

tores rerum Germanicarum, t. I ,

Francofurtiae 1583, p. 171—174,

fol.*

liAMBEHTüs ScHAFNABimGENsis verhaalt ons dezen

togt bijna woordelijk, als volgt.

* In de latere uitgave van PISTORIUS door STRUVE,
p. 332. Een tweede verhaal van dezen togt vindt men bij
MARIANUS ScOTUS, in deszelfs Chronicon (PiSTORH Scrip-
tores rerum Germanicarum, t. I, p. 452, ed. STRÜVE,
p. 65i), en een derde verhaal in C. BARONII Annalese ccle-
siastici, cum critica P A G I I , cura D. G, et J. D, MANSI,
liucae iy38-5i, 43 vol., fo. (ad annum io64, No. 43-56).
Zie verder MICHAUD, Histoire des croisades, t. I, p. 6i,
alwaar hij aanteekent: » INGULF, moine Normand, <jui
» ayait accompagné les pélérins partis de Normandie, a
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In den herfst * van het jaar 1084, vingen SIEG-

ïfiiED, Aartsbisschop f van Ment%, GIJNTHER , Bis-
schop van Bamberg, OTTO, Bisschop van Regensburg,
WILLEM, Bisschop van Utrecht, benevens vele ande-
re aanzienlijken en geringen uit hunne bisdommen,
ten getale van 7OOO§, eenen pelgrimstogt naar Je-
ruzalem aan. Op dezen togt spreidden zij eene
groote pracht ten toon. Hielden zij ergens stil,
zoo werden hunne bisschoppelijke plegtgewaden
ten toon gehangen, terwijl zij gouden en zilveren
vaatwerk met zich voerden. Het kon niet mis-
sen , of de uitstalling dier kostbaarheden moest de
roofzucht opwekken. Inderdaad was zulks ook het
geval.

Nadat zij Lycië doorgetrokken waren, de grenzen
der Sarracenen overschreden hadden, en omstreeks

» fait la relation de ce pe'le'rinage. Tue recit d'iNGULF
» a été copie' presque litte'ralement par BAROWIUS-"
Vergelijk HAKEN, Gemalde der Kreuzzüge, Th. I, S. l36,
en SlGEBERTCS GEMBLACENSIS, Chronographia (bij PlS-

TOMUS, 1. 1., t. I , p. 6oo, ad annum io65).

* Kort na St. Maarten, u November. MARIANUS
ScoTirs, 1. 1.

-j- LAMB. SCHASNABURGENSIS heeft Episcopus, M A R .

SCOTIÎS Arehiepiscopus.

§ HERMANN. CORNERUS, Chronicon, ad annum io64,

fol. 6oi : » SlGlFRlDUS, Arehiepiscopus Moguntinus,
3> GUNTHERUS, JBpiscopus Babenbergensis, W I L H E L M U S ,

» Episcopus Trajectensis, aliique quam plures praesules
s et Nobiles multo comitatu usijue ad septem millia. voto
T> orando Jerosolfmam petentes." MAK. SCOTÜS : » Hie-
y> Tusalem plus 7000 perrexerunt."
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eene dagreize van Ramula (Ramlá) verwijderd
waren, worden zij des Vrijdags (parasceue) voor
Paschen, omstreeks drie uren (na den opgang der
zon), door Arabieren overvallen, die, de aankomst
van zulke aanzienlijke vreemdelingen vernomen
hebbende, op hoop van buit, van alle kanten waren
zamen gelcomen. De meesten der pelgrims, die zich
uit een godsdienstig beginsel niet gewapend hadden,
worden terstond ter neder geveld, met wonden be-
dekt en van top tot teen uitgeschud *. Onder deze
laatsten is ook WILLEM, Bisschop van Utrecht, dien
men, met eenen door slagen gekneusden arm,
naakt en bewusteloos laat liggen. De overige Chris-
tenen trachten door het werpen met sieenen, welke
dat oord, zoo het schijnt, overvloedig opleverde,
niet zoo zeer het gevaar af te weren, als wel hun-
nen dood te vertragen. Op geringen afstand lag
een gebouw (villa), waarheen de pelgrims de wijk
nemen f. Hier vlugten de Bisschoppen in eene
soort van versterking, bestaande uit eenen lagen
aarden wal, die van ouderdom in elkander viel, en
een huis of gebouw omgaf, voorzien van eene vrij
hooge zoldering of vertrek, zeer geschikt om zich
te verdedigen. De bovenste verdieping betrekken
de Aartsbisschop van Mentz, en de Bisschop van
Bamberg, met hunne geestelijken, de beneden ver-
trekken eigenen de andere Bisschoppen zich toe.

* » A filo suhtegminis usque ad corrigium caligae."
LAMB. SCHAFNABURGENSIS.

\ Caphamdum (Capernaum) noemt LAMB. SCHAFNA-

BTIE.6ENSIS dit gebouw. Carvasalim, MAR. ScOTUS.

Wettigt was het een met eenen lagen wal> omgeven cara-

ranseraï,
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Alle leeken snellen naar buiten, om den vijand af
te keeren, en den wal te verdedigen. Zij staan
den eersten aanval met het werpen van steenen
moedig door. Toen daarna de Arabieren een groot
aantal pijlen tegen de sterkte afschieten, en de
pelgrims, bij eenen uitval, hun schilden en zwaar-
den met geweld uit de handen hebben gewrongen,
is het hun niet genoeg den wal te verdedigen,
maar vallen zij ook nu en dan uit, en strijden
man tegen man. De Arabieren tegen deze uitval-
len niet bestand, veranderen de wijze vaa hunnen
aanval, en trachten door honger en afmatting dat
te verkrijgen, wat zij door het zwaard niet kunnen
verwerven. Zij verdeden hunne magt van om-
streeks 12,000 strijders, en het eene gedeelte wisselt
het andere, zonder ophouden, met den aanval af,
zoodat zij de pelgrims geene gelegenheid tot ver-
ademing of rust geven, terwijl zij te regt vermoe-
den, dat deze, door gebrek aan de noodzakelijkste
levensbehoeften en door afmatting, op deze wijze,
den strijd niet lang zuilen kunnen volhouden.

Op deze wijze worden de Christenen des Vrijdags,
den geheelen Zaturdag, tot omstreeks het derde
uur van Paaschdag, zonder ophouden aangevallen;
de vijand laat hun zelfs geen oogenblik rust, om
door den slaap hunne afgematte leden te verkwikken.

Op den derden dag, door strijden en honger
uitgeput en tot het uiterste gedreven, roept een der
geestelijken uit, dat men niet wel handelt, met
meer vertrouwen en sterkte in de wapenen, dan
op God te stellen, daar men het ongeval, waarin
zij , met Gods toelating, geraakt zijn , met eigene
krachten tracht af te weren. * Het is mijn gevoe-
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> Jen," roept hij uit, » om ons over te geven, te
x. meer, daar een drie daags vasten ons tot eenen
» langeren strijd geheel ongeschikt heeft gemaakt. Het
» zal God niet moeijelijk vallen, om ons, al hebben
» wij ons ook overgegeven, en al zijn wij ook in
•» de magt der vijanden, zijne genade te betoonen,
» daar hij ons zoo menigmaal, tot het uiterste ge-

> bragt, bevrijd heeft. Den Arabieren is het niet
» zoo zeer te doen om ons te dooden, als wel om
ï ons te berooven, en als zij dit gedaan hebben,
•» zullen zij ons vrij en ongehinderd laten aftrekken."

Dit voorste] vindt den bijval van allen, en, de
wapenen nederleggende, maken zij door eenen tolk
kenbaar, dat zij zich willen overgeven *.

Op dit berigt snelt het Opperhoofd der Arabieren
met zijne voornaamste stamgenooten naar de sterk-
te , met grooten haast, uit vrees, dat zijne onder-
hoorigen, bij het binnenrukken der sterkte, den
buit zullen rooven. Hij treedt de openstaande poort
binnen, en laat zijnen zoon bij dezelve als wacht,
opdat geen ongeroepene, begeerig naar buit, bs'n-
nendringe. Door weinigen vergezeld, klimt hij ,
langs den ladder, naar het vertrek, waar de Aarts-
bisschop van Mentz en de Bisschop van Bamberg

* MAR. SCOTUS voegt hier het volgende in : » Tune
y> bonus quidem miles nullo modo prohibitusa sepulchro
» Domini, nudus foras exivit. Arabes statim eum in mo-
T> dum crucis extendentes, ab imo ventris usque ad guttur,
» superficiem ejus proscindentes, scrutati sunt, qualiter
T> humana viscera haberentur: deinde eum membratim di-
•» videntes, lapidibus obruerunt, omnibusque nostris de
æ castello intuentibus dixerunt, omnes vos similiter ohruti
» eritis, si totam pecuniam nobis uon tradideritis."
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zich schuil houden. De Bisschop van Bamberg,
die, ofschoon jonger in jaren, echter van allen ,
zoo wel om de voortreffelijke hoedanigheden zijner
ziel, als om de bewonderingswekkende waardigheid
zijns Jigchaams, geëerd werd, vraagt hem om toe-
stemming , om met achterlating van alles, wat zij
bezitten, te mogen aftrekken. De Emir (opper-
hoofd) , door zijne zegepraal opgewonden, van
nature ruw en woest, verwoed door het verlies in
zoo vele vruchtelooze aanvallen geleden, zegt, dat
het zijn voornemen niet geweest is, om gedurende
drie dagen met groot verlies te vechten, en daarna,
ten slotte, zich de voorwaarden van overgave door
de overwonnenen te laten voorschrijven, maar dat
hij die zelf zal bepalen; zij moeten zich echter niet
met eene valsche hoop vleijen, hij en de zijnen
zullen hen van alles berooven, hun vleesch eten
en hun bloed drinken. Zonder dralen maakt hij
den tulband, dien hij op heeft, los, en werpt den-
zelven als een strik om den hals des Bisschops van
Bamberg*. De deftige en eerbiedwaardige Bisschop,
dezen smaad niet duldende, geeft hem met zulk
eene kracht eenen slag met den vuist in het aan-

* MAR. SCOTUS verhaalt dit aldus: n Toen de Emir
» de Bisschoppen, omringd van vele krijgslieden, aan-
» schouwde, en de misgewaden zag hangen, smeet hij eenen
» strik om den hals van den Bisschop GUNTHER van
» Bamberg, die door zijne gestalte en schoonheid in het
» oog viel, en zeide: » Gij en al het uwe is het mijne;"
» waarop de Bisschop door den tolk vroeg : » Wat be-
» » beteekent d i t?" waarop hij zeide: » Dat schoone
x> » bloed van u zal ik drinken, en ik zal u als een hond
» » voor dit huis ophangen." "
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gezigt, dat de Emir in eens op den grond stort,
terwijl de Bisschop uitroept, dat hij des te eerder
straf voor zijne misdaden zal lijden, omdat hij,
een ongeloovige, de handen aan eenen Priester
van CHRISTUS geslagen heeft, Be andere geestelijken
en leken vallen hierop aan, en binden zoowel den
Emir als de anderen, die op den zolder geklom-
men waren, zoo stevig de handen op den rug
vast, dat aan de meesten het bloed onder de na-
gels weg springt. Zij, die zich onder in het gebouw
bevinden, handelen, na het vernemen van dit stoute
feit, even zoo met de hoofden der Arabieren, die
zich bij hen bevinden.

De leken verheffen een krijgsgeschrei, en , God
om hulp aanroepende, vatten zij de wapenen we-
der op, bezetten den wal, werpen zich op de
•wacht bij de poort, drijven dezelve op de vîugt,
en handelen zoo vlug, en met zulke , door dezen
onverwachten voorspoed, verjongde krachten, dat
het schijnt, als of zij geene verrnoeijenis, geene
hinder van een drie daags vasten en strijden, ge-
voelen. De Arabieren, dezen overgang van de
diepste wanhoop tot zoo groote opgewondenheid
bespeurende, en hiervoor geene andere redenen
kunnende vinden, dan deze, dat men hunne op-
perhoofden voor hunne aanvallen heeft laten boe-
ten , snellen verwoeder dan ooit ten strijde, en
bestormen vereenigd de legerplaats.

Het was met de pelgrims gedaan geweest, indien
hun niet, bij tijds, te rade ware geworden, om de
opperhoofden, vast gebonden, op die plaatsen te
stellen, alwaar der vijanden aanval het sterkste
is, en eene hagelbui van pijlen nedervaît, terwijl
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boven hunne hoofden een spiesdrager, met een
ontbloot zwaard in de hand gesteld wordt, die door
eenen tolk do aanvallers toeroept, dat , indien zij
den aanval niet staken, zij niet met wapenen,
maar met de hoofden hunner opperhoofden tegen
hen zullen strijden. Hierop beginnen deze, wien
de knellende banden en het hunne hoofden drei-
gende zwaard niet weinig benaauwt, met groot
angstgeschrei de hunnen te bidden, om met minder
drift te handelen, opdat zij niet, doldriftig den
strijd met de pelgrims beginnende, en hen zouden
dooden, en de pelgrims, daar alsdan alle hoop op
lijfsbehoud was afgesneden, tot eene wanhopige
verdediging zouden noodzaken. De zoon van den
Arabischen Emir, die vroeger bij de poort de wacht
had gehad, getroffen door het gevaar, waarin zijn
vader verkeert, snelt hierop op de digte drommen
zijner stamgenooten toe, bestraft en betoomt met
stem en hand den aanval van het verwoede leger,
en verbiedt hun de vijanden te beschieten, daar
niet de vijanden, maar hunne opperhoofden, zou-
den getroffen worden.

Hierdoor ontstaat eene korte verademing voor
de Christenen *, terwijl intusschen in hunne leger-
plaats een bode aankomt, gezonden door hen,
die zich, des Vrijdags, naakt en gewond, tot
Ramla hadden voortgesleept. Deze bode geeft groote
opbeuring aan de door vrees en lijden ontstelde

* MAR. SCOTUS voegt hierbij, dat daardoor twist on-
der de aanvallers ontstond, daar bij sommigen de zucht
naar buit, bij anderen de zucht, om het leven hunner be-
trekkingen te behouden, de overhand kreeg.
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harten, daar hij hun berigt, dat de bevelhebber
van Ramïa, ofschoon een Sarraceen, met eene
groote magt, tot hun ontzet in aantogt is, Deze
op handen zijnde aantogt van den vijand blijft
den Arabieren niet verborgen, en terstond de be-
legering uit hunne gedachten stellende, denken zij
slechts aan hun eigen lijfsbehoud, en zoeken hetzel-
ve in eene overhaaste vlugt naar alle kanten.

Onder deze drukte, terwijl alles heen en weder
loopt, ontsnapt een der gebondenen, door hulp
van eenen Sarraceen, welken de Christenen tot
gids hadden, tot zoo groote smart en beklag van
allen, dat zij hunne handen ter naauwernood van
den hem hierin behuJpzamen kunnen afhouden. Niet
lang* daarna komt de bevelhebber van Ramla met
zijn leger, en wordt als eenen vredebode door de
Christenen in hunne sterkte ontvangen, terwijl
echter allen tusschen hoop en vrees zweven, of
welligt hun onheil niet weggenomen, maar zij
slechts van vijand veranderd zijn, daar zij het
moeijeJjjk kunnen gelooven, dat ongeloovigen Chris-
tenen van den aanval van ongeloovigen zelven f
komen verlossen. De bevelhebber laat terstond de
gevangenen voor zich brengen, neemt dezelve in
oogenschouw, en , na gehoord te hebben, wat er
geschied is, prijst hij de Christenen ten sterkste
over hunne dapperheid, en over het verdelgen van
zoo vele der stoutste vijanden van zijn land, die
het rijk van Baby Ion (Bagdad) jaren lang door
rooverijen gekweld , en groote, tegen hen uitgezon-
dene , legers verslagen hadden. Aan bewakers toe-

* MAR. SCOTUS stelt dit op; BFerjayero jpostPascha."
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vertrouwd, beveelt hij de gevangenen ten behoeve
des Sultans van Babyion (Bagdad) te bewaren.
De Christenen betalen hem daarop eene somme
gelds *, waarvoor hij hen naar Ramla geleidt; eene
uitgelezene schaar jonge krijgslieden beveelt hij , de
pelgrims van daar naar Jeruzalem te begeleiden,
opdat zij niet weder onderweg door roovers in
levensgevaar geraken.

De pelgrims ondervonden verder geene rampen,
noch op hunne heen-, noch op de terugreize. Zij
kwamen in Lycië terug f, waar zij God dankten,
dat hij hen, na het doorstaan van zoo vele geva-
ren , behouden had. Ook door de landen der
Christenen ging hunne reis voorspoedig, maar in
Hongarije gekomen, stierf de Bisschop GÜNTHER

van Bamberg eenen vroegtijdigen dood, welk sterf-
geval de blijdschap over hunne terugkomst niet wei-
nig verminderde. Hij overleed op den 10 Augustus
1065, in de kracht zijns levens. Hij was een man,
die, buiten den roem van zuivere zeden, met vele
voortreffelijke ziels- en ligchaarashoedanigheden ver-

* 5oo gouden byzantijnen. MAR. SCOTÎJS.

•f- MAR. SCOTÜS zegt: s» Duxit Christianos Hiërusalem
t> et iterum inde nayirn. Dominus autem secundum ventum
» dedit." Hij schijnt dit verhaal uit den mond van eenen
pelgrim te hebben opgeteekend, vermits hij een tijdgenoot
was, blijkens p. 45i, 1. 1., A°. io5g. » Ego MARIANUS,

» apud Verrebergum ad Presbyteratum consecratus," en
p. 453, 1. 1., Ac. 1069: » Ego miser MARIANTJS de clusa

» in Fulda ad Moguntiam yeni.
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sierd was. Gesproten uit eene der eerste geslachten,
mild bedeeld met eigen middelen, behalve zijne
bisschoppelijke inkomsten, wel bespraakt en vaar-
dig met raad en daad, kundig zoowel in de ge-
wijde als ongewijde letteren, blonk hij bovendien ,
door gestalte, schoonheid en welgevormdheid des
ligchaams, zoodanig boven anderen uit, dat op deze
pelgrimsreize naar Jeruzalem, men van wijd en
zijd te zamen vloeide, om hem te zien, en het voor
een geluk hield, dit doel bereikt te hebben. Het
gebeurde dikwijls, als zij ergens vertoefden, en het
volk onstuimig er op aandrong, om hem te zien
(en daardoor de rust der pelgrims verstoorde), dat
de andere Bisschoppen hem dwongen, om zich te
vertoonen, en dusdoende de menigte, die de deu-
ren belegerde, door zijnen persoon eene afleiding
voor de storing van de rust der anderen te verlee-
nen. Hij was matig, kuisch, nederig en gemeen-
zaam , zelfs met de geringste lieden, en zoo weinig
wraakzuchtig, dat hij de grootste beleedigingen uit
den mond zijner bedienden ongewroken liet. Met
groote staatsie in zijn vaderland terug gevoerd, en
met groote droefheid door allen, die hem kenden,
ontvangen, werd hij te Bamberg, waar hij van
kindsbeen af gewoond had, in de kerk begraven.

Slechts 2OOO van de 7OOO pelgrims keerden in
DuitsoMcmd. terug*.

* MAK. Scorus , 1, 1, . SIGEB.. GEMBLAOENSIS, I. 1.
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BIJLAGE B*
(Tot blz. 1S9, Noot §.)

TOGT tegen de Wenden.

(Vertaling uit W I L K E N ' S Geschiohte der Kreuzzüge, deel 3,
stuk I , hoofds. XI , blz. a58 en volgende, en blz. 88-90.)

i J e daden van het groote en treffelijk uitgeruste
leger, hetwelk zich in het hertogdom Saksen ver-
zamelde , om de heidensche Wenden aan gene zijde
der beneden-JS'lye te bestrijden, waren even roem-
loos , als die van Keizer KOENRAAD'S legerbenden in
Klein-Azië *.

De Aartsbisschop ALBERT van Hamburg, en alle
Saksische Bisschoppen, de jeugdige Hertog HENDRIK

van Saksen, de Markgraaf ALBERT van Sahwedel',
KOENRAAD , Graaf van Mittau en Markgraaf van
Meïssen, ADOLF, Graaf van Schaumburg en Hol-
stein, en vele andere Saksische Graven en Heeren,
hadden de bloem der Saksische Ridderschap, en
vele naar strijd hakende kruisvaarders, verzameld \ .
Bij hen voegden zich Hertog ROENRAAD van ZaH-
ringen, en alle Zwabische kruisvaarders, welke
tegen de gevaren en ongemakken eens kruistogts

* Vergelijk MlCHAUD, t. I I , p. 198.
f Deze Vorsten noemt HELMOLD, Chronicon Slavorum,

c. 62, ia JJEIBNITZ, Scriptores rerumBrunsvicarum, t. I I ,
p» 588. (De berigten van HELMOLD en SAXO GRAMMA-

TICÜS Historia Daniae (cura S. J. STEFHANI, Sorae i644,
fo-, p. 254-55) hebben wij met het Yerhaal van W I L K E N
Yergelcken.)
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naar het Heilige Land opzagen, en geen deel na-
men in de geestdrift voor de bevrijding van het
Heilige Graf. Toen het opontbod van den Paus,
om zich tegen de Heidenen te wapenen, en het
gerucht, dat de Saksische Vorsten voornemens wa-
ren , de Heidensche Wenden met geweld tot de
aanneming van het Christendom te dwingen, ter
oore van de üeensche Koningen kwam, welke des-
tijds met elkander om het bezit van den Deenschen
troon streden *, sloten deze eenen wapenstilstand ,
en gaven wederzijds gijzelaars, om insgelijks de
wapenen, welke zij tot hiertoe tegen elkander ge-
voerd hadden , tegen de Wenden te keeren. Zij
boden hunnen bijstand aan de Saksen aan, ter
beteugeling van dat roofvolk, hetwelk ook de Deen-
sche kusten even dikwijls plunderde en verwoestte,
als de Saksische grenslanden. Door SVEND werden
de Seelanders, welke hem als Koning erkenden,
en door KANUT de Jutlanders, opontboden, om
het kruis tegen de Wenden aan te nemen. Deze
kruisvaarders hadden groote daden tegen de Wen-

* SAXO GRAMMATICUS, 1. XIV, p. 597, ed. KXOTZ.

De Denen werden, volgens zijne verzekering, slechts op-
geroepen, om tegen de heidensche Slavoniërs krijg te voe-
ren. » Singulae Catholicorum provinciae confinem sibi
B barbariam incessere jubebantur." » KANUTUS ac
y> STJBNO, invicem obsidibus datis, depositisque inimici-
» tiarum exercitiis, rei melîus gerendac, pacem, pro tem-
» pore, statuunt, revocatumcjue a suis visceribus ferrum
» ad sacrorujn vindictam convertunt." (Eene nieuwe uit-
gave van SAXO GRAMMATICTJS, na jaren studie en arbeid,
door wijlen PETRUS ERASMTJS MULLER, Bisschop van
Seeland, zag in i83g het licht. Zie het uitvoerig berjgt
in den Xonst- en letterbode, N°. 8, i84o.)
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kunnen volbrengen, en hen niet alleen tot de aan-
neming van het Christendom, maar ook tot onder-
werping onder de heerschappij der Duitschers, kunnen
dwingen, indien een ware ijver hen bezield had.
Zij waren met hunne uitrusting nog niet gereed,
toen de zich naar het Oosten begevende kruisvaar-
ders door Hongarije trokken, en zoo lang toefden,
dat de Wenden, wien het niet verborgen bleef,
wat tegen hen bereid werd, aan de kust der Oost-
zee een sterk slot, Dubin, tot bescherming van
hun land, konden bouwen, en het hun zelfs ge-
lukte, om misnoegen en tweedragt onder de Chris-
tenen te strooijen, nog voor dat de kruistogt be-
gonnen was. De Wenden beproefden eerst, den
Graaf ADOLF van Schaumburg en Holsiein te win-
nen , niettegenstaande, hij, niet lang te voren,
met zijne zegevierende benden, hun het landschap
Wagriën ontrukt had. NICLOT , Hertog der Obo-
triten, met welken de Graaf, niet lang voor het
opontbod ter kruisvaart, vrede en bondgenootschap
gesloten had*, liet hem om een onderhoud verzoe-
ken. Als de Graaf, uit vrees voor zijne medebe-
velhebbers , dit onderhoud afsloeg, wapenden zich,
met den grootsten spoed, bijna alle Wenden, en
vooral de Obotriten. Wel liet de Hertog NICLOT aan
den Graaf ADOLF den vrede opzeggen, maar zijne
boden kwamen eerst des daags voor den vijande-
lijken inval te Segeberg, de woonplaats van ADOLP,

en vonden den Graaf niet eens te huis. Daardoor
kwam de vloot der Wenden, die de Trave was op-
gevaren , na Sint Johannes en Sint Faulus dag,

* H E L M O I / D , C. 5-J, p . 586.

lï. ' 14
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(28 Junij 1147), gedurende de duisternis van den
nacht, zoo onverwacht, voor de door den Graaf
ADOLF , niet lang te voren , tot bescherming van
het landschap Wagrïën, herbouwde stad Lubeck
aan , dat de bezetting in den burg eerst door het
Motsen der riemen en het gedruisch van het krijgs-
volk de aannadering van een vijandelijk heir
ontwaarde. Het volk in de stad was juist dezen
aacht zoo door dea drank bedwelmd*, en het
gejoel der vrolijkheid, waarvan de stad weergalmde,
zoo groot, dat niemand, de Burgemeester zelfs niet
uitgezonderd, de waarschuwing ontving, welke de
bezettelingen van den burg hem toezonden. De
kooplieden en schippers lieten daarom de koopwa-
ren in de beladene schepen, en konden die later
den vijand niet anders ontrukken, dan door dezelve
met de schepen te verbranden. Terwijl de vloot
der Wenden, voor Luheck bleef liggen , de stad in
schrik en angst hield, en den burg twee dagen
lang beschoot, trokken afzonderlijke legerbenden
in het land Wagriën rond, verwoestten al het land
beneden de Trave (waar slechts de aïad Eutin,
door hare wallen en muren beschermd, verschoond
bleef), plunderden Segeberg, en verbrandden het
rijke vlek Sargun. Honderd Friescàe volkplan-
ters f, echter, in het vlek Susel, aangemoedigd door

(*) » Populus multa potatione ebrius." HELMOLD,
1, 1., c. 63, p. 58g. Waarschijnlijk werd een bijzonder
feest gevierd, waarvan men echter geen berigt vindt.

•j- » Qaidcjuid infra Travenam a viris Westphalis,
» Hoïlandis, caeterisque extraneis populis in cultum
» fuerat, flanima vorax absumpsit." HELMOLD, p. 588.
(Over deze boeren-koloniè'n zie men HEEEEN', Folgen der
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eenen vrome» en onverschrokkenen Priester, ver=
zetten zich tegen 3OOO Wenden, en verdreven
dezelve. De roofzieke Wenden hadden lijds ge-
noeg, om allen buit in veiligheid te brengen,
voordat Graaf ADOLF aankwam. Het gerucht ging
dan ook, dat verraad, door Christenen tegen
Christenen, gepleegd was, en. dat door de Hol-
steiners, welke zich, op de uitnoodiging van Graaf
ADOLF , in het verwoeste land van Wagriën, na de
verovering van hetzelve, hadden nedergezet, de
Wenden tot dezen inval waren uitgenoodigd ge-
worden, uit nijd en afgunst over de voorregten,
welke de Graaf aan de even te voren daarheen
ontbodene Mollandsche, Friesche en Westphaalsche
volkplanters verleend had. Ook was het zeer ia
het oog loopend, dat, terwijl in Wagriën al de
van Holsteiners bewoonde dorpen en marken ver-
schoond bleven , die dorpen , welke Graaf ADOLF
aan de Hollanders, Friezen en Westphalingers had
afgestaan, op eene schromelijke wijze verwoest
werden, en wel zoodanig, dat de Wenden op

Kreuzzüge, Gb'ttingen 1808, p. 277, die onder anderen,
aanhaalt J. G. HOCHE, Historische Untersuchung üher die
niederländische Colonzen in Niederdeutschland, besonders
der Hollander und Fläminger, and deren Rechte, Halle
I7gi. De oorkonden, tot deze koloniën betrekkelijk,
vindt men, volgens HEBREN, bij LiNDENBROG, Scriptoren
rerum Germanicarum, p> i48, i5o-l6o, en bij W E S T P H A -
IÆN, Monumenta Cimbrica, vol. I I , p. 12 sq. Omstandig
verhaalt HELMOLD dezen strijd, c. 64. De naam des
Priesters was GERLACITJS (GERLACH, GERLOF) . FOEKB

SJOERDS, I. 1., deel I I , Wz. 570-71, heeft HELMOLD op

den voet gevolgd.)
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de grenzen dezer beide volkplanters zeer naauw»
keurig acht gaven *.

Eerst toen de mare van deze gruwzame verwoes-
ting van het land van Wagriën zich in Saksen
en Weslphalen verbreid had, rukten de kruisvaar-
ders op, en trokken in twee groote legerbenden,
over de Elve, naar het land der Wenden. De kruis»
vaarders, uit het zuiden van Suitschland, waren
niet weinig verbaasd over de hun geheel vreemde
natuur en aard van dit moerassige en met meeren
bedekte land, waar de menschen, in geringen ge-
tale , in verstrooide hutten leefden, en nergens
zulke treffelijke burgen, bevolkte steden en dorpen ,
als in Zwahen aangetroffen werden \. De eene
legerbende legerde zich voor den burg JDemnih,
aan de rivier de Pene, de andere voor de nieuw
gebouwde vesting Dubin, aan de kust§. De Denen
kwamen ter zee, en sloten zich aan hen, welke
Bitbin belegerden.

Het zelfde, wat bij de belegering van Bamascus,
gedurende dezen kruistogt in het Oosten, plaats
greep, viel ook hier in het Westen, bij de bele-
gering der Wen-'lische steden, voor. Daar handelden
de Syrische Vorsten niet eerlijk met de kruisvaar-
ders, hier stremden de Vorsten der Saksische kruis-

* HELMOLD, C. 64, p. 58g.

-j- Chronicon Petershusianum (in de Monumenta res
Allernannorum Ulustrantia, t. I) , lib. V, § 17, p. 584.

§ Dubin lag aan den zeeboezem van Wismar, niet ver
van het slot Mecklenburg. Zie de kaart (Slavia Borealls)
in BEHR, Rerum Mecklenhurgensium, lib. VIII , bij p. 55.
Demnin is de nog aanwezige stad deit.es naams in Pom~
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vaarders den ijver der anderen. Slechts eenen kor-
ten tijd, toen voor Bubïn vele Denen , door de
Wenden, in eenen uitval, verslagen werden, en
vele schepen, door de vloot van Ru&an *, die de
belegerde stad ter hulpe was gekomen, genomen
waren, ontvlamde de zucht naar wraak alle ge-
moederen , en deed de kruisvaarders, met nadruk,
het beleg der beide steden doorzetten. Weldra
echter bezonnen de dienstmannen van Hertog HEN-
DRÏK en vaü den Markgraaf ALBRECHT, dat het hunne
Heeren niet voordeelig was, om het land te ver-
woesten en het volk te verdelgen, hetwelk hun
jaarlijks rijke schatting betaalde f. Zij verhinderden
alzoo, op alle mogelijke wijzen, den voortgang
der belegering, en beletten de kruisvaarders, om
de vruchten eener behaalde zege op de Wenden
te plukken, zoodat deze, verdrietig over hunne
nuüelooze pogingen, de Wenden eindelijk met

* SAXO GRAMMATICÜS, die anders van dezen kruis-

togt der Denen een zeer onvolkomen berigt mededeelt,
en de oorzaken, welke de mislukking te weeg bragten,
geheel verzwijgt, beschrijft alleen den strijd met do sche-
pelingen •va.n.Rugen met eenige uitvoerigheid. L.I . , p. 3g8
(mihi p. 255).

•f- HEIIMOIÆ, 1. 1., c. 65, p. ygo. ANSEMÏUS VAN

GËMELODRS (een schrijver uit den aanvang der i5de eeuw)
beschuldigt, in zijne kronijk, de Saksische kruisvaarders
van de zelfde misdaad, welke door de Syrische Vorsten
voor Damascus bedreven werd. » Cum jam ad arma ex
» utracjue parte ventum fuisset, Teutonici, accepta pecu—
» nia, vendiderunt Danos, coeptoque proelio se subtra—
» hentes, muîta millia Danorum occidit Slavorum gladius."
PISTOMUS, Scripiores rerum G-ermanicarum, ed. STRUVE,

t. I, p. g65.
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rust lieten, onder dit beding, dat zij alle gevan-

gene Denen los lieten, en zich als Christenen lieten

doopen*.

Aîaoo ging dit groote leger uiteen, zonder eenig

nuttig of duurzaam werk tot stand gebragt te heb-

ben. Want de Wenden lieten zich wel doopen,

maar keerden echter weldra tot de dienst van

hunne voîksgoden terug, verwoestten weder als te

voren het Deensche land, en roofden op nieuw de

inwoners ter slavernij.

* (ÜAHliMAN, Geschichte von Dannemark [Hamburg
l84o, Mj F. PEïlTHEs),Th. I , S.2Ö5, zegt er van: »Wenn
» sie (die Sachsen) Ehren halber die Herausgabe der
» dünischen Gefangenen bedangen, so liessen sie es doch
» hingeiaen, als nur die Alten und Schwachen in Freiheit
» gesetzt, die Rüstigen aber in harter Knechtschaft fest-
» gehalten wurden." —- Over het aandeel, aan dezen
kruis togt door de Denen genomen, verdient vooral verge-
leken te worden PETERSEN, Die Züge der JDänen nach
Wenden (in de Mémoires de la Société Royale des Anti-
quaires du Nord, i836-i837, p. SS-i33, i837-i838, p. aoo-
32i), 3 Abschnitt, Ho. 8, p. 23g volgg. der Mémoires
voor i837~i838, uitgegeven Copenhague i84o.)
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BIJLAGE C»
(Tot blz. i5g, Noot Vjl.)

TOGT der Friezen naar Lissabon ,
in het jaar JJ47, volgens de Ges»
ta Fresonum.

{Werien van het Provinciaal Friesch Genootschap, ter be-
oefining der Friesche Geschied- Oudheid- en Taalkunde.)
deel I I , 2de aflevering, p, ia8-3o, VForkuiti, 183^*.

O p zekeren tijd geschiedde het, dat een van de
Friesche steden, Ulemsborchf, door de Sarracenen,

* Uitgegeven volgens een MS. van de Bodleyaansche
Bibliotheek te Oxford. Het afschrift, hiervan genomen, is
onnaauwkeurig, en op vele plaatsen door de uitgevers en
aanteekenaars verbeterda Waarschijnlijk zijn dezelve uit
het Latijn in de landtaal vertaald, en was de schrijver een
monnik uit het klooster IClaarkamp, die omstreeks 1248-
1256 de Gesta Fresonum boekte. De vertaling is van la-
tere dagteekening. Op enkele plaatsen komt de inhoud
woordelijk overeen met EGGERIK BENINGA, Historie van
Oostfriesland, en met eene MS. kroaijk : -D̂ 'e olde Frie—
sche Ghronike. Zie dit een en ander uitvoerig in de Aan-
teekeningen op de Gesta Fresonum, p. i44-i48.

•J- De vertaler las hier in het oorspronkelijke Vlisbona,
(of Ulixhona), Lissabon, en wist hiermede geenen weg,
waarom hij daarvan eene Friesche stad maakte. Van hier
ook later » die Ulixbonenses, dat is, dat steedfolck,"
waarmede hij ook verlegen was. Aanteek.,1. L, p. 166-168.
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dat is , door de Heidenen, belegerd werd, zoodat
de Friezen, die daar binnen waren, den moed
verloren, eenen wapenstilstand met de Heidenen
sloten, en het Christendom wilden verzaken. Staan-
de dezen wapenstilstand verzamelden de Friezen
200 man, en togen tegen de Heidenen op, om
de stad te ontzetten; deze twee honderd hebben
al de Heidenen van de stad verjaagd, en sloegen
wel 30,000 dood. De Heidenen hoorden een ge-
weldig geluid van gewapend volk in de lucht,
want Sint MAURICIUS hielp de Friezen te strijden,
zoo doende werden zij door dit geluid vervaard,
en ontvloden den strijd. O, welk een groot won-
der heeft God door onze Friezen gedaan, daar twee
honderd, dertig duizend konden verjagen ! — In
het heir der Friezen was een opperste, geheeten
POPTATUS , een oud man , zeer godvruchtig, en ge-
boortig van Wutte*. Deze POPTATUS riep met lui-
der stemme, toen aij in den strijd gingen: » Mijne
f Lieve broedere/ al onze hoop en troost zullen
i wij op God zeüen ; strijdt Gods strijd met op-
ï geruimdheid, en beschermt ons land, want, heizij
ï wij den strijd winnen, hetzij wij dien verliezen,
» of allen verslagen worden , ' het eeuwige leven
» wordt ons zonder twijfel gegeven." Als hij dit
gezegd had, zoo werd de Hemel geopend, en Sint
MAURICTUS (met eene groote schaar Ridders) ging
in de lucht voor het Friesche heir uit, en verjoeg
al de Heidenen. Als de strijd gewonnen, de stad

* Wutte, De Olde Chronike heeft Wirsch, BENINGA
Wiràum in Oostfriesland. Welligt PFuttum (thans Uttum)
in Oostfrieüand. Aanteek., 1. 1., p. l6g.
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ontzet was, en POPTATUS zich ontwapende, werd
hij door eenen Heiden ter neder geschoten, wel-
ke aan den berg verscholen îag. Zoo stierf hij
in God almagtig, en is een martelaar Gods ge-
worden, want hij streed voor het Christelijk geloof,
en op zijn graf wies een zeer schoone palmboom.
Deze is een teeken der overwinning. Be Ulixbo-
nenses (Lissabonners), dat is, het stadsvolk, ver-
wonderden zich zeer over dezen palmboom, en
dezelve was hun een teeken van groote vrede en
rust, want eertijds werden de Ulixbonenses dikwijls
aangevallen , belegerd, en bijna hunne geheeïe stad
verwoest en verbrand, maar daarna hadden zij
langen tijd bestendige rust en vrede, opdat zij God
konden dienen.

Als de Bisschop van de stad zag, dat deze, al-
daar begraven man, zoo vele teekenen deed (want
vele dooden, op zijn graf gelegd, werden weder
levendig, terwijl kranken gezond werden), zoo
hield deze Bisschop hem voor eenen heiligen mar»
telaar Gods, en achtte hem waardig s om gecanoni-
seerd te worden. Hij verkreeg ook van den Paus,
dat men hem canoniseren (heilig verklaren) * zoude,
maar eerst zoude men zijn graf opgraven, om uit te
vinden, waar de wortel van den boom was. Toen
vond men, dat de palmboom gewassen was uit
zijn hart, hetwelk, zonder twijfel, de overwinning
en kracht des geïoofs aanduidt, die hij in zijn
hart had, als hij ten strijde ging. Dezen heiligen
man POPTATUS hebben zij geëerd en verheerlijkt,
als een martelaar Gods. Ben palm droegen zij

* St. Poppo, 25 Januarij. Aanteeki, 1. 1., p. 169.
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vooruit in hun heir, als een teeken van overwin»
ning, en even groot geloof hadden zij in den palm-
boom, als de kinderen Israels in MOZES staf, en
zij hielden denzelven even eerbiedwaardig: alzoo
geschiedde den palm groote eere.

De aanteekenaars op de G-esta Fresonum verwer-
pen het geschiedkundige factum, waarop bovenge-
melde legende rust, te weten, den togt van Friezen
naar Lissabon, en liet voorgevallene met POPTATÜS

aldaar, vermits er twee, in tijd en plaats verschil-
lende, doch overigens in den inhoud zeer met el-
kander overeenkomende, gebeurtenissen bij de oude
Friesche kroniekschrijvers vermeld worden , zoodat
men bijna niet twijfelen kan , of een van beide
moet naar het andere verdicht zijn (p. 167). Het
is hiermede aldus gelegen: De legende, door ons
uit de Gesfa Fresonum vertaald, vindt men ook
in de Olde Friesche Chronike, aîsmede bij HAM-
CONIUS, Frisia, 1620, blz. 80 en 108. De eerste
noemt den held POPPO , en het tooneeî s Lesse-
s boen.," den tijd, » bi Pawes INNOCEITTIIJS tiden V
De tweede denzelven POPTETUS, en stelt, op blz. 103,
den tijd op het jaar 792, toen HARMACARUS Bisschop
van Utrecht was. Intusschen geeft E. BENINGA, in
zijne Historie van Oost-Friesland (MATTHAEÜS, 1.1,,

* Paus INNOCENTIÜS de tweede werd in September
il43 opgevolgd door CELESTINUS den tweeden. Dezen,
niet INNOCENTITIS den derden^ aal de Olde Friesohe CAro~
nïke bedoeld hebben.
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vol. ÏV , p. 55), een gelijksoortig verhaal. De held
heet daar POPPO van Wirdum, in Oost-Friesland,
de gelegenheid, de slag tegen de Sarracenen, bij
Tours, door KAREL MARTEL , in het jaar 730 ge-
leverd. De vraag is deze: welke van beide legen-
den berust hel meest op geschiedkundige daad-
zaken ?

De aanteekenaars verwerpen het eerste verhaal,
uit hoofde de Friezen, in 1217, geen deel zouden
gehad hebben aan de veroveringen in Portugal,
door de kruisvaarders verrigt; zoodat de legende, dat
het voorval met POPTATDS te Lissabon zoude plaats
gehad hebben, geen geschiedkundige daadzaken kan
aantoonen, waarop dezelve steunt. BEMWGA'S legende
echter kan dit wel, vermits het leveren van dien
slag geschiedkundig bewezen kan worden. Doch
wij moeten hierop aanmerken, dat de schrijver der
Gesta van geenen bepaalden tijd spreekt, en be-
paaldelijk geenszins van het voorgevallene met de
kruisvaarders in 1217. Bij het te boek stellen van
eene gebrekkige, mondelinge overlevering, van liet
gebeurde met Friesche krijgers in Portugal, had hij
het oog op hetgeen in 1147 voor Lissabon plaats
had» toen deze stad aan de Sarracenen, met behulp
van kruisvaarders, uit het noordwesten van Europa,
ontrukt werd (zie bijlage D, en blz. 159, Noot f ) .
De gebrekkige kennis, die de schrijver der Gesta
van dit voorval had, alsmede de onkunde van den
veel lateren vertaler, hebben hier van eene £'»£•6-
nomene eene ontzette, en van eene Portugeesche
eene Friesche stad gemaakt, ïntusschen blijft het
ons alleropmerkelijkst, dat de Friesche kruisvaar-
der, die in 1217 geruimen tijd te Lissabon ver-
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toefde, en wiens berigten wij boven (blz. 159,
Noot f, en later, op het jaar 1217) vertaald heb-
ben medegedeeld, of zullen mededeelen , als oogge*
tuige verhaalt, dat er werkelijk ten oosten van de
stad Lissabon een palmboom was , die uit het
graf van den Christen martelaar POPTERUS * ULVINGA

oprijst, welke POPTERUS , onder den naam van
HENDRIK , als aanvoerder der Christen (waarschijn-
lijk alleen der Friesche) kruisvaarders, voor 70 jaren,
dus juist in 1147, aldaar met zijnen wapendrager
gesneuveld was. Hij schrijft dit aan den eerwaar-
digen EMO, Abt van Wittewierum, op eenen tijd,
dat er nog menschen konden leven, die dezen
kruistogt mede gemaakt hadden , en er voorzeker
nog dezulken leefden, die zich de terugkomst en
de verhalen der kruisvaarders van 1147 konden
herinneren. In den mond des volks, de bijna eeni-
ge overbrenger van geschiedkundige daadzaken in
die dagen, werd deze gebeurtenis van tijd tot tijd
met zoogenaamde mirakelen versierd, tot dat de
schrijver der Gesta dezelve, omstreeks honderd ja-
ren na het voorval, waarschijnlijk met vele bijvoeg-
sels, in den hem eigen trant, vermeerderd, boekte.
Later kwamen van deze legende twee verschillende
lezingen in omloop; BENIHGA, die veel later dan de
schrijver der Gesta leefde, boekte de eene, terwijï
de Olde Friesche Chronike en HAMCONIUS den schrij-
ver der Gesta Fresonum volgden, die de oorspron-
kelijke lezing geboekt had.

* De naam POPPE, PoPKE, vrouwelijk POP, komt nog
dikwijls in Friesland, vooral in de woudstreken, voor.
Ook het geslacht POPTA is bekend, onder anderen door
het POPTA gasthuis te Marssum.
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BIJLAGE D .
(Tot blz. i6i, Noot f.)

VEROVERING van Lissabon, in het
jaar JJ4-7.

(Vertaling uitWiLKENS Geschichte der Kreuzziige, deel I I I ,
eerste gedeelte, hoofdstuk I Ï . )

JAet eenige roemrijke wapenfeit van den groo-

ten kruistogt, in 1147 ondernomen, werd door

eene talrijke vloot van kruisvaarders volvoerd, welke,

op hunnen zeetogt naar Syrië, op de kust van

Portugal landden, en den Koning ALPHONSUS van

Bourgondië hielpen de stad Lissabon te bemag-

tigen *.

* De uitvoerigste berigten leveren een' brief van eenen
Vlaamschen Priester, kruisprediker en ooggetuige der ver-
overing, gerigt aan den Aartsbisschop van Terouenne (te
vinden bij MARTENE en DÜRAND, Collectlo amplissima,
t. X, p. 800-02), alsmede een' anderen brief van den Duit-
schen monnik DEDEKIND (DODECHIN), uit Oberlahnstein
aan den Rijn, bij Coblentz), ook een ooggetuige, aan den
Abt CUNO, van het klooster van den H. Dasybodus te
Oherlahnstein, geschreven, opgenomen in de kronijk van
DEDBKIND, zijnde een vervolg der kronijk van MARTAKÜS
SCOTUS, te vinden bij PISTORIUS, Scriptores rerum Ger-
manicarum, ed. STRTJVE, t. I, p. 676 (mihi p. *&j3), vol-
lediger echter, uit een MS. uit de bibliotheek van het St.
Bartholomaeus stift te Frankfort a. d. M., medegedeeld
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De vloot bestond, behalve de Duitsche, uit 200
Engelsche en Vlaamsche schepen, onder aanvoering
van den Nederlandschen Graaf. ARNOLD VAK AER-

SCHOT , aan welke zich vele, in de paaschweek van
1147, van de stad Keulen vertrokkene schepen met
kruisvaarders, van de Rijn- en ?Feser-oevers, en
uit Westphalen, hadden aangesloten*. Verstrooid
door eenen zeer hevigen storm, welke op Hemel-
vaartsdag woedde, bereikten deze schepen verschil-
lende havens op de kusten van Gatticië en Portu-
gal. Als 50 schepen, onder welke ook verscheidene
Duitsche waren, eene haven, niet ver van Sant
Jago , in Gallioië, binnen liepen, deden de kruis-
vaarders, welke met deze schepen gekomen waren,
eene bedevaart naar de beenderen van den Apostel
JACOBUS, en vierden te Sant Jago (di Compostelld)
het Pinksterfeest \ . Zoodra de Koning ALPHONSUS

door P. W . GEROKEN, in zijne Reisen durch Schwaben
u. s. n>%, Th. IV, S. 386-Qi. Beide brieven zijn elkander
200 "eliji, dat zij uit ée'ne bron gevloeid moeten zijn.
Eene waarschijnlijke gissing hiervoor geeft WlLKBN op,
terwijl hij den inhoud derzelven vergelijkt; die van den
Duitscher is kort en krachtig) en vooral waarheidlievender
(vergelijk MlCHAüD, 1. 1., t. I I , p. 200, HAKEN, 1. 1,,
Th. I I I , S. 327-Si).

* » ïiavalis exercitus Colonia et aliis civitatibus Rrieni
» conflatus praeterea litore fluminis ffizerae." H E L -
MOLD, 1. 1., c. 6i, p . 588.

-J- Zij landden, na eene vaart van 32 dagen (van 27 April
tot x8 Mei), in eene Engelsche haven, welke BEDEKIND
Derchinure, Derchimite, ARNOLD Tredemunde, noemt.
DEÎIEKIND zegt: » Movit exercitus à Colonia," Zij vonden
den Gcraaf van Aerschot met 200 schepen in bovengenoem-
de hayen, thans Darmouth genoemd. L« L, p. 4-;4.



EN BE KRÜISTOGTÏN» 21 î

de aankomst dier dappere krijgers in zijn rijk ver-
nam , liet hij hun voorstellen, of zij , als mannen,
die de gelofte gedaan hadden, om voor God tegen
de Heidenen te strijden, met hem de stad Lissabon,
welke nog in de magt der Sarracenen was, bele-
geren wilden. Hij liet het hun niet onbekend blij-
ven , welke onmetelijke buit, door de verovering
dezer rijke stad, in hunne handen zoude vallen.
Deze voorslag geviel den kruisvaarders uitnemend.

De vloot, nadat zij zich in den mond der Douro
weder verzameld had, ankerde 's avonds voor Sint
Petrus en Paulus (28 Junij 1147) voor de stad
Lissabon. Vele kruisvaarders verlieten de schepen ,
en belegerden, met den Koning ALPHONSUS en de
Portugezen, de stad aan de landzijde; de Engel-
schen legerden zich aan de oostzijde, en de Vla-
mingers aan de westzijde. Reeds op den derden
dag der belegering werden de voorsteden stormen-
derhand ingenomen (1 Julij). Toen verliep er
eene geheele maand, om de torens, valbruggen en
ander belegeringswerktuig, te bouwen, en midde-
lerwijl rustten de Sarracenen zich ook toe. Meer
dan 2OO.OOO Sarraceensche mannen zouden destijds
in Lissabon geweest zijn. Treesselijk was de we-
derstand , welke deze boden, en deze belegering
was eene der zwaarste, welke door kruisvaarders
ondernomen werd.

Als op Sint Petridag (1 Augustus) twee torens
en de op de schepen gebouwde valbruggen aan
den muur aangebragt werden, zoo stormden de
Sarracenen, op hetzelfde oogenblik, met geweld
de stad uit, dreven de Christenen terug, verbrand-
den den eenen, door de Engelschen gebouwden
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toren, aan den westkant, en ook den toestel, welke
tot ondergraving van den muur dienen zoude,
waarbij zelfs de bouwmeester van denzelven om-
kwam. Hoewel hierdoor de arbeid van eene geheele
maand verloren ging, werden de Christenen niet
mismoedig. De Koning ÂLPHONSUS zette onverdroten
de ondergraving van den muur voort, in weerwil
der sterke pogingen van de Sarracenen, om dit werk
te verstoren. Bijzonder op Michaelis dag (29 Sep-
tember) , werd tusschen de Sarracenen en Portu-
gezen , bij de ondermijning, zeer hevig gestreden,
van af het derde uur van den dag tot aan den
avond. De Christenen echter hielden stand, en
sneden zelfs de Sarracenen den weg af, zoodat
zeer weinigen van degenen, welke den uitval on-
dernamen , weder in de stad terug kwamen. Het
gebrek aan levensmiddelen in de stad werd intus-
schen zoo groot, dat men zelfs honden en katten
verslond.

Nogtans, toen, in den nacht van Sint Gallus
(15 OcJober) , de muur, ter lengte van 200 voet,
door de mijners werd ter neder geworpen, en de
Christenstrijders, door het gedruis van den vallenden
muur gewekt, in welgeordende scharen oprukten,
verdedigden de Sarracenen zich zoo dapper, dat
de belegeraars niet door de bres konden heen
dringen, en reeds op den volgenden morgen
stond, in plaats van den ter neder geworpenen.
muur, een stevige aarden wal, ter manshoogte, met
eene, uit sterke balken en huisdeuren, uitmuntend,
nog in dien nacht getimmerde, borstwering voor»
zien, hoe vele moeite de Christenen ook gedaan
hadden, om de Sarracenen met pijlen en met slin»
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gertuig in dezen arbeid te storen. Ook als de Chris-
tenen tegen dit nieuwe werk storm liepen , werden
zij met groot verlies door de Sarracenen terug ge-
dreven , hetgeen hun vertrouwen en moed niet
weinig verzwakte.

Een bekwaam bouwmeester van P-isa had echter
intusschen voor den Koning 'ALPHOHSDS, in vier
weken, eenen nieuwen toren gebouwd, welke veel
hooger was, dan de door de Sarracenen verbrande.
Als deze toren, welke hoog boven den muur uit-
stak , en met ossen vellen tegen het vuur voortreffe-
lijk beschut was, aan den muur aangebragt werd ,
terwijl de Zuid-Nederlandsche kruisvaarders *, over
den nedergeworpen muur, hevig den aarden wal
bestormden , en alles, zelfs de pogingen, om den
toren te verbranden (dien de Portugezen, ver-
schrikt door de pijlen en werptuigen der Sarra-
cenen , verlaten hadden), door de toegesnelde Duit-
sche en Vlaamsche kruisvaarders verijdeld was,
vertwijfelden de Sarracenen, en baden om vrede.
Hun Kadi sloot met de Christenen een verdrag,
waarbij aan alle Sarracenen de vrije en onge-
hinderde aftogt toegestaan werd, met achterlating
echter van hunne wapenen, krijgswerktuigen en
have.

Op den dag der Heilige Ursula (21 Octoberll47)
werd deze heerlijke zege verkregen. De stad werd
aan Koning ALPHONSUS overgegeven, en de on-
metelijke buit onder de kruisvaarders verdeeld.

* liotharingi bij ARNOLD. WILKEN zegt, er worden,

zonder twijfel, daaronder kruisvaarders uit de Rijnlanden
bedoeld, (Wij zouden eerder aan Brabanders denken.)

II. 15
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Deze rustten in Lissabon, tot Februarij (Ï148), uit,

en zetten toen , vrolijk en vol moed, hunnen zee-

togt naar Syrië voort *.

(Het vervolg en slot in het volgende stuk.)

* Hunne verdere lotgevallen meldden -wij op biz. I 6 Î .
W I L K E N merkt nog op, dat ALBERICÜS ÏRITJMFONTIÜM

(van Troisfontaines), in zijn Chronicon, bij LÇIBNITZ,
Accessiones historicae, p. 5i7, berigt, dat een Koning van
Noorwegen onder de kruisvaarders voor Lissabon zoude ge-
weest zijn. Hij zegt: » Hoe konde een der drie haîfbroe-
» ders, SiGURD, INGO en EYSTEIN, zonen van HARALD
» GYLI/ECHRIST, onder welke Noorwegen verdeeld was, en
» die elkander zochten te verdrijven, het wagen, het rijk
s te verlaten? Intusschen kan het zijn, dat Scondinavi-
T> sche zeevaarders dezen zeetogt mede gemaakt hebben •
» liet stilzwegen der nog voorhandene berigten geeft geen
» regt, om zulks te ontkennen."



221

NOORD-NEDERLAND
EN

DE KRUISTOGTEN.

VAN HET AANDEEL DER N O O R D - N E D E R L A N D E R S EN, IN HET

BIJZONDER , DER F R I E Z E N AAN DEZELVEN, VOLGENS

BE BERIGTEN VAN OOGGETUIGEN EN TIJDGENOOTBN ,

DOOR

Advocaat te Leeuwarden.

TWEEDE EN LAATSTE GEDEELTE. '

VAN HET JAAR 1 2 1 8 — 1 2 9 1 .

\ 6. 2t0.ekmte.elm xn tm& i)alsevltxnt> tmt îim hxnx»-

tsQt sent tjft jaar 1218.

D e treurige toestand der Christenen in het Hei-
lige Land, welke met eiken dag verergerde, gaf
aanleiding aan Paus INNOGENTIUS den derden,,om,
op nieuw, het kruis te laten prediken. — In ons
vaderland en in Duitschland geschiedde zulks voor-
al door zekeren OLIVIER , Sckolasticus der kerk te

II. 16
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Keulen"-. — Als Legaat der Apostolische stoel, en
van verscheidene Abten vergezeld, doorreisde hij,
in het jaar 1213-14, Westphalen , Friesland en Bra-
band, en predikte het kruis f. Het gelukte hem,
de menigte met zulk eene geestdrift tot het doen
van eenen kruistogt te bezielen, dat, volgens zijn
eigen schrijven aan eenen kruisvaarder, den Graaf
van Namen en deszelfs gemalin § , 50,000 Friezen ,
waaronder 8,000 schildknapen en 1,000 geharnaste
Ridders, het kruis aannamen.

Om deze geestdrift op te winden, diende niet
weinig de verschijning van kruisen aan den hemel,
terwijl OLIVIER het kruis predikte, of de mis vierde.
Zoo zag mea , bij voorbeeld, in het dorp Suider-
Iiuisen, in Achtkarspelen (Sur/iuizum), een blaauw
kruis bij de zon. Op den 5 Junij 1214 (Sint Bo-
nifacius) zag men te Dockum, bij de gewone
jaarîijksche processie ter eere van Sint Bonifacius,
den patroon der stad, een groot wit kruis, dat
zich van het noorden Baar het zuiden bewoog. Vele

* Hij maakte den kruistogt in persoon mede, gelijk wij
later zien zullen, en vond de belooning voor gedane
moeite en doorgestane gevaren in zijne benoeming, in het
jaar I2s3, tot Bisschop van Paderhorn, en, in het jaar
1226, tot Kardinaal. Zie NICOLAUS SCHATEN, Historia

Westjjhaliae, 1. 20, p. 996 sqq., aangehaald bij WlARDA,
1. 1., p. i5o«

•f Men vergelijke bijlage E, alwaar men het verhaal
dier kruisprediking, met dat der belegering van Damiate,
die er het gevolg van was, door ons uit de Gesta Freso-
num vertaald, zal vinden. 1

§ Bij MARTJENE en DURAND, Collectio monumentormn

amplissima, t, I, p. tu5-l6. WlLKEN, 1. 1,, Th. VI,
S. 99.
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duizenden menschen (waaronder OLIVIER zelf),
welke deze jaarlijks sterk bezochte processie bijeen
had gebragt, waren hiervan ooggetuigen *.

* .SCHOTANUS, 1. L, blz. 108. De opgewondene ge-

moedsgesteldheid, gepaard met de toevallige gedaante van
wolken aan den hemel, of welligt een kunstgreep der
kruispredikers, nog voor weinige jaren in Frankrijk gebe-
zigd, zullen de oorzaken van deze verschijnsels geweest
zijn. OLIVIER geeft er zelf, in zijne uitmuntende Historia
Damiatina (bij EcCARD, Corpus historicum medii aevi,
t. I I , p. l4oi), dit berigt van: » Het gebied van Keulen
» werd tot opvolging van de geboden des Zaliginakers
» opgewekt door eenige teekens, welke aan den hemel
» verschenen; want in het gebied van Keulen, en wel in
» het sticht van Munster, in een dorp in Friesland, Bet-
» lem, verschenen, in de maand Mei, den zesden dag voor
» Pinkster (5 Mei 1214), terwijl het kruis aldaar gepredikt
» werd, drie gedaanten in de lucht, de eene, wit van
» kleur, in het noorden, de andere, van dezelfde kleur
» en gedaante, in het zuiden, de derde, grijs gekleurd
» {medio colore), in het midden, waarin een kruis, en
» eene menschelijke gedaante, met opgehevene armen, vast
» genagelde handen en voeten en een gebogen hoofd, aan
» hetzelve gehangen. Dit stond midden tusschen de beide
» andere, in welke geene beeldtenis van een mensch zigt-
» baar was. Op eenen anderen tijd en plaats, in een dorp
» in Friesland, Sucherhhusen {Surhuizum), gedurende de
» kruisprediking, verscheen een hemelsbiaamv kruis nevens
» de aon; dit kruis zagen meerdere menschen, dan het
» eerste. De derde verschijning had plaats in het sticht
» van Utrecht, in het dorp [villa) Doccen (Dockum), al-
» waar de H. BONIFACIÜS gemarteld is. Aldaar verscheen,
» op den dag van dien heiligen (5 Junij I2i4), terwijl
» vele duizenden tot het houden der processie (statio)
» waren zamengevloeid, een groot en wit kruis, waarvan
» de dwarsbalk eenigzins anders dan de andere balk ge-
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Wij vinden van de komst van OLIVIER in Fries-
land, en van een gedeelte van den kruistogt, dien
deszelfs kruisprediking ten gevolge had, eene be-
langrijke mededeeling in de kronijk van EMO , Abt
van het klooster Bloemkamp, te Wittewierum of
Wïerum, in de Ommelanden *.

» vormd was. Dit teeken zagen wij allen. Het bewoog
» zich allengskens yan het noorden naar het zuiden."

Men vindt dit zelfde verhaal bijna woordelijk terug bij
JACOBUS DE VlTRlACO, Historia Orientalis, lib. I I I ,
p. ll3i-32 (Gesta Dei per Francos, t. I) . Hij noemt
aldaar de eerste plaats Bendui, de tweede Sutehuysem,
de derde » in villa quadam, ubi BONIFACIUS coronatus
J> est marüyrio." *««• Ook in de nog m handschrift be-
staande kronijk van W O R P VAN THABOR is OLIVIERS
ierigt nageschreven. In een oud MS. van die kronijk,
op de bibliotheek van het Athenaeum te FraneJcer herus-
tende, leest men de namen der plaatsen aldus : » In
» pago Phrisiae ejusdem (id est Monasteriensis) diocesis
» nomine Sueterhusen (in een later MS. Suyrhuizen) etc.
y> ïert ia in pago Dockinga caet." » Door Betlem, Baden,
Bedem, zal ," zegt de Heer Mr. A. TELTING, aan wien
ik, onder anderen, dit berigt van W O R P VAN THABOR
te danken heb, » verstaan moeten worden Bedum, in de
» Ommelanden. Dit behoorde tot het Munstersche sticht,
» en daar ging OLIVIER. bij de tweede kruisprediking
y> wederom heen (zie beneden, § l i ) . Surhuizum ligt in
» Achtkarspelen, en ik lees bij W O R P VAN ÏIIABOR, dat
» Oostergo tot het Utrechtsche sticht behoorde, » excepto
•» octo pagis."

* Deze kronijk (te vinden bij MATTHAEUS, Analecta
medii aevi, t. II , p. l - m ) loopt van het jaar 1205.1237.
Het vervolg van MENCO, deszelfs opvolger, van het jaar
1237-1273 (p. 111-189), terwijl er nog een tweede vervolg
•van eenen onbekenden voorkomt, lnopende va» het jaar
1373-1597 (p. i8g-ai5).
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EMO verhaalt ons*, dat OLIVIER Scholasticus in
het jaar 1214 in Friesland kwam, en eene menigte
menschen van beider kunne overhaalde, om het
kruis aan te nemen. Ook liet hij bussen in de
kerken plaatsen, om geld op te zamelen voor de-
zen kruistogt -f. Hun voorbeeld vond vele navol-
ging. Bij de krooning toch van Keizer FREDERÏK

deu tweeden (25 Juk) 1215), namen vele Edelen ,
met den Keizer, het kruis aan, ZOQ als de Her-
togen van Braband en Limburg, de Graven van
Gulik, Berg enz. § De Friezen, die het kruis had-
den aangenomen, volbragten in 1217 en volgende
jaren hunne gelofte. Laat ons zien, wat EMO hier-
van verhaalt, en, zoo getrouw mogelijk, het be-
rigt vertaald rnededeeîen, dat hem een togtgenoot
en vriend, na hunne landing te Sint Jean Æ Âcre
(Ptolemaïs), toezond, en door hem in zijne kronijk
is opgenomen \,

§ 7. '2>ttitt%ï te $tujtn in 2217—1218 naax f)*i
jjiürgf ffaftfr.

» Het lust ons," dus schrijft EMO , » ten behoeve
ï van pelgrims of kruisvaarders, hier ter plaatse
» eenen reisweg in te vlechten, en de lotgevallen

* L. 1., p. 16. Vergelijk bijlage E.
f UBBO EMMIUS, 1. 1., p. n 8 . Deze bussen waren

uitgeholde stukken hout, en met ijzeren banden voorzien.
§ WlLKEN, 1. 1., h . VI, S. lo3. GODEFR. MoNA-

CHI Annales, ad annuœ, Ï2ï5.
.). Zie MATTHAEUS, 1. li, t. II , p. a5-35.
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i te vermelden, welke de kruisvaarders, die stoule-

ï lijk voor de zaak van CHRISTUS naar het Heilige

j) Land zeilden, hebben ondervonden, welk een

» en ander een mijner vrienden, op reis zelve,

i ter neder gesteld en mij overgezonden heeft *."

Dit verhaal luidt aldus f :

» In het jaar onzes Heeren 1217, het tweede

i jaar der regering van Paus HONORIUS den derden,

i op den laatsten dag der maand Mei § , verlieten

* De schrVjyer van dit eenvoudig verhaal was geenszins
O L I V I E R zelf, zoo als W I A R D A gist. OLIVIER, als een
Keulenaar zijnde, zoude uit de Maas gezeild zijn, terwijl
de steller van dit verhaal uit de Lauwers zeilde, » per
y> (Ji)ostium Lavicae fluminis in altum emissi." WlL™
KEN vertaalt dit wel door » den mond van de Maas,"
doch, zoodanig vinden wij de Maas nergens genoemd. Ten
anderen was de steller voorzeker een Fries, daar hij bij
Lissabon, met de Friesche schepen, zich van de overige
•yloot afscheidde, terwijl de Keulenaars bij W I L L E M ,
Graaf yan Holland, bleven. Zoo spreekt hij ook (p. 29)
Tan » Alvor et Silvis, urbes captats quondam a nostris,
» id est Frisonibus, vergelijk p. i63, Ka. f ) , " terwijl wij
zelfs later gelegenheid zullen hebben, om op te merken,
dat OLIVIER, waarschijnlijk, gedeeltelijk oyer land ging.

f TJ. EMMIUS, 1. 1., lib. VIII , p. 118 sqq., SCHO-

TANUS, 1. 1., blz. 108 S(jq., WlNSEMIUS, 1. 1., blz. l53
sqq., F. SJOERDS, 1.1., I l , blz. 488 sqq., WlLKEN, 1.1.,
VI, S. i63 sqq., WAGENAAR, 1. 1., I I , blz. 34l«46,
deelen den hoofdinhoud mede. MATTIIAEUS, 1. 1., Dedi-
catio, t. I I , p- 5, noemt het een » iter maxime memora-
» hile," terwijl hij ook aldaar, p. 6-7, de MSS. aanhaalt,
naar welke hetzelve is afgeschreven.

§ GoDEPRIDUS MoNACJius {Aruiales, bij M. FREHER,
Rerum Germanicarum, scriptores, jirgentoriae Ï717, fo.,
t . I , p.384) stelt den 29 Mei, »tertio Wono." Doch Go-
BBFRIDUS zelf (of zijn berigtgeTer) zeilde uit de Maas,



EN DË K.RU1ST0GTEN, 22/

» wij onzen geboortegrond, en de ons zoo dierbare
x beemden. Wij droegen den aanvang onzer reis
s aan Hem op, die hem, welke het zijne verlaat,
» en verre weg trekt (ter kruistogt), hetzelve dik»
i wijls met woeker terug geeft. Nadat wij door
» den mond der rivier de Lauwers, in volle zee
» gekomen waren, zagen wij, begunstigd door
» eenen goeden wind, op den derden dag (2Junij),
s Engelands kusten. Ter regterhand aanschouwden
» wij een eiland, Wïch (Wïght) geheeten, hetwelk,
» door de zee van Engeland afgescheiden, een af-
» zonderlijk eiland uitmaakt, maar aan Engeland
» onderdanig is. — Op den volgenden dag, des
» Zaturdags, kwamen wij te JDeutemutka (Bar-
» mouth), alwaar eene haven, tusschen twee hooge
» bergen gelegen, ons in hare bogtige schoot ont-
ï ving, en alwaar wij den Graaf van Holland
» (WILLEM de eerste), en den Graaf van Wetha
j) (GEORGE VAN WIED) *, met vele Edelen, die op
5) 12 schepen f aangekomen waren, vonden.

Waardoor, ook voor de volgende data, eenig verschil be-
staat, vermits beide berigtgevers zich niet bij het zelfde
gedeelte der vloot bevonden.

* Uit het gebied van Keulen.
\ U. EMMIDS, die dit verhaal volgens een MS» ge-

boekt heeft, zegt 212 schepen. Ook OLIVIER {Historia
Damiatina, c. 5, p. l4oi) zegt: » A principio praedica-
» tionis crucis CHH.ISTI provincia Coloniensis studio mag—
» no, pluribus etiam .sumtibus, fere trecentas naves prae-
» paravit, quarum quaedam remanserimt." LANGESTDIJK,
Graven van, Holland, h\z. 62, laat 5oo schepen te Schie-
dam uitrusten. Waarschijnlijk bedoelt hij hiermede, dat
dezelve bij die stad zeilreê gemaakt werden, om den oce-
aan in t,e stevenen. De lessing van aia zal de Ware zijn.
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» Wijsselijk werden hier wetten afgekondigd»
-» naar welke het kruisleger zich moest gedragen,
ï terwijl alle maatregelen werden genomen, om
J> het heil onzer siel en de onderlinge rust te
» bevorderen. De Graaf van Wied werd tot bevel-
» hebber van de voorhoede der vloot verkozen,
x terwijl de achterhoede aan den Graaf van Hol-
» land was opgedragen, wien het geheele leger
•» reeds tot hoofd en heer had verkozen. Op Zondag
» (die Dominico, 4 Junij) , hoewel het weder door
ï de nieuwe maan, steeds zoo gevaarlijk voor den
» zeeman, onstuimig was, maar de wind goed
s stond, stak de Graaf van Wied met vele schepen
» in zee, -welke door tegenwind, nevels en ruw
ï weder, verstrooid werden, en waarvan een op de
ï klippen van BrUtannië strandde *, en, alhoewel
» de manschap gered werd, leed men hierbij veel
» verlies in goederen. Wij echter, met den Graaf
3» van Holland, Brittannië verlatende, kwamen op
ï den vierden dag (Woensdag 7 Junij) in de haven

BILDERDIJK evenwel zegt, in zijne Geschiedenis des Va-
derlands, deel I I , blz. i n : »Met 12 welbemande koggen
» stak Graaf WlLLEM, 29 Mei 1217, in zee, waarbij zich
y> nog meer schepen voegden, immers den onzen worden
» 80 kielen toegeschreven. Zijne vloot had zich onderweg
» met die der Engelschen vereenigd, enz," De Friezen
alleen hadden meer dan 80 kielen, enWiLLEM vereenigde
zich niet met de Engelschen, maar met de Duitschers,
onder GEORGE VAN W I E D . Vergelijk It aade Friesche
Terp, met de Bijvoegsels en Aanteekeningen van den Heer
3. VAN LEEDWEN, blz. 574.

* Het was een schip van Munheim [Mulheim, digt bij
Keulen, aan den Rtjn), zegt GOD. MONACHUS.
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» van Sint Matthaeus | , alwaar ten tweeden male
» de krijgswet werd voorgelezen, en het geheele
» leger zich verbond, om dezelve in acht te nemen.
» Op den volgenden Zondag (11 Junij) werd de
» orde veranderd, en beval de Graaf van ffottand
B de voorhoede, en de Maarschalk van Keulen
» (de Graaf van Wied) de achterhoede. Wij ver-
» lieten de haven van Sint Malthaeus met eeneri
D noordenwind, welke voor hen, die naar Lis-
» sabon of omliggende plaatsen stevenen, gunstig
» is. Begunstigd door goeden, alhoewel flaauwen
ï wind, kwamen wij op den zesden dag (16 Junij),
» daaraanvolgende, tot aan Pfiare*, eene stad in
» Gatticië f, tamelijk welvarend, en eene kromme
Î haven hebbende, kenbaar aan eenen hoogen toren,
ï door JULIUS CAESAR gebouwd §. Den volgenden

-j- » In Aragonia," zegt eene noot bij MATTHAEUS, 1.1.,
p. 27. » In Brittannia, apud S. Matthaeum, in finibus
» terrarum, quod vulgari nomine Fine posterne (kaap Fi~
» nisterre) dicitur." GODEFR. MoNACHUS, p. 384. In
JBretagne, zegt WlLKEN.

* Volgens WlLKEM, FerroL De beschrijving der haven
past beter op Corunna. r> Corunna heeft eene vermaarde
» haven, uit een half rond bestaande. Eene Engelsche
» mijl ten noorden der stad verheft zich de toren van
» HERCULES, een hoog gebouw, op eenen berg, dat tot
» vuurbaak dient, en 20 uur ver gezien kan worden. De
» haven is 2 uur lang." TucKEY, Aardrijkskunde voor
zeevaart en koophandel, deel II , p. 25i.

•j" » In regno Legionensi," zegt GOD. MONACHUS.
§ Alles, waarvan men destijds de dagteekening der

stichting niet meer wist, werd aan de Grieken of Romei-
nen toegeschreven. Ook nu nog, bij voorbeeld aan den
Rijn, is het hiermede dikwijls even zoo gesteld.
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T, dag (17 Junij) gingen wij op weg naar Com-
j postella (San Jago dt Compostella) *, en bereik-
s ten hetzelve na eene, zonder ophouden door-
3 gezette, dag» en nachtreize. Na onze hulde aan
Î God en den heiligen Apostel (JACOBÜS) gebragt te
D hebben, keerden wij naar Phare terug, alwaar
y> wij 9 dagen door tegenwinden werden opgehou-
Î den. Op aansporing derhalve van den Graaf
» van Holland, welke door de inboorlingen on-
s derrigt was, dat men uit hunne haven, met
» dezen wind, Lissabon niet zoude kunnen berei-
3 ken, wendden wij (den 28 Junij) wederom naar
s Brittannië den steven, tot op omstreeks eene
ï mijl afstands, en Jiepen in eene uitmuntende ha-
» ven, tusschen twee hooge bergen in f. Van
» hier zeilden wij 9 op het feest der Apostelen (Pe-
y, trus en Paulus, 29 Junij) , en door ongestadige
y> winden, en door de golven, gedurende drie dagen
s en nachten geslingerd, kwamen wij op den der-
ï den dag (1 Julij) tot Portugal (Oporto). Hier
ïi is de heiven door den «aauwen mond en de in
ï het vaarwater liggende klippen zeer belemmerd §,
ii in welke eenige onzer schepen, niet zonder groot
» gevaar, binnen liepen; de overigen echter buiten
ï de haven, in het gezigt der klippen, voor hunne

* Weinige bedeplaatsen werden zoo sterk bezocht als
deze. Nog heden duurt zulks voort.

•f- » Ut dictum," voegt hij er bij, waarschijnlijk Dar-
mouth bedoelende, vroeger door hem even zoo beschreven.

§ Thans is de haven nog moeijelijk, om in te loopen.
W I L K E N , 1. 1., die aanhaalt H. F. LINK, Reisen durch
Frankreich, Spanien und Portugal (Kiel idoi-oi, 3 Theile),
I I , S.-66.
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» ankers rijdende, den nacht in grooten angst
j) doorbragten. Toe» de dag aanbrak, zetten wij
s met voorspoedigen wind de reis voort, en liepen,
» tegen onzen wensch, in de haven van Silere
s binnen *, alwaar wij in eene voorraadschuur
ï (grangia), bij de haven, den Abt van het klooster
» Alcabar\, der orde van de Cisteriënsers toebehoo-
» rende, onzen intrek namen §.

J> Deze Abt gaf ons uitvoerige berigten over den
» toestand van het land, en de gesteldheid der
» havens. Onder anderen verhaalde hij ons, hoe
» een Priester van den Koning van Marokko, die
s tot het Christendom was overgegaan, opentüjk,
'» in het bijzijn des Konings, verkondigd bad, dat
» zijn rijk weldra een einde zoude nemen, Toen hij,
j> op bevel des Konings, gedood was, heeft deszelfs
» zoon, in de schriften zeer ervaren, en die ook
ï het Christelijk geloof opentlijk beleed, zeer scherp-
» zinnig dit bevel des Konings gegispt, en over het
«einde van deszelfs rijk, uit de gezegden derProphe-
» ten , eene aannemelijke voorspelling opgemaakt,

* Silere, Silera. WlLKEN zegt, voorzeker het dorp
Salir do Mato, niet ver van de badplaats Caldas.

f Het beroemde klooster Allcobaza. W I L K E Î J , VI,
S. 166, Na. 10, die aanhaalt LINK, 1. 1., I I , S. 66, en
MURPHY, Traveh in the years 1j8g and go in Portugal,
London 179,5, 4°, p. 88-io5.

§ GODEFR. MoNACHUS verhaalt, 1. 1., p. 384, dat de
schepen door eenen hevïgen storm verstrooid werden. Op
den VI Nonus Julii (2 Julij) bereikte de Graaf van Hol-
land, met vele schepen, eene haven » in regno Portugal-
» liae (welligt Oporto)," bij welker binnenloopen 3 sche-
pen verongelukten. De Graaf van Wied liep eene haveE
in het zelfde rijk binnen.
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J> waarop hij twee dagen daarna, met duizend lans-
» steken doorboord , stierf. Toen de Koning beval
* dat men het lijk op eene onreine plaats zoude wer-
ï pen , bewerkte God, dat het op geene wijze ver-
» voerd konde worden; door welk wonder de Koning
» verschrikt, en de Christenen zoodanig opgebeurd
j> zijn, dat zij van dien dag af opentlijk de misvier-
ï den, en kerken in den staat van Marokko stichtten.

i> Nadat wij deze en andere zaken gehoord had-
ï den, verlieten wij de haven van Silere, den
j> derden dag na het feest van Alexander den mar-
» telaar*, en kwamen op dea zesden dag daaraan-
i volgende (25 Julij) te Ulixbona (Lissabon).

» Wij zulJen (zegt de berigtgever) hier iets in-
» vlechten over deszelfs ligging, zoo wel nuttigheids-
* als vermaakshalve f. Lissabon is eene stad van
3> Hispanië, de grens van het volk en der kerk ,
» gelegen, volgens oud gebruik, op eenen berg,
» en door ÜLYSSES en ACHILLES gesticht §, hetgeen
7, oude gebouwen , de oude torens geheeten , aan-
j> toonen , aîsmede een naburig dorp Ac/iele, naar
» AGHILLES genoemd. Het bovenste gedeelte der
» stad, eene cirkel met muur en hooge torens,

* Voor Alexandri moet men, volgens W I L K E N , lezen
Alexiù Het feest van dezen heiligen werd op den 17 Julij
gevierd, Zij vertrokken dus op » tertia feria," Dingsdag
den ao Julij, en kwamen, den Q.5 Julij te Lissabon. GOD—
FRIBD zegt, » VI Idus Julii (10 Julij);" de schepen wa-
ren verstrooid geraakt.

-j- GODP. MONACHÜS, 1.1., heeft eene kortere beschrij-
ving, die onbelangrijk is.

§ Ulixbona, naar ULYSSES, gelijk de Zeeuwsche le-
gende Ulissingen, Vlissingen,
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j> kroont sierlijk den top des bergs, alwaar het
j> Bisschoppelijk paleis is. Het ligchaam der eigent-
» lijke stad, langs de helling van den berg tot aan
» de rivier zuidwaards afdalende, is met eenen
i muur en torens omringd, alwaar men eene, op
xi eene verwonderlijk schoone wijze, ter eere der
» Heilige Maagd, gebouwde kerk vertoont, in welke
j> het ligchaam van den Heiligen VINCENTIÜS , den

i martelaar , in eene kist rust. Ten oosten, buiten
J> de stad , is een eerbiedwaardig klooster, alwaar
» men eenen palm aantoont, die zich uit het graf
» van den Christen -martelaar POPTERUS ULVINGA

D prachtig ten hemel verheft, het was deze, die,
D onder den naam van HENDRIK , aanvoerder der
» Christen krijgsmagt, voor 70 jaren (1247), aldaar
» met zijnen schildknaap het leven voor CHRISTUS

» liet, welke nu , door goddelijke getuigenis (won.
j) deren) geheiligd (gecanoniseerd), en tijdelijken
x en eeuwigen lof geniet *. De rivier de Taag,
s die naar het westen vloeit, biedt eene zeer veilige
» ligplaats voor tallooze schepen. Ik wil hier aan-
» teekenen, dat de schepen, welke de haven wil-
» len binnen loopen, zich houden moeten aan de
ï linker zijde van het strand , tot dat zij, in den
» mond van de rivier zelven gekomen, opvaren
ï naar den tegen over gestelden oever, tot dat zij
» eene klip van 50 ellen voorbij zijn gekomen,
D die aan de linker zijde onder water ligt \.

j> Toen in de haven aldaar een aantal schepen

* Vergelijk blz. i5g, Noot ^ , hiervoor, en bijlage B.
f Men vergelijke, om de juistheid dezer beschrijving,

TUCKEY, 1. 1., deel I I , blz. 389.
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s zich verzameld, en men bepaald had, hoe verder

» de togt van de vloot zoude zijn, trachtte de Bis-

s schop van Lissabon *, in eene rede, tot de kruis-

» vaarders -gehouden, dezelve over te halen , om in

s Hispanië te vertoeven, en de vijanden der kerk

» uit eene stad, genaamd Aloor, te verdrijven. Hij

» verzelcerde met vele redenen,' dat dit een nuttig

si en eervol werk zoude zijn, en beloofde zijne

» hulp, die der zijnen en der Torsten des lands,

» benevens rijken buit, terwijl het oponthoud, al

» werd er geenen buit gemaakt, toch voordeeiig

» was, zoo wel om den geringen prijs der levens-

» middelen, als omdat de Opperhoofden besloten

» hadden toch te vertoeven, en dit jaar niet verder

s> te zeilen. Ook andere redenen , voor de bevor-

» dering dezer zaak dienstig, voegde hij er bij f.

* Er "was destijds geen Koning in Portugal, » cum
» jaililia. reginae." OIJIVIER, HistoriaDamiatina, p.i4oi.

•j- GODFRIED de MonniTcs verhaal van deze gebeurtenis
behelst meer omstandigheden; hij zegt: » Terwijl ge-
» noemde kruisvaarders aldaar eenige dagen vertoefden,
» andere schepen wachtende, met welke zij afgesproken
» hadden, dat men elkander te Lissabon zoude wachten,
» ziet, zoo kwamen tot ons SEVERIBS, Aartsbisschop yan
» X/issabon, de Bisschop van Elvora {Elborensis), M A E -
» TINUS VAN PALMELLA, Commandeur (der Ridders van
» San Jago de laSpatha), de Tempel- en Hospitaaîridders,
» benevens andere Portugeesche Edelen, die aan ons hunne
» gedurige ongerustheid en vrees over de al te groote na-
» bijheid der Sarracenen bloot leiden, en er zich ten
» sterkste over beklaagden, terwijl zij zeiden, dat bijna
» voor de poorten (van Lissabon) een kasteel, door Sar-
» racenen bezet, gelegen was, geheten jHchaz, waaruit
» 7001116611 de Broeders van het Zwaard (de Ridders van
?> San Jago de la Spatha) waren verdreven, met bijvoeging,
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i Maar hier tegen verhief zich de stem van een

» groot gedeelte van het leger, en inzonderheid die

» der Friezen, welke veel hiertegen inbragten,

i> vooral dit, dat Paus INNOCEKTIUS de derde aan

» de kruisvaarders verboden had, om in Spanje

» te vertoeven, daar de wraak (vindicia) der kerk

» van af het hoofd moest beginnen (te we*

» ten, van af het Heilige Land of Jeruzalem).

» Toen hierop het leger verdeeld werd, zeilden wij

•n gezamentlijk, op den vijfden dag na het feest

» van den Heiligen Jacobus (Donderdag 30 Julij

» 1217), de haven uit*, terwijl het eene gedeelte

» dat zij jaarlijks ïoo Christenen aan den Koning van
» Marotto, als schatting voor hetzelve, moesten opbren—
» gen. Zij verlangden derhalve, dat, in aanmerking ge-
» nomen, er belijders der Christelijke godsdienst in dat
B oord woonden, zij met hunnen krachtigen arm dezelve
» zouden bevrijden, dewijl dat kasteel de sleutel en voor"
T> muur van Sarraceensch Hispanië was. De Graven, na
» geraadpleegd te hebben met hunnen Raad, zagen in, dat
» de reis ter zee, door het reeds gevorderde saizoen (]VB,
» Julij), moest gestaakt worden, dat hunne tegenwoordig-
» heid in het Heilige Land minder nuttig zoude zijn,
a vermita de Keizer en de Italianen, benevens vele Duit-
» sche Vorsten, nog niet overstaken, weshalve zij de
» voorkeur gaven aan het bevorderen der zaak van God,
» en het bestoken van de grenzen der ongeloovigen, dan
» om, als luije dienstknechten, hunnen tijd, onder het
» genot der zoete rust, ergens door te brengen. —— Men
» besloot derhalve het kasteel te belegeren." Deze sterkte
noemt EMO Alcor, GODFRIED Alckaz, JACOBTJS DE Vr-

TRiAco, 1. 1., p. n 3 i , Alcatia, OLIVIER, 1. 1., Alcacia.
De eigentlijke naam is Alcazar, het slot. Vergelijk VAN
KAMPEN, 1. 1., deel I I , blz. 345.

* En niet 27 Julij 1217, zoo als W I L K E N , U I , Th.VI,
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» der schepen naar het Heilige Land stevende,
j> en het andere om de belegering der slad Alcor
» te ondernemen. Wij (dat is de Friezen), de stad
j> Lissabon aan de linkerhand latende liggen, zeil-
s den kaap Sint Vincent en kaap de Sacis (kaap
i Sagres) *, alsmede Alcor en Silves, steden,
3> vroeger door de onzen ingenomen, voorbij j * ,
ï alsmede Almacha en het sterke kasteel van Al-
i bufere (Albufeyra). Daar de wind ging liggen,
ï lieten wij met 25 schepen het anker vallen voor
» eene plaats, weleer Santa Maria, nu Hairin
» genaamd §, welke plaats links van ons af lag.
* Wij bragten aldaar den nacht door, en zagen
s met blijdschap, in den vroegen morgen, onze
» togtgenooten, gedurende den nacht van ons af-
D gedwaald, opdagen. Wij maakten dadelijk zeil
ï met hen, en trachtten onze reize te vervolgen,
» dan onzen wensch verijdelde de wind , zoodat
j> wij weder genoodzaakt werden te ankeren. Ter-
» wijl er nu geschil van gevoelen bestond, hoe men

S. 168, stelt. Deze volgt GODFRIED, die het vojgende
meîdt: » De Friezen vertrokken den tweeden dag (pro-
» xima secjuenti feria) na het feest yan den H. Jacobus,
» met 8o schepen, of welligt eenige meer." EMO stelt
dezelve op de helft, » media parte," van alle schepen.
Er waren, ten minste 86, zie MATTHAEUS, 1. 1., t. I I ,
p. 3i.

* Over kaap Sagres zie LINK, 1. 1., l î , S. i85, en
TUCKEY, 1. 1., I I , blz. 396. Over St. Vincent TÜCKEY,
1' 1,, II , blz. 296, en over Albufeyra 1. 1,, II , blz. 397.

-j- Zie boven blz. i63, Ha. -j-„
§ Vergelijk W I L K E N , VI, S. 171, Na. 32, die Arabi-

sche aardrijkskundigen aanhaalt} die deze stad ook Sant
Maria of Schantinaria noemen.
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> in dezen zoude handelen, was het, als of tegen
» den avond de Friezen door eene hemelsche geest-
» drift bezield werden. Zij hieven hunne banieren
i> ten hemel, en na de Heilige Maagd, met gezang,
ji om hulp ingeroepen te hebben, besprongen zij
i stout den vijand in het veld, alsmede de stad
j zelve; zij dreven terstond den vijand op de vlugt,
» naderden de poorten, en zagen eenen Sarraceen,
» die langs een touw den muur afklom. Deze werd
» terstond door eenen pijl van eenen Fries gedood,
» welke Fries, zich van hetzelfde touw bedienende,
» den muur beklom, en zijne banier op den toren
» plantte, waarna hij de poort opende, en zijne
» krijgsmakkers binnen liet. Deze plunderden de
» stad gedurende den nacht, slaken dezelve in
» brand, en voerden veel buit naar de schepen,

» Ofschoon de nacht met dikke duisternis den
» hemel bedekt had, zoo getuigden velen, dat zij
•h het beeld der Heilige Maagd in de lucht gezien
3 hadden, als het ware, om haar welgevallen over
» de genomene wraak te betuigen. Het was eene
» zeer sterke stad, aan twee zijden door water
s omringd, en geheel met eenen met torens voor-
» zienen wal omgeven, zoo dik , dat twee ruiters
» op deszelfs kruin konden wedrennen. Deze ver-
» overing baarde zulk eenen schrik in de nabuur-
» schap, dat niemand op zijne landgoederen zich
» veilig waande.

ï Nadat dit volvoerd was, zeilden wi j , op den
, j) dag van Sint Petrus ad vincula (l Augustus),

» verder, en lieten de sleden van dat land, genaamd
» Odiama, Harmund, Kaesala, het bosch en de
i zoodanige vlakte van Sint Eulalia, alsmede His-

ir. 17
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» palis magna [Groot-Hispalis), links van ons
» liggen , en kwamen den volgenden dag (2 Au»
» gustus) tot Rodete *. Ten anker gekomen, land»
» den wij met spoed, dreven de inwoners op de
s vîugt, veroverden den burg, verwoestten en ver-
» brandden denzelven, en bleven den geheelen
» nacht in de stad. Den volgenden morgen keerden
» velen, met den buit, naar de schepen terug,
» terwijl sommigen, door hoop op buit uitgelokt,
» onvoorzigtig tusschen de wijnbergen verstrooid,
» door eene groote bende Sarracenen, in den
» nacht bijeen verzameld, overvallen werden. Van
» weérzijde sneuvelden eenige, terwijl van de sche-
» pen hulptroepen gezonden werden, zoodat den
» gansenen dag, door weinigen der onzen, tegen
» vele Sarracenen, gestreden werd, met dat gevolg,
» dat enkele der onzen, maar daarentegen vele
» Sarracenen, door de pijlen en slingers der onzen,
» sneuvelden. Toen de zon echter ten ondergang
» neigde, verzamelden zich de Sarracenen in groo-
i) ter aantal, en, na lang beraadslaagd te hebben,
» vielen zij, met een vreesselijk krijgsgeschreeuw,op
>, ons aan, als waren zij bereid, om alle te sne-
» ven; zij besprongen de onzen met hevigheid,
» maar, terstond op de vlugt slaande, ontving
ü menig een hunner schandelijke wonden in den
» rug. Toen eerst keerden de onzen naar hunne
» schepen terug, en lieten de slingeraars voor hun-
ï nen veiligen aftogt zorgen. Toen werden de
i) overwinnaars opgeblazen door den lof, dien zij
)j elkander toezwaaiden, en naar male zij wed-

* Burg Rota, WlLKEN, 1.1., Th. VI, S. 372, Na. 2.5.
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» ijverden, om zulks te doen, naar die mate kreeg
D ook de vreesachtigste moed, om te snoeven.

B Des morgens vroeg, op den zesden dag der
» week (Vrijdag 4 Augustus 1217), verlieten wij
j) de reede, en wendden den steven naar Cadix,
» en, opgewonden van geest, zoo als trouwens bij
» voorspoed altijd plaats heeft, zeilden wij de ha-
» ven in, deden eene landing, en bezetten de stad,
» met vele torens versterkt. Daar de burgers naar
» het andere eiland {St. Leon) gevlugt waren, zoo
> heeft de stad de gevolgen hiervan ondervonden*.
» Derzelver gebouwen , uitstekende door bouwstof
t en kunst, derzelver wijngaarden en tuinen enz.,
» eigenden wij ons toe, en genoten de vruchten
s van den arbeid van anderen; wij vernielden de
» tuinen, wijngaarden, vijg-, olijf- en alle andere
B boomen, zonder onderscheid; de moskee, met
» zulke groote kosten en zoo kunstig door hen
» gemaakt, dat men het verhaal niet zoude geloo-
» ven, en aan hetzelve geen. einde zoude zijn,
» hebben wij met den grond gelijk gemaakt; het
» hout, na het snij- en schilderwerk y er afgeno-
» men te hebben, gebruikten wij voor hetgene,
s waartoe het dienstig was.

j, Wij bleven aldaar eenige dagen, tot dat wi j ,
» van buit verzadigd , de overblijfselen der stad
» aan de vlammen prijs gaven, onder zeil gingen,
j) en met den zelfden wind, zonder zeilmindering,

* Eigentlijk spot de berigtgever. » Civitas desolata
» inimicos suos suae solitudiais accepit solatium." Men
ziet hieruit, dat het volgende zijne goedkeuring ook weg-
draagt, hoe barbaarsch de Friezen hierin ook handelden.

f Waarschijnlijk zoogenaamde arabesken.
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D tot aan de zeeëngte, welke Ostrica genoemd
j) wordt (de Straal van Gibraltar), zeilden, aî-
» waar de oostewind ons verhinderde verder te
» zeilen, en wij den nacht voor anker lagen. Den
» volgenden morgen waren wij echter genoodzaakt,
» door den hevigen wind, om naar het eiland te-
» rug te keeren, alwaar wij schade leden en ge-
» vaar, en groote angst uitstonden. Vier dagen
» lang door den wind, onder dit eiland, geslin-
» gerd, verhieven de verwoede golven ons dan eens
» ten hemel, en stortten ons dan weder in den
» afgrond, zoodat wij eindelijk besloten, geenen
» iangeren tegenstand aan den wind te bieden,
j> maar ons liever aan de opgeruide baren toe te
» vertrouwen, gedachtig aan de woorden van
ï SENEGA tot LTICILLIUS : j In storm vreest de zee-
» » man niets meer, dan het land."

» De ankers dus, in den vroegen morgen van
s den ZaSurdag, geligt, maar vele verloren hebben-
y> de, verlieten wij , met 88 schepen , de reede,
» en stevenden daarheen, waarheen het geweld des
» storms ons slingerde, terwijl de nood ons drong,
» om de gegevene belofte, van bij elkander te
2 zullen blijven, te breken. Wij liepen, niet zon-
» der groot gevaar, de haven van Eispalis magna,
» nu Sibilia geheten, binnen*. De Heere, echter,
j> die ten verderve voert en behoudt, vernedert en
» verhoogt, stelde de andere schepen en togtgenoo»

* Groot Sevilla, waarschijnlijk San Jjucar de Barra~
meda, aan den mond der Guadaïquivir. "WlLKEtl, J. L
TüCKEY zegt, 1. 1., blz. 3,55: » De haven van Sevilië
» {hi] de ouden Hispalis en Julia Somana geheten), 16
s uur ver meer landwaarts aan de Guadaïquivir gelegen."
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» ten, door veranderden wind, in staat, om dien
» dag hunnen bestemden koers te hernemen , doch
x wij konden, gedurende twee nachten , niet uit»
» zeilen. Op den derden dag, echter, sloegen wij
» de zeilen aan, en, met het ondergaan van
j> de zon, traden wij die vreesselijke zeeëngte bin-
» nen, waar men Europa en Afrika duidelijk, ter
Ï regter- en linkerzijde, aan de ten hetneî rijzende
» bergen, kan herkennen. Hier liggen Mutesmuda,
» eene stad (civitas) in Afrika, en, Ceteriph *, eene
» stad van ïïispanië, aan den westkant der ber-
» gen, regt tegen over elkander, zoodat voor liet

1 verkeer slechts eene korte overvaart noodig is.
s Ten oosten ziet men in Afrika Cepla (Ceula) f,
» vlak tegen over welke stad Malaga, in Mispa-
2 nië, ligt.

i Op den dag der Heilige Maagd (15 Augustus
» 1217) den togt aanvaard hebbende, was het a!s
3 of de westewind uit eenen kerker was losgebro-
i ken, zoodat wij niet schenen te zeilen , maar te
» vliegen, en wel zoo snel» dat zij , die dikwijls
» zeetogten gedaan hadden, verzekerden , dat zij
ï nimmer door zulke woedende stormen waren
ji geslingerd geworden. Door den hevigen wind
» Ilùpanië uit het gezigt verloren hebbende, het-
» welk zij, die naar BalbeUona (Barcelona) zeilen,
i altijd in het gezigt moeten houden, kwamen wij

* Ceteriph, Tarifa. TüCKüIY, 1. 1,, I I , Hz. 357,
•\ Ceuta ontleent haren naam van de zeven noord en

zuid gerigte bergen, die men in het oog krijgt, als men
kaap Spartel voorbij is. Deze bergen noemden de Ro-
meinen Septem fratres, van daar Septa, Cepta (zoo als
brj onzen schrijver), en Ceuta. TÏÏCKEY, 1. 1.
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> op den vierden dag (18 Augustus) bij het eiland
» Evice (Ivica), en, bemerkende, dat wij afgedre-
j> ven waren, wendden wij den steven naar het
» vaste land, en kwamen op den derden dag (20
ï Augustus) voor de stad Tortosa *, alwaar de
» rivier Errora (Ebora, -Ehró) de grensscheiding
ï tusschen de geloovigen en ongeloovigen uitmaakt,
» en met haar water het zeewater zoeter en drink»
» baar maakt.

» Hier hadden wij, eindelijk, de Sarracenen aeh-
» ter den rug, en konden onbezorgd drinkbaar
» water bekomen, terwijl wij lof aan hem toe-
ï bragten , die het eerst zeide, » dat de vrijheid en
» » drinkbaar water gelijk staan f." Wij hadden,
3 namelijk, gebrek aan water, en velen onzer,
» brandende van dorst, door koortsen of rooden
» loop, wekten den dorst, door het bittere zee-
» water te drinken, nog meer op. Anderen pers-
D ten het bezinksel in de vaten, of allerlei soorten
y> van vruchten, met de handen uit, waarin de
ï nood hun leermeester was, of zogen den droessem
j) van wijn en bier uit. Sommigen, door honger
» en dorst beide gekweld, aten, in vertwijfeling,
» hunne in zeewater geweekte bittere brooden §.

* TTJCKEY, 1. 1., I I , blz. 357.

•j- De Ehro maakt daar het zeewater drinkbaar; zij
kregen dus gelegenheid, om zoet water te drinken, en
waren vrij van vrees voor de Sarracenen, en ondervonden
alzoo de waarheid van het spreekwoord (mij onbekend),
dat drinkbaar water in de zee gelijk te achten, of zoo
hoog te schatten is, als de vrijheid en de hemelsche za-
ligheid.

§ » Panes," scheepsbeschuit, wier hardheid hekend is.
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B Na twee dagen, onder het genot van versch
» water, vertoefd te hebben, liepen wi j , met voor-
» spoedigen wind, langs de kusten van Arragonië,
» vele sterkten aan onze linkerhand latende liggen,
» kwamen op den avond van St. Bartholomaeus
» (24 Augustus) te Barcellona, onder genot van
îi voorspoedigen wind, aan, en, ofschoon vermoeid
» van ligchaam, zeilden wij , deze goede geïegen-
» heid waarnemende, toch voort, tot de 8 mijlen
» verder gelegene haven van den Heiligen Felïcia~
i> nus*, eenen martelaar uit Catalonië. Na ons bij
» onze togtgenooten gevoegd te hebben, die aldaar,
» als de verzamelplaats zijnde, gebleven waren,
•o spoedden wij ons naar Jflassik'a (JWarseiile) ,
i, maar, door hevige noordewinden van het land
» terug gedreven, ontving de haven van den Hei-
» ligen Mandrianus (of Mardrianus) , den .marte-
» laar, ons in haren schoot, zijnde eene dagreize
» van Marseille afgelegen. Deze haven, tusschen
1, zeer hooge bergen ingesloten, heeft de stad Tou-
» Ion ter regter zijde. De kapel van den heiligen
» martelaar wordt aan de linker zijde aangewezen,
» dezelve is slecht gebouwd, maar door groote hei-
» ligheid vermaard, Van daar op den vijftienden
» dag vertrokken zijnde, lieten wij aan onze lin»
» ker zijde Gunda f, Gera en Antibure {Antibes)
» liggen, liepen op het feest van den Heiligen Lam-
ï bertus, den martelaar (17 September) , de haven

* Welligt San Felice de Guixole. TUCKEY, 1. 1., I I ,
blz. 562.

f TucKEY, 1. 1., bîz. 597. Misschien is Gunda Can-
nes, door de landing van NAPOLEON in i8i5 bekend.
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> Oliva binnen, welke ten oosten, op den top
» van eenen hoogen berg, het kasteel Vacea *
> heeft. Van daar zeilden wij in acht dagen naar
» eene stad in het gebied van Pisa, welke Plum-
D binwn (Piombino) geheten wordt, latende aan
7> onze linker hand de beroemde steden Janua
T) (Genua) en Pisa, en talîooze sterkten, en regts
j> de eilanden Sardinië, Corsica, Capricorno {Ca~
•» praja) , Gorgonio (Gorgona), Etta (Elba) , en
» een aantal andere, liggen, Na acht dagen ver-
3 trokken wij van daar naar Messina, maar moes-
i ten, door tegenwind, op den feestdag van Sint
j> Bionysius, den martelaar (9 Oclober 1217), niet
ï zonder groot gevaar, de haven van Civita Vee-
ï cJiia f binnen loopen. Daar de haven klein, en
» het aantal schepen groot was, liepen wij met
» 18 schepen weder uit, en leiden op in de haven
j) van Comefo, alzoo naar GomM (een hoorn) ge-
» heten, eene sterkte van den Paus, in het gebied
j, van den Heiligen Petrus gelegen , 3 mijlen van
i> de zee, en twee dagreizen van Rome jj.

* Misschien Nicea (Nices), hetwelk ten oosten eene
ontîaggelijke rots heeft, eenige honderden voeten hoog,
en op welker top men de puinhoopen van een kasteel ziet,
dat onwinbaar geacht werd, tot dat de Fransche Maar-
schalk CATINAT het, in 1704, innam. ÏUCKEY, 1.1., I I ,
blz. 4 n .

-J- De schrijver zegt: » Portus civitatis veteris, <juae
» quondam Centum collis dicebatur,"

§ JACOBUS DE VITRIACO (van Vitry) zegt, in zijne

Historia Hierosolymitana, 1. 1., p. i i5i , dat deze pel-
grims ten deele bij Gaeta, ten deele bij Corneto, over-
winterden. Zie W I L K E N , Th. VI, S, l-j5, Na. 56. Het

zelfde zegt ÖLIVIER, 1.1., p. l4oi. Ol/IVIER enJACOBUS
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i Op eene uitstekende wijze door de burgers van
Î Corneto ontvangen, en van hunne trouw en
ï onze veiligheid door eene schriftelijke verklaring
» verzekerd*, droegen wij zorg, alles in gereedheid
•» te brengen, om, zonder kommer, te kunnen
* overwinteren.

i De Heilige Vader (HONORIUS de derde) ontving
ï ons zeer welwillend, hij verheugde zich niet wei-
ï nig over den moed en de stoutheid der Friezen,
» in het vernielen der sterkten in îlispanië be-
» toond, j a , wat meer is, en een bewijs zijner
i gunstige gezindheid jegens ons, hij Liet ons twee-
» maal de veronica (zweetdoek des Heeren), binnen
» weinige dagen tijdsverloop, zien f. Bovendien
i beval hij ons dringend aan de Cornetaners, Bi-
ï terbiënsers (Fiterbi's inwoners), Toskanen en "Ve-
» teralliërs (Velletri inwoners), en de bewoners van
j> andere naburige staten of sterkten aan, hun,
•D onder banvloek, bevelende, dat zij , zoowel in
s handel als overeenkomsten en andere noodwen-

DE VITRIACO verhalen dezen geheelen togt beknopt, en
met dezelfde woorden.

* De Friezen moesten hunne schepen aaa hunne goede
trouw overlaten, daar Corneto 3 mijlen van de haven lag.
Thans is het een onbeduidend plaatsje. TUCKEY, 1. L,
II, blz. 422.

f Veronica, het beeld van CHRISTUS, in den zweet-
doek (fero7zica) uitgedrukt. » Deze plaats," zegt M A T -
THAEtls, 1. 1., I I , p. 33, Na. i , » is zeer opmerkelijk,
» omdat dezelve het gevoelen van RBISKE en SEBASTI-

» AAN A S. PAULO wederspreekt, dat Veronica eene hei-
s lige was. Zie LEIBNITZ, in Praefatione ad Accessiones
» historicas." WlLKEH vertaalt: » Das Bildnisz der
» H. VEUONICA."
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a digheden, ons op eene eerlijke wijze zouden be»
s handelen. Hetgeen door allen, zonder schending,
» îs nagekomen.

ï Nadat de winter voorbij was, bragten wij in
» den aanvang der lente, op den dag van Sint
J> Benedictus (21 Maart 1218), onze schepen uit de
y> haven in zee, na daartoe verlof van de Corneta-
j> ners, dat is, zoo wel van den Podesta* (het
» Opperhoofd), als van den Raad en van de ge-
J> heele Gemeente, bekomen te hebben, welke, het
» goede begin met een goed einde kroonende, ons,
» op eene eervolle wijze, begeleid door duizenden,
» van beide sekse, uitgeleide deden. Met groote
s staaîsie en gejuich, en met 158 banieren en vaan-
» dels, geleidden zij ons naar het strand, alwaar
» (eenen kring door ons gemaakt zijnde, en het
» volk daar rond om heen staande) de Podesta de
» trouw en moed der Friezen, met groote weî-
» sprekendheid, prees, en voldoening aanbood,
ï indien wij eenige beleediging ondervonden mogten
3 hebben. De kruisvaarders van Corneto, Biter-
j Mum {Viterbi), Tuscanium {Toscane), Senae,
» Veteralla (Velletri), Montisaltus (Monfalto),
> Montisjlaconium (Montefiascone), en andere,
» die, in onze schepen, met ons naar het Heilige
ï Land zouden oversteken, beval hij aan onze
i hoede en trouw aan; hij gebood hun, in alles
s aan ons onderdanig te zijn. Toen allen hierin
s toestemden, reikte de zelfde overheidspersoon
» een prachtig vaandel, met eigen hand, ten tee-

* Dit Italiiiansche woord neemt de berigtgever op, wel-
îigt omdat het hem de Friesche Potesiateti herinnerde.
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» ken van magt en heerschappij *, aan ons over,
> terwijl alle Latijnen (inwoners van het oude
» Latium) zwoeren, dat zij in alles, zoo wel in
» vrede als in oorlog, ons als vaders zouden ge-
a hoorzamen,

» Wij, van onzen kant, deze gelegenheid ge-
» bruikende, bedankten hem voor de genotene
s weldaden, en voor hunne zorg, tot het einde
» toe aan ons betoond, daar zij zelfs goedwillig
» toegelaten hadden, dat uit hun bosch gekapt
» werd , hetwelk zelfs hunnen eigene burgers ver™
» boden was. Wij herinnerden hun, hoe liefderijk
» zij ons in hunne huizen opgenomen, en in het
» aankoopen van het noodige behandeld hadden;
» hoe menschlievend zij onze zieken bezocht had»
» den,, alles, wat de ondervinding of de genees-
i kunde tot herstel der zieken had uitgevonden,
» met zich brengende, en aan ieder, naar deszelfs
s behoeften, mededeeîende; met welke vroomheid
s zij onze dooden, als hunne kinderen, betreurd
» hadden , en hunne graven, als die van heiligen,
» vereerden, en meer dergelijke zaken. Vertrou-
ï wende, dat het deel, dat zij nu zelf in onzen
» togt namen, en God zelf hun belooner zijn zou»
» de, scheidden wij f, niet zonder tranen, op den
t> dag van Maria boodschap (25 Maart 1218), en
ï werden, na éénen dag voorspoedig gezeild te
s hebben, door tegenwind in de haven van üîvita

* HeS was het teeken der regtsmagt yan de Friezen
over de Latijnen.

•J- Uit hoofde van de uitvoerigheid, waarmede de schrij™
ver dit berigt, komt het ons niet onwaarschijnlijk voor,
dat deze aanspraak door hem zelven gedaan is.
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s Vecchia terug gevoerd. Van daar vertrokken
» wij , op den zelfden dag (28 Maart 1218), den
ii derden der week, terwijl de noordewind luchtig
» in onze zeilen blies, en lieten Os (ia Tiberina *,
x Tageta, Bajae, Neapolis (Napels), het vorsten-
)> dorn Apulië, Calàbrië en Sicilië, waar wij naar
J> toe stevenden, aan de linkerhand liggen, en
» kwamen eindelijk, op dea zesden dag, den
» tweeden der week (Maandag 3 April), door vele
si gevaTen afgemat, door onkunde van den loods,
» met Gods hulp, bij een eiland,, Lampscsa\ ge-
s naamd, alwaar wij, tot ons geluk, eene gaîei

* met Geaueesche zeeroovers (of kapers) vonden,
ï Deze , na in Barbarij e gestroopt, 'en Sarracenen
» gevangen genomen te hebben, waren door storm
» gedwongen, in die haven eene schuilplaats te
» zoeken, en wachtten aldaar hunne togtgenooten
i op. Door dezen over onzen verkeerden koers
* onderrigt, en tot het vermijden der dreigende
» gevaren ingelicht, stevenden wij , op den vierden
» dag der week (4 April) , naar Sicilië, hetwelk
ï wij 30(0) mijlen achter ons gelaten hadden §.
> Na 12(0) mijlen seilens, kwamen wij aan het
a eiland Malta, lieten hetzelve ter regter zijde
s liggen, en kwamen op den derden dag (6 April)

* Ostia, nu meest puinhoopca. TüCKEY, 1.1 , blz.425.
Bajae, thans puinhoopen. Ibid., bla. 454.

•f Jjampadosa, tusschen Malta en de kust van Tunis.
TUCKEY, II , bk . 456-58.

§ Deze afstand is veel te groot, want Malta ligt
slechts 12 uren van kaap Passora op Sicilië. TUCKEY,
11, "blz, S3g. Welligt zullen 5o, 12 en 16 betere getallen
zijn,
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» gelukkig te Sarrogusa of Syracuse aan, 16(0)
ï mijlen van Malta afgelegen. Syracuse is de
» zetel van eenen Bisschop, en gelegen op het oos-
i telijk deel van Sicilië, tusschen Mae&ara {Ma%a-
» ra) * en Catanea (Catania). Wij vierden aldaar
» plegtig den Palmzondag (8 April), terwijl de
» geestelijken dier kerk, in alles ,' de wijze (rtïus)
» der Latijnsche Christenkerk volgen f.

J> Op den vierden dag der week, daaraan vol-
» gende (den 10 April), begunstigd door eenen
» goeden, maar al te hevigen, wind, vertrokken
» zijnde, wierpen wij op den heiligen Paaschdag
ji (15 April), na dag- en nacht doorgezeild te héb-
i» ben, ten westen van het eiland Creta (Candt'a)
» het anker uit, en na aldaar den geheelen nacht
» door de baren en den storm geslingerd te zijn,
» en door Gods barmhartigheid, boven hope, be-
» houden, naderden wij , vroeg in den morgen,
ï met 3 schepen, een eiland, Sikilon genaamd,
D waarvan er twee in de haven bleven liggen,
i, doordien de ankers hielden» Wij , echter, daai'
D het anker slipte, door tegenwind van de haven
» afgedreven, geraakten tegen den avond in de
j luwte van Creta, ten noorden van het eiland,
x en, door goeden wind begunstigd, kwamen wij ,
i op den tweeden dag, bij de stad Candia (18-19
» April), Hier onderrigtten ons de inwoners van
» het eiland naauwkeurig, welke sterren en welke
x hemelstreek wij moesten volgen, om naar Acron

* TUCKEY, 1. 1, I I , blz. 45l.
f Het schijnt hieruit te blijken, dat de schrijver een

geestelijke was.



250 " WOORD-NEDERLAND

» {Saint Jean cTAcre, vroeger Ptolemaïs) te zeilen,
j) Na den ondergang der zon verlieten wij de ha-
3> ven, en liepen, dewijl de wind heviger, dan
». wij begeerden, blies, op den zevenden daaraan
x volgenden dag, den dag na Marcus Evangelist (26
» April 1218) *, de haven van Acon (Acre) met blijd-
» schap binnen. Wij bragten onzen dank aan God
» toe, niet den verschuldigden, maar den ons doen-
» lijken, Hem, die ons, van alle hulp der men-
» schelijke zamenleving beroofd, zoo zeer met het
» schild zijner barmhartigheid gedekt had, dat Hij ,
)) door de op al deze vermoeienissen volgende lig—
j) chamelijfee rust, ons scheen îe willen aantoonen,
» hoedanig de toekomstige rust der gezaligde zielen
» moet zijn, nadat zij de gevaren der wereld zijn
» te boven gekomen, en dat dan eerst de herden-
i> king der gevaren, die wij ondergaan hebben,
ï aangenaam zal zijn. Amen."

* W I L K E N , 1. 1., VI , S. i63, stelt a4 April. De
schrijver zegt echter, » post Marci EvangelisUe (scl. fes-
» tum)." JAKOB VAM ViTRV zegt, in den tweeden brief
aan Paus HONORIUS [den derden) (te vinden bij MARTENE
en DÜRAND, Thesaurus nopus anecdotorum, t. I I I , p. 2qo):
» Niet lang na Paschen kwamen de Friezen en Duitschers
» met So schepen, welke koggen (cogones) genoemd wor-
» den." WESTENDORP, 1. 1., I, blz. a35, zegt, dat de
Friesche vloot uit 4o schepen bestond. GOD. MONACHUS,
l. 1., p. 385, telt 8o schepen der Friezen. Er waren ten
minste 86 schepen, zoo niet meer. Zie blz. 24o en 235,
Na, *.
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f 8. fotyevaUtw »<m <i)xaa{ tiùiUtm îst mssie van

fyalhrui, m î)t jgtwtt, in f te iogd, 1217-18,
tn Jjtttr itttagt naax Ij** §nli#t twriti.

Wij zagen in de vorige § , hoe onze Friesche
kruisvaarders behouden in het Beilige Land aan-
kwamen , doch men zal zich herinneren, dat een
groot gedeelte hunner togtgenooten in Portugal,
in 1217, achterbleef, om de Sarracenen te bestrij-
den, wier lotgevallen wij nu moeten melden. Wij
zullen hierin het verhaal van GODFBJED den monnik,
zoo getrouw mogelijk, volgen*. Hetzelve luidt aldus:

x De vereenigde togtgenooten, Friezen, Hollanders,
» Duitschers enz., verlieten den 30 Juiij 1217 de
» haven van Lissabon. Nadat de Friezen zich van
» hen afgescheiden, en de anderen de hoogte van de
» stad Aleor of Alcatïa (Alcazar) ~ Bereikt hadden ,
» landden de schepelingen, onder bevel van Graaf
ï WÎLLEM van Holland en den Graaf van Wied.
9 Op den 30 Julij (1ÏI Kalendis August!) begon de
3 belegering van het kasteel door deze Graven, fer-
» wij! op den 3 Augustus (III Nonas Augusti) SEVE-
» Rius, Aartsbisschop van Lissabon, de Bisschop
i) van Elvora, met een schitterend gevolg, benevens
ï de Ridders van San Jago de Sa Spatha, en andere
» Portugeesche Edelen, aankwamen. Terstond hier»
3 op werd de gracht gevuld, en de aanval onder-
7, nomen. De krijgswerktuigen werden tegen den
x muur gerigt, en zoo wel Christenen als Sarrace-

* L. 1., p. 385. MICHAUD, t. I I , p, 45o-5i, deze

schijnt de berigten, bij MATTHAEÜS, 1. 1., te vinden, niet
gekend te hebben, en is in zijn verhaal zeer oppervlakkig
en onnaauwkeurig.
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» nea sneuvelden, deze door steenen, gene door
J> pijlen. Daarna beletten mijners van de zijde der
» belegerden onze mijners, om verder te gaan. Door
» dezen wederzijdschen arbeid viel eindelijk, om-
T> streeks Sint Bartholomaeus (24 Augustus), een der
» torens; de bres was echter hierdoor niet geopend,
j> want de binnenkant des muurs was blijven staan.
D Vier Sarraceensche Koningen rukten hierop , des
» daags na het feest der geboorte van de Heilige Ma-
3> ïia (9 September), met een groot aantal krijgers,
Î tegen ons op; het waren de Koning van Sevitta
ï (ook Eispalis genaamd, waar de Heilige ISIDORUS

» weleer Bisschop was), de Koning van Cordova
» (van waar LUCANUS geboortig was, zoo als zijn
j grafschrift aanduidt *), de derde was de Koning
7i van Jehen (Jaen), de vierde die van Badajoz.

7> Deze Koningen sloegen hunne tenten, op eene
T> mijl (leuga) afstands van het Christen kamp, op,
» waaruit zij hen wilden verdrijven, en gevangen
» nemen. Maar de almagtige God, die den hovaar»
» digen wederstaat, den nederigen genade geeft,
j heeft Zich verwaardigd, de zijnen met drie won-
» derbare voorteekens te begunstigen. Op denzelf-
» den dag, toch, tegen den avond, verscheen in de
si lucht eene kruisbanier, ten teeken van overwin-

* ning; na middernacht kwam tot onze hulp PE«-
* TER, Grootmeester,der Tempelieren, terwijl men
» gedurende den slag eene blinkende schaar, uit
» den hemel ter hulpe gezonden, aanschouwde f.

* » Corduba me genuit, rapuit NERO, praelia dixi:
» Quum gessere pares, hinc socer, inde gener."

\ GODFRIED verklaart iets later zelf dit verschijnsels
aonàer «T op te letten,
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s> In den vroegen morgen van den volgenden
s dag, aan Protus en Hyacinthus geheiligd (lOSep-
» tember 1217), schaarden zich de Sarraceensche
» Koningen, met groole uitgelatenheid, tot den slag,
J> De Christenen, geringer in aantal, sterker echter
» door zedelijke kracht (merito), rigtten hunne slag-
ï orde naar behooren, tegen het oosten in , zoodat
D de %on in hunne vergulde schilden schuierde,
» en de tegen ons over liggende bergen er door
» verlicht werden, hetwelk der krijgeren moed niet
» weinig sterkte. Wat behoef ik meer te zeggen ?
i> Deze vertrouwden op hun geloof, gene op hunne
i krachten. MARTINUS VAN PALMELA , Grootmeester
» der Ridders van San Jago de la Spatha *, klein
ï van ligchaam, maar met een leeuwenhart, zwaai-
» de zijne banier met de regter, hield zijn schild
» in de linker hand, en zijn strijdros de sporen
I gevende, rende hij, met half geopend vizier,
* midden onder de aansnellende vijanden, PETER ,
» Grootmeester der Tempelieren, niet minder in
» moed, voegde zich bij hem, terwijl hunne onder-
in hoorigen hen stoutelijk volgden. Hier hortten paar-
i den tegen paarden, ginds kletterden zwaarden te-
» gen zwaarden, of bonsden schilden tegen schilden,
ï en helmen tegen helmen. Wat behoef ik meer te
3) melden ? Hij, die voor alle eeuwen de zelfde
» was, vernederde hen, die trotsch het hoofd ver-
J> hieven; want twee Koningen f, die van Cordova
i en die van Jaen, behalve meer dan 14,000 Sar-
» racenen, sneuvelden, terwijl het aantal gevange-

* Ridders van Sint Jakoh van het Zwaard,
•j- OLIVXER, 1. 1., p. i4oi, zegt: » Rex eorum unus

y> occisus est."

II. 18
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» nen talloos was. De galeijen, die zij over zee
» hadden mede gebragt, om den burg te ontzetten,
» werden door onze schepen op de vlugt gedre-
ï ven, terwijl zij in hun kamp alle tenten mei
si al het huisraad achter lieten.

j> Omstreeks het feest der 11,000 maagden (21
» Oclober, Sint Ursula), viel een tweede toren.
i Toen eerst gaven de verschrikte ongeloovigen het
» kasteel, met hunne bezittingen, aan ons over,
» terwijl alle als slaven verkocht werden *. Mon
s vond binnen het kasteel, zoowel aan mannen,
» vrouwen als kleine kinderen, 2050 personen,
ii Het kasteel werd aan de Ridders van San Jago
Î de Ia Spatha terug gegeven. Na Allerheiligen feest
s (1 November), keerde het geheele leger der kruis-
» vaarders naar Lissabon terug, alwaar zij den
j) geheelen winter een goed leven hadden f."

* W I L K E N , 1. 1,, Th. VI, S. 170, Na. 20, teekent
aan, dat JOSEPH ANTON CONDE, in zijne Historici de la.

dominacion de los Arabes en Espana, torn. I I , cap. 36,
p. 42g-5o, volgens Arabische geschiedschrijvers, de ver-
overing van Alcazar heeft geboekt. De burg heet bij
CONDE Alkaran (het kasteel (?)) AlfeTcuh, en deszelfs be-
velhebber was AB DALLAH EBN MOHAMMED EBN W A S I R ,

die het bevelhebberschap van zijnen vader MOHAMMED
geërfd had, en zijnen burg met groote dapperheid tegen
de Christenen verdedigde. De Christenen lieten, volgens
CONDE, als zij met geweld den burg veroverd hadden,
meer dan duizend Arabische ruiters onthoofden. AB D A L -
LAH werd, als gevangene, weggevoerd, verkreeg echter
zijne vrijheid voor losgeld, leefde daarna eenigen tijd in
Marokko, kwam iater in Spanje terug, en werd, te gelijk
met zijnen broeder, in eenen opstand gedood.

\ OLIVIËR, 1. 1., verhaalt, dat dit kasteel door de
Buitschers en de Friezen 7.oude ingenomen zijn. Indien
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WitLEM de eerste, Graaf van Holland, gaf vaîi

deze zoo gelukkig geslaagde onderneming, door

eénen brief, kennis aan Paus HONORIUS den derden *,

Hij noemt zich » Konstabel (Connetable) der kruis-

» vaarderSj" en berigtj dat men hem niet alleen

verzocht had, den winter (1217—1218), maar ook

den volgenden aomer, in Porlugal te blijven, » waar-

J> in ik ," zegt hij , » als een gehoorzaam zoon, be-

i reid ben, uwe bevelen stiptelijk na te komen."

Het antwoord van den Paus, gedagteekend den

hij onder den algemeenen naam ván Friezen ook de Hol~
landers begrepen hebbe, zoo als vroeger dikwijls geschied-
de, en ook destijds nog niet geheel zeldzaam was, zoo
behoeven wij zulks aan geene" misvatting te wijten. Zijn
verhaal van beider lotgevallen tot aan het Heilige Land is
zoo kort en onvolledig, dat wij alle reden hebben, om te
vermoeden, dat hij noch met W I I Æ E M , Graaf van Hol-
land, noch met de Friezen, naar het Heilige Land is ge-
zeild, maar uit eene der Italiaansche havens derwaarts is
vertrokken. Vergelijk blz. 326, Na. *, boven.

* Epistolae HoNonn III (Ejt>. 818), aangehaald bij
FlrEURY, Histoire eeclésiastique, Bruxellesi-]i3, tom. XVI,
p. 423. De goede uitslag moest den Paus verzoenen, die
zulke ondernemingen euvel konde opnemen, vermits Paus
INNOCENTIUS ds derde aan de kruisvaarders verboden
had, in Spanje tè vertoeven. Zie boven, blz.235. F L E U -
i y ' s verhaal is zeer naauwkeurig. Hij deelt vooraf den
inhoud van eenen brief van de Portugeesche grooten aan
den Paus mede, "Waarbij zij, onder anderen, verzochten,
dat de kruisvaarders e'e'ft jaar in Spanje mogten blijven
(Ep. 817). Zie RAYNALDI, Annales ecclesiastici, ab anno
I1g8-1565. Romae 1646-1677, io vol., fo., adannum.1217,
No. 3 2 .
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12 Januarij 1218*, was afwijzend. Hij had kennis
bekomen , dat de Sarracenen, door het groot aan-
tal kruisvaarders, dat in het Heilige Land aankwam,
zeer in verlegenheid geraakten, weshalve hij ten
sterkste op het voortzetten van den togt aandrong.

In het voorjaar van 1218 werd, dien ten gevolge,
de togt voortgezet. GODFRIED meldt ons zulks aldus f:

i) Nadat de kruisvaarders den winter van 1217—18
•ï te Lissabon hadden doorgebragt, gingen zij
» den 31 Maart 1218 (pridie Kalendarum Aprileis)
» scheep. De Graaf van Wied (GEORGE van Wied)
it liep in eenen nacht eene haven der Sarracenen
j) binnen, Kadie (Kadix) geheten , waar twee sche-
» pen aan den grond geraakten en verloren gin-
» gen, met behoud echter der bemanning en goe-
» deren. Op den 5 April § voeren zij door de
» Straat van Gibraltar, omstreeks 3 mijlen (mil-
•» liaria) breed. Toen zij dezelve doorgezeiîd wa-
» ren , ontmoetten zij twee Sarraceensche schepen ,
3) welke zij plunderden en verbrandden, na de
i bemanning gedood te hebben.

j> Op den 12 April (pridie Idus Apriles, in Coena
<» Domini), ontstond een hevige storm, zoodat de
» schepen verstrooid geraakten, en sommige hunne
» boten (bafellos) verloren. In den Paaschnacht,

* Epistola 820 HojroRii III, bij FLEURY, 1.1., p. 424,
4a5. WAGBNAAR, l .L, I I , blz. 344-45. VAN KAMPEN,

1.1., I I I , blz. 370, Na. (*).
•f Vergelijk MATTHAEDS PARISIENSIS, Histeria An-

gliae, Londini 1686, tom I, fo., ad annum 1317, en O L I -
VIEK-, 1. 1., p. i4ol.

§ Voor » Nonis Martïis (7 Maart)" zal men moeten
lezen » Nonis Aprilihus (5 April)".
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s echter (14-15 April), was de storm nog heviger,

y> en stonden zij groot gevaar uit. Sommige sche-

» pen lagen te Barcdlona, in het rijk van Jrra-

s gonië, andere te Marseüle aan, terwijl sommige,

i tusschen de beide eilanden Sardinië en Corsica

» doorzeilende, te Genua, Pisa of Messina, binnen

s liepen, Van hier kwam het, dat zij achtereen-

s volgend overstaken naar het Heilige Land, en

3 niet allen te gelijk te Acre aankwamen *."

* De tijd van hunne aankomst meldt GODFRIED niet.
WlLKEW, 1. 1., Th. VI, S. l85, Na. ( n ) , gist, dat zij in
het Heilige Land aankwamen, toen de Friezen voor Da—
miate reeds geland waren. WlARDA, 1. 1., S. 578, zegt,
» nog vroeger, dan hunne voormalige togtgenaoten." Wij
zouden zulks betwijfelen; wel leest men bij O L I V I E R , 1.1,,
p. l4ol : » Anno gratiae 1218, mense Martio, applicare
» coeperunt ad portam Ascon cogones de provincia Colo—
s niensi, cum aliis paucis navibus de provincia Bremensi
» et Treverensis" doch daar deze eerst 5i Maart yaa
Lissabon afzeilden, zal men moeten lezen .» mense Maio."
Ook bij de landing in Aegypte werd de Graaf van Sar—
bruch tot opperhoofd verkozen, welligt omdat W I L L E M ,
Graaf van Holland, nog niet was aangekomen. MiCHAUD,
t. I I , p. 432, laat WiLlEM van Holland met den Koning
van Jeruzalem enz. uitzeilen. HEEREN [Folgen der ICreuz—
züge, S. 33) zegt: » lm Jahr 1219 kam W I L H E L M ,
» Graf von Holland, mit einer betrachtlichen Flotte,
» verband sich auf Cypem rn.it dem ICönig ANDRMAS von
» Ungarn und andern," enz. Koning ANDREAS, echter,
had reeds lang het Heilige Land verlaten, toen W I L L I H
de eerste aankwam. JAC. DE VlTRlAco {Epistola I etII
ad HoJfORiuii III, bij MARTENE en DÜRAND, Thesaurus
novus anecdotorum, t. I I I , p. 288 et 290) meldt tweemaal
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Ondernamen zoo vele kruisvaarders in 1217 den
togt, ter zee, naar het Heilige Land , dan is
het niet te verwonderen, dat ook, gedeeltelijk te
land en ter zee, velen naar het Heilige Land snel-
den. De kronijken noemen ons, als de voornaamste
dier kruisvaarders, de Hertogen LEOPOLD van Oos«
tetirijk en die van Meran, Graaf BOÜBEWUN van
Vlaanderen, LODEWÎJK. van Savoijen, de dappere
WOUTER, van Avesnes, benevens vele Bisschoppen
en Prelaten, zoo als die van Bamherg, Zei%,
Munster en Utrecht, OTTO den tweeden, van der
Lippe, geheten. Deze kruisvaarders voegden zich ,
bij het leger van ANDKEAS , Koning van Hongarije.
Zij verzamelden zich, in Augustus 1217, in de haven
van Spalatro, in Dalmatië. Bij hen voegden zich ,
uit Noord-Duitschlanü', Hertog CASIMIR van Poni"
meren*, j a , zelfs kruisvaarders uit Noorwegen na-
men deel aan dezen togt f. Een groot gedeelte
dezer kruisvaarders landde, nog in 1217, voorspoe-
dig op de kusten van Syrië $. Zij voerden echter,
in den herfst van 1217, weinig in het Heilige
Land uit, en reeds vroeg in 1218, na eenige
strooptogten in hetzelve gedaan te hebben, ont-
bond zich dit leger. Koning ANDREAS verliet het
Seilige Land reeds kort na het feest der drie Konin-

de aankomst van koggen, doch uit vergelijking moeten wij
opmaken, dat hij steeds de zelfde bedoelt, en wel de Frie-
sche koggen.

* Hij stierf in Syrië. WlLKEN, 1. 1., Th. VI, S.i3a.
f W I L K E N , 1. 1,, Th. VI, S i32, Na. 33, volgens

VEDEX. SIMONSEN, Historik Udsigt over nordiske Val-

farter'og Kerstog til det Heilige Jtand, Th. II , B. 2,
S. V53-34.

§ WltXEN, 'i'h. VI, S, i36.
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gen (6 Januarij 1218 *). De Duilsche Bisschoppen
bleven iets langer, en waren behulpzaam in de
herstelling van den burg van Caesarea. In het
voorjaar van 1218 keerden aij terug f. De Bisschop
van Utrecht bragt het zijne bij tot de herstelling
van sterkten, en keerde eerst in 1222 in zijn bis-
dom terug \.

\ 9. to£t H&tv. ^amiaU^ 1218—1220.

Zoodra de Friesche kruisvaarders in het Heilige
Land aangekomen waren, vermaande Meester OLI-
VIER, Domheer en Scholasticus der kerk te Keulen,
de groote bevorderaar in ons land van dezen ver-
maarden kruistogt, zoo wel de hoofden zijner mede«
kruisvaarders, als der in Syrië woonachtige Chris-
tenen , in eene rede, vol geestvervoering, om den
kruistogt tegen de Sarrscenen, zonder vertraging,
door eene, voor het Heilige Land nuttige en be-

* W I L K E N , Th. VI, S. i56, Na. (45).

f OlilVlEK,HistoriaDamiatina, c. 5, p. i4oi : » Epis-
» copi Alemanni et muiti alii se properabant ad transfre-
» tandum, brevi tempore ia Terra Promissionis commo«
» rati." Zie ook 3AC. DE VITRIACO, 1. 1., p. ia3i.

§ WAGENAAR, 1. 1., II , blz. 35o (volgens RAYNAIÆÏ,

Annales ecclesiastici, ad anmim 1218, Na. 18), BEKA,
in OTTONEM II, p> 69 (bij MATTHAEÜS, 1. 1., t. I I I , al-

dus vertaald : » Ende OTTO (de tweede, van der IJippe)
» nam dat cruce an mitter Keyser, ende voer over meer,"
j>. i33. » In desen tiden (Februarij 1222) quam Bisschop
» OTTO van Jherusalim, weder," p. i35). Welligt ver-
toefde hij lang in Italië.
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langrijke, onderneming te openen. — De krach-
tige taal dezes eerbiedwaardigen redenaars trof
zoodanig zijne toehoorders, dat de Koning JOHAN
van Jeruzalem, de Praelaten en Baronnen van het
rijk, alsmede de Grootmeesters der drie geestelijke
ridderorden, die sedert geruimen tijd geraadpleegd
hadden, zonder tot een besluit te kunnen komen ,
eenstemmig uitriepen: » Men moet Aegypte verove-
» ren * !" Hierop werd de haven van het slot der
pelgrims tot de verzamelplaats bestemd f.

De dapperheid der Hollanders, Friezen en der
Rijnoevers bewoners, gedurende hunnen overtogt
naar het Heilige Land, in Portugal ten toon ge-
spreid , koude reeds doen vermoeden, dat , zoo
hun gelegenheid werd aangeboden, om, in het
Heilige Land aangekomen , aldaar stoute daden te
verrigten , zij in het volbrengen derzelve niet ach-
terwege zouden blijven, En deze gelegenheid ont-
brak geenszins. Weinige belegeringen toch zijn
zoo beroemd, als die vaa Bamiate, in Aegypte,
gedurende dezen kruistogt, en het strekt aan onze
voorouders voorzeker tot eer, dat zij niet alleen
niet weinig tot het welgelukken van het beleg toe-
bragten, maar dat men zelfs bij dit beleg, waar de
dapperste krijgers uit bijna alle Christen volken ver-

* W I L K E N , Th. VI, S. 178-79. Zie JAC. DE V I T R I -

ACO, Epistola I ad HonoRivm III (MARTENE en D t -

RAND, Thesaurus novus anecdotorum, t. I I I , Lutetia Pa-
Tzsiorum 1717, p. 288). OLIVIER verzwijgt zediglijk, in
zijne Historia Damiatina, zijn aandeel in deze opwekking
der geestdrift.

•^ JAC. DE ViTRiACO (een ooggetuige, Bisschop van
iPtohmaïs), Epistola II, 1. 1., p. 290.



EN DE KRUISTOGTEN. 2 6 1

eenigd werkzaam waren, aan hen eenen eersten
rang onder allen heeft toegewezen.

Over geenen kruistogt is zoo veel geschreven als
over dezen. Alle geschiedschrijvers, dit tijdvak be-
handelende , maken dan ook min of meer uitvoerig
gewag van denzelven, en bovenal van de belege-
ring van Bamiate. Wij kunnen ons dus beper-
ken tot het vermelden van die daden, welke onze
landgenooten, volgens het verhaal van ooggetui-
gen *, bedreven hebben. De bronnen, die ons
het voorgevallene op de zeetogten der Friezen en
Hollanders naar het Heilige Land, in 1217—18,
mededeelden, eindigen bij hunne aankomst in het-
zelve ; maar een ander schrijver, die zeer kort is
in het verhaal der zeetogten, maar uitvoerig in het
melden van de daden der kruisvaarders in Aegypte,
zal nu onze gids zijn. Het is OLIVIER, reeds dik-
wijls aangehaald,- de schrijver der Historia Bami-
atina. Hij is een geschiedschrijver, op welken men
zich kan verlaten, omdat hij zeggen kan : » quo-
» rum pars magna fui" maar oolc vooral daar-
om , omdat hij eigen lof, zelfs daar, waar tot
denzelven gerede aanleiding is, verzwijgt.

* Behalve OLIvrER, 1. 1., zie men de schrijvers, aan-
gehaald bij WlLKEN, 1. 1., Th. VI, S. i8l. Een plan
van Damiate deelt MICHAUD mede, t. I I I , p. 433, terwijl
twee kaarten achter H. A. HAMAKER'S Commentatio ad
locum TAKYODDINI AHHMBIS AL-MAK-RÏZII , de expedi-

tionibus, a Graecis Francisque adversus Dimyatham, ah
a. C. 308 ad I32i susceptis (Comrnentationes Latinae Ter—
tiae Classis Instituti Regii Belgici, t. II 1,1824), deze be~
legering zeer ophelderen.
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Het bevel over den togt, ter verovering van Aegi/pte,
was bij den Koning van Jeruzalem, echter niet
zonder medewerking van den Pausselijken Legaat,
den Kardinaal PELAGIUS , welke laatste omstandigheid
groot nadeel toebragt aan het welgeïukken van
denzelven. Den 26 Mei 1218 verlieten de Neder-
îandsche en Duitsche kruisvaarders, met gunstigen
wind, de haven van het slot der pelgrims, en
reeds den derden dag na hun vertrek (29 Mei)
wierpen zij het anker uit voor de haven van Ba*
mia/e, met de verovering van welke stad de
veîdtogt eenen aanvang zoude nemen. Zij kozen
hierop den Graaf van Sarbnick (Sareponte) tot
hunnen bevelhebber, en landden vóór den Koning
en de andere legerhoofden, die zes dagen later
aankwamen *„ Deze landing geschiedde zonder
eenig verlies; eenige weinige Sarraceensche ruiters
snelden hen wel te gemoet, maar deze werden
verschrikt door de daad van eenen Fries, die,
op de regter knie gebogen, en met den linker
arm zich met zijn schild dekkende, met de reg«
terhand eene spies wierp. Een Sarraceen, die
dit aanzag, en voor een spel hield, werd, met

* OLIVIEE. noemt hier de Nederlandsche en Duitsche
pelgrims » exercitus Domini", om hen van de troepen des
Konings yan Jeruzalem, des Hertogs van Oostenrijk en der
drie geestelijke orden te kunnen onderscheiden. Zie over
den tijd hunner landing W I L K E N , 1. 1., Th. VI, p. i83,
Na. g. die aanhaalt eenen brief der kruisvaarders, bij
RAYNALDT, Annales ecclesiastici, ad annum 1318, § 7, te
\inden. W I L K E N is OLIVIEK. in het yerhaal van den tijd
en Vijze der landing gevolgd. De verkalen der andere
kronijkschrrjyers boekt hij Th. VI, S. i84, Na. 10.
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sájn paard, plotseling getroffen , en zeeg ter aar-

de*. Hierop namen de anderen de vlugt. Zij le-

gerden zich op het westelijk van Bamiate liggende

eiland , tussehen de zee, den Nijl en een kanaal,

en de later aankomende kruisvaarders waren niet

weinig verwonderd, aldaar Christen Jegerteuten

gevestigd te zien. Volgens het bijgeloof dier tijden,

leiden zij het welgelukken van hunnen togt uit eene

maansverduistering af f, die den 9 Julij 1218 plaats

had.

* Iets dergelijks, dat op dezen togt geschied zoude
zijn, en waaraan het Friesche geslacht E.OORDA het moo-
renhoofd in deszelfs wapen zoude te danken îiebhen, rer -
haalt de Heer 3. VAN LEEUWEN, in zijne Aanteekeningen
op It aade Friesche Terp, Leeuwardeni834, blz. 379, welk
verhaal, volgens opgave aldaar, getrokken, is uit liet MS.
Geslachtregister van Friesche adelijke familiën, opgemaakt
door S, VAN ADELEN VAN CRONENBUBG (berustende in
de Bibliotheek van het Friesch Genootschap voor Geschied-,
Oudheid-en Taalkunde, als geschenk der familie ROORDA).
Zoo voert het geslacht van LANDSCHADEN'-STEINACH ook
een mooreuhoofd in deszelfs wapen, waarvan men iets
dergelijks den bezoeker yan het verrukkelijk gelegen Nee-
kar—Steinach, bij Heidelberg, verhaalt.

•f- Vermits de maaa het veldteeken der Sarracenen was.
Ook teekent OLIVIES., als iets opmeïkelijks, op, dat bij
hunne aankomst het Nijlwater zoet, maar later dikwijls
zout was. Dit verschijnsel kwam, waarschijnlijk, dooi-
den noordewind, die het rivierwater, dat specifiek ligter
is, terugdreef. OLIVIER zegt van deze maansverduistering:
» Modico tempore (9 Julij 1218) post adventum Christia-
» norum facta est ecclypsis lunae fere generalis, quae licet
» ex causis naturalibus in plenilunio plerumque prove-
» niat, <juia Salvator dicit: » Erunt signa in sole et luna;"
» hanc ecclypsin contra Sarracçnos interpretati sumus,
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Midden in den Nijl was een toren *, of kleine
sterkte, gebouwd, welke men moest innemen t

voor dat men de rivier konde opzeilen tot aan
Damiate, terwijl eene ketting over de rivier was
gespannen f. De toren was zeer sterk, en bevatte
70 gewelfde kamers, ieder met 3 schietgaten, wei-
voorzien van bezetting, krijgstuig en mondbehoef-
ten §, Gedurende het oponthoud, veroorzaakt door
de toebereidselen tot het beleg, gingen de Friezen,
ongeduldig wordende , over den Æjl, voerden vele
lastbeesten der Sarracenen als buit mede, en daar
zij zich op den oostelijken oever wilden nederzet-
ten , geraakten zij sïaags met de Sarracenen, die
uit Bamiate, aan de oostzijde der rivier gelegen,
uitvielen. Het gebod van den Opperbevelhebber riep
hen terug, en het werd ten strengste verboden ,
om den anderen Nijl-oever te betreden, zoo lang
de toren nog in het bezit der Sarracenen was. Uit
dezen toch kon de bezetting hen in den rug vallen,
en van de andere kruisvaarders afsnijden. Hierop
werden, door den Hertog van Oostenrijk en de
Ridders van het Hospitaal van Sint Johannes, twee

» (juasi portendentem ipsorum defectum, qui sibi lunam
» attribuunt, in detrimento vel încremento lunae magnam
si vim ponentes." W I L K E N , 1. L, Th. VI, S. 200, Na. 47,

merkt op, dat O LI VIER. geen gewag maakt van de centrale
zonsverduistering, die 24 Julij 1218 plaats had.

* Het verhaal der verwering van den toren, volgens de
Gesta Fresonum, vindt men in bijlage E.

-j- Over de ligging des torens vergelijke men HAMAKER,
1. V., Na. 19, p. 58-63. Sommigen maken gewag van twee
of drie kettingen. W I L K E N , 1.1., Th. VI, S., 187, Na. i5 '

§ W I L K E N , 1. 1., Th. VI, S, ig3.
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schepen, met stormladders voorzien, gebouwd.
Ook de Tempelieren waren hierin werkzaam, terwijl
de Friezen * eu Duitschers insgelijks een schip uitrust-
ten. Zij bouwden, namelijk, in den top van den
mast van een schip eene kleine verschansing, of
beschutting, zonder stormladders, ten einde hunne
boogschutters eene doelmatige en veilige plaats te
bezorgen -J-. Hun aanvoerder en scheidsman was
destijds de Graaf ADOLF van Berg, een edel en
magtig man, de broeder van den Aartsbisschop van
Keulen,

Nadat, op den 23 Junij 1218, de vier schepen
voor de sterkte of toren gevoerd waren , deden zij
eenen tweeden aanval op den torea, op den
1 Julij. De aanslag mislukte, vermits de storm-
ladders van den Hertog van Oostenrijk en der
Ridders van Sint Johannes braken , waarbij meer
dan honderd Ridders sneuvelden \.

Het schip der Friezen en Duitschers, echter, tus-
schen de stad en den toren ten anker gelegen,
deed, door de slingerwerktuigen, in hetzelve ge-
plaatst, aan de Sarracenen veel schade, vooral aan
hen, die op de brug, tusschen de stad en den to-
ren gelegen, stonden. Het schip werd echter door de

* Onder den naam van Friezen schijnt OLIVIER. alle
inwoners onzes vaderlands te begrijpen.

f OLIVIER, 1. 1., p. i4o5. WiLKBN, 1. 1., Th. VI,
S. !94-g5. Zoo iets noemde men: » een topcastell", eea
kasteeltje in den top van den mast. Zie DH.IESSBN', MO-
numenta Groningana, pars III, p. 554-555, Na. (e), en
de aldaar aangehaalde Aanteekeningen van VAN AVIJN op
WAGBNAAR, blz. i55.

§ W I L K E N , 1. 1., Th. VI, S. 195, Na. 34.
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bezettingen der stad, des torens en van de brug,
zoodanig met werpspiesen, pijlen en Grieksch vuur,
beschoten, dat het eindelijk in brand geraakte, en,
vermits de Christenen vreesden, dat het geheel eene
prooi der vlammen zoude worden, bluschte des»
zelfs bemanning moedig het vuur, en bragt het
schip, lietwelk zoo we} van binnen als van buiten,
j a , tot in het wand, met pijlen beschoten was,
met eere terug. Ook het schip der Tempelieren
deed eenen vruchteloozen aanval.

De moed der belegeraars verzwakte hierdoor niet
weinig; want noch ondergraving, noch slinger-
werktuig , vermogt iets tegen den toren. Alleenlijk
gelukte het hun, de brug grootendeeïs te vernie-
len. — Intusschen bouwden de Friezen en Duit-
schers een krijgswerktuig, met hetwelk men de
bestorming des torens zoude beproeven. » Wij za-
» gen," zegt OLIVIER (de uitvinder en bouwmees-
ter van dit werktuig) *, » dat de toren niet konde
ï ingenomen worden door het beuken met slinger-
s werktuigen , of stormmramen, of door insluiting,
ï uit hoofde van de diepte der rivier, of door
s honger, uit hoofde van de nabijheid der stad,

* Zedigliji. verzwijgt hij zulks. » Magister OLIVERIUS,
» Scholasticus Coloniensis, ex puris eleemosynis pauperum,
» aedificium construxit, in quo érant propugnacula et
» pons." GOD, MONACHÜS, 1.1., p.388. W I L K E N , VI,
S. 197, Na.4o. Vergelijk HAMAKER,, 1.1., Na. 52, p. 75-76.
J A C . DE VITRIACO, Epistola II, 1. 1., p. 29a, stelt de
kosten op 2000 mark; ook hij zegt: » Consüio Magistri
» OLIVEH.II , Coloniensis Cancellarii, quidam homines

» pauperes et Deo devoti, et humiles scilicet Frisones,
» erwerunt machinam," etc.
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j of door ondermijning, wegens de rivier, daarom
» sloegen de Duitschers en Friezen, op hunne eigene
» kosten, handen aan het werk. Zij voegden twee
» koggen, met balken en sterke touwen, op eene
» zeer stevige wijze, aan elkander. Op deze sche-
JD pen rigtten zij vier hooge masten op , benevens
» even zoo vele sprieten, en stutten door denzelveu
» eenen toren, welke uit planken en vlechtwerk
ï zamengesteld was , , en waarvan het dak en de
3 zijden, door huiden, tegen het Grieksche vuur
7i beveiligd waren. Aan deze kleine sterkte werd
j> eene ladder aangebragt, die 30 ellen buiten den
» voorsteven van het schip uitstak. Binnen in den
ï toren was nog eene valbrug, van geringere leng-
» te *. Men noodigde alle hoofden van het leger
s uit, om dit werktuig in oogenschouw te nemen ,
» opdat, indien er iets aan ontbrak, hetwelk döov
f geld of vernuft konde verholpen worden, men
» zulks zoude aanwijzen. Zij hadden echter geene
» aanmerkingen, en verklaarden, dat zij nimmer
» zulk een houten werktuig, op het water vervaar»
j> digd, gezien hadden, en oordeelden, dat men
» zich met deszelfs gebruik moest haasten, vermits
» de brug, tusschen de stad en den toren, door
» het onophoudelijk beschieten, grootendeeJs yer-
» nield was f.

» Op den dag voor Sint Bartbolomeus (23 Au-
» gustus), op eenen Vrijdag," zegt OLIVIER, » deden
s wij blootsvoets eene bedevaart naar het Heilige

* W I L K E N , 1. 1., Th. VI, S. 198, Na. 4a,

•f Destijds sleepte ooi. een buikloop vale kruisvaarders
weg, waaronder Graaf ADOLF yan Berg, de aanvoerder
der Friezen en Keulenaars.
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» Kruis, in het kamp aanwezig *. Na Gods bij-
» stand ingeroepen te hebben, noodigden wij eenige
» vrijwilligers van de andere volken uit, ten einde
» voor te komen, dat niet één volk alleen zich op
» de te volbrengen daad verhief, en hierdoor nijd
s en praalzucht in het leger verwekt wierd, of-
ï schoon de Duitschers en de Friezen talrijk genoeg
Î waren, om de schepen te bemannen en te be-
B sturen. Met groote moeite, doordien de Nijl
ï hevig opgezwollen was en sterk stroomde, bragt
» meii op dien dag het werktuig, stroomopwaarts,
3 in de nabijheid van den toren. Het kleine schip f
D had het groote op sleeptouw, terwijl de geeste-
j lijken barrevoets, langs den oever, volgden,
» onder het opzeggen van gebeden. Toen men den
7, toren genaderd was, kon het werktuig aan des-
x zelfs westzijde niet aangebragt worden, door den
j> hevigen stroom ; doch hetzelve werd, met veel
» moeite, aan de noordzijde, door middel van
» touwen en ankers, bevestigd, schoon de felle
» stroom steeds dreigde, het te doen wegdrijven§.
» De Sarracenen weerden zich dapper. Vijf of
j> meer werptuigen werden op de torens der stad
I Sarmate opgerigt, waarvan een, hetwelk de
ji meeste schade toebragt, na weinige worpen ineen
ï stortte. De andere, echter, slingerden, zonder

* Zie over hetzelve JAC. DE VITRIACO, 1. 1., p. 1129.
Deze meldt de bedevaart ook, Epistolall, p. 292. W I L -
KEN, VI, S. 200, Na. 4g.

•j- Dit was het vroeger gebouwde. Zie blz. 265.
§ Aan de noordzijde lag hetzelve, achter den toren,

eenigzins in de luwte des strooms, die zuid en noord
loopt.
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» ophouden, steenen uit, als of het hagelde, ter-
ï wijl het kleine schip niet weinig gevaar aan den
ji voet van den toren uitstond. Het Grieksche vuur
» werd, met de hand uit den toren, en met slin-
» gerwerktuig uit de stad, even als een stroom ge-
» worpen, en joeg ons schrik aan; maar met azijn
ï en zand, kwam men hen, die het poogden te
» blusschen , te hulp.

» De Patriarch van Jeruzalem, lag inmiddels met
» het aangezigt op den grond, voor het kruis van
ji CHRISTUS , terwijl de geestelijkheid , barrevoets ,
» in plegtgewaad gekleed, den hemel om bijstand
» aanriep.

» De verdedigers van den toren hadden, intusschen,
» door middel van uitgestokene spiesen, het voor-
i) ste gedeelte der valladder met olie bestroken,
D en vervolgens er vuur aan gebragt, zoodat de
» ladder in brand geraakte. Toen de Christenen,
» die op de valladder waren, toeschoten , om het
» vuur te blusschen, drukten zij, door hunne zwaar-
» te, de ladder zoodanig ter neder, dat de draai-
7) brug, die voor aan de valladder was aangehecht,
j, doorboog, en allen gevaar liepen om naar be-
ï neden te storten. Werkelijk viel de vaandeldrager
j> van den Hertog van Oostenrijk van de ladder,
» terwijl de Sarracenen het vaandel opraapten. Zij
ï meenden, dat zij weder de zege behaald hadden,
» en hieven luide vreugdekreeten aan. Op dit ge-
» zigt stegen de Christenen, die op den oever van
» den Nijl waren, van hunne paarden af, vielen
* biddende op den grond, vouwden hunne handen,
j) terwijl bun gelaat geheel ontsteld was van de
» angst, die zij uitstonden, voor hen, welke mid-

II. 19
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7, den in den vloed streden, en ten behoeve der
» geheele Christenheid zulk een gevaar verduurden.
» Het was," zegt OLIVIER , » als of de Godheid
» zich, na deze smeeking en verheffing der handen,
» over het volk erbarmde, de valladder behield, en
» met de tranen der ooggetuigen de vlammen uit-
» bluschie, want, na een uur arbeids*, werden
s wij meester van het vuur, waarop de strijd met
j) de Sarracenen met nieuwen moed weder begon.
» Slet het zwaard, met spiesen, knodsen, en ander
a moordtuig, werd dapper gestreden. Een jong
s Ridder uit Luik beklom het eerst den toren, een
» nog zeer jonge Fries, met eenen dorschvlegel,
» tot vechten door kettingen bekwaam gemaakt,
» gewapend, sloeg moedig links en regts, wat hem
» in den weg kwam, ter neder, en velde den
Î> vaandeldrager van den Sultan, wien hij des-
» zelfs geel vaandel ontnam f. Andere kruisvaar-

* WILKEJÎ , I. 1., Th. VI, S. 2o3, Na. 55, die aan-

haalt Msmoriale Regiensium Potestatum (van Regio, in
Italië), bij MüRATOR.1, Scriptores rerum Italicarum,

t, VIII , v i o 8 6 -
-J- »'f wier fan den Cristenen. spronghen wel acht foeten

» haegh in den toer. Dy eene was fan Lubech barren, en
» was een Ridder, dy ora hiet HAYO, en was een Fresa,
» bern fan Wolwagha {ïFolvega); disse hied een yseren
» ileghel in der hant, dy ora hied een heerhamer. Disse
» twier sloghen fromelicke dae Heydenen del om beyde
» syden, alsoe dat hya floghen en liepen fan dae wrstc
» deel des toers, en hilden benya in dae toer; disse twier
» holpen hyara gesellen op den toer." Gesta Fresonum,
1. 1., p. i4a. E. BENINGA, Historie van Oostfriesland

(Vij MATTHAEÜS, 1. 1., t. IV, blz. i io), noemt: » Twee

» ri;eesen, HAYE uth Fivelingelant, boertich bij Gronin™
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s ders volgden, en de vaan des kruises werd op
2 den toren geplant. Op het zien hiervan veran-
ii derden de klaagtoonen der aanschouwers in ge-
» juich; luidkeels zongen zij îofgezangen, ter eere van
s Hem, die hun deze overwinning geschonken had.

« Intusschen was het er verre van af, dat de
i strijd, om het bezit van den toren, hiermede
» voldongen zoude geweest zijn. De kruisvaarders
» waren nog maar in het bezit van de bovenste
» verdieping des torens, terwijl de Sarracenen naar
» binnen gevlugt waren. Deze staken vuur onder
» in den toren aan, zoodat de overwinnaars, de
» hitte niet kunnende uitstaan, over de valladder
» weder op de schepen gingen, Hierop liet men
x de valladder, die beneden op het schip gereed
> gemaakt was, aan den voet des torens neder,
D welke voet zeer smal * en van alle zijden met
» diep water omringd was. Met ijzeren hamers
» beukten zij nu den muur, terwijl de Sarracenen,
» die binnen waren, zich dapper verweerden. De
» onzen staken een groot vuur voor de poort des
» torens aan, en kwelden de bezetting door den
» rook. Alhoewel beide bruggen zich staande hiel»
» den, waren de ribben van de groote valbrug of
x. ladder gedeeltelijk vernield, terwijl het vlecht-
B werk, om het werktuig met dikke touwen ge-
» slagen, door de projectilen der slinger werk tuigen

» gere, en HENRICH, uth dat landt van Lubeci." Een
Friesch kronijkje, blz. 4 (uitgegeven door Jr . Mr. M. DE
HAAN HETTEMA), heeft: » ien uuth Fjullinghaloan" (Fi-

velgoo). Zie hier achter bijlage E. Over de vlegels met
ijzeren kettingen vergelijke men den Chronicon Equitum,
Ordinis Teutonici, bij MATTKAEUS, 1.1., t. V p. 673.
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» doorboord was. Het netwerk echter, hetwelk
3) de ladder beschermde, bleef ongeschonden, gelijk
•n ook de verschansing (het topkastee!), welke de
» sîingeraars dekte."

Van af Zaturdag (24 Augustus 1218) , des mor-
gens 9 ure, tot Zondags morgens 10 ure, duurde
deze gevaarlijke strijd. Gedurende den nacht stortte
zich een aantal Sarracenen in den Nijl, waarin
\elen omkwamen. De overigen verlangden te on-
derhandelen , en gaven, nadat hun lijfsbehoud toe-
gezegd was, den toren aan den Hertog van Oos-
tenrijk over. Zij waren 112 in getal*.

De liruisvaarders verzuimden niet, den ketting
weg te nemen, welke den Nijl tot hiertoe voor
hen afgesloten had f.

De aankomst en het vertrek van kruisvaarders
in het Heilige Land geschiedde meest in het voor-
of in het najaar. Men noemde zulk een tijdstip
3> passagium," overtogt. Van dit tijdstip, in den
herfst van 1218, bedienden zich vele Friezen en
Duitschers, om met hunne koggen huiswaarts te

* Volgens JAC. DEVITRIACO, Epi$tolaII,\.\.,-p.zyi.

De bezetting was 2So-3oo man sterk geweest. Zie W I L -
KEN, 1. 1., Th. VI , S. 193, Na. 5o. Het ontbrak bij deze
gelegenheid niet aan een mirakel. Zie W I L K E N , 1. l,f
Th. VI, S. 2o5, Na. (61).

•f- De bekende overlevering over het doorzeilen van
dien ketting, door de Haarlemmers of Dockummers, sullen
wij later afzonderlijk behandelen. Zie § 10.
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keeren *. De reden van dit spoedig vertrek van
vele Friezen (hetwelk door de andere kruisvaar-
ders euvel schijnt opgenomen te zijn f) komt ons
voor te vinden te zijn in het dralen van de le-
gerhoofden der kruisvaarders, na de inneming van
den toren, om het beleg van Bamiate met kracht
door te zetten. De heftige aard der Frie&en, reeds
bij den aanvang van dit beleg gebleken, kon zulk
dralen niet gedogen, weshalve zij liever naar huisl

wilden keeren, dan hunnen tijd in ledigheid voor
Bamiate verslijten §. Wanneer deze Friezen in het
vaderland zijn terug gekeerd is ons onbekend. Ook
gingen niet alle Duitsche en Friesche kruisvaarders
naar huis. Wij vinden immers melding gemaakt \.,
dat bij den storm, die den 29 November 1218,
op de kusten van Aegypte en op den Nijl, los-
brak , en groote schade Ie weeg bragt, de schepen
der Duitschers en Friezen van deszelfs woede ver-
schoond bleven.

* OLIVIER, 1. 1., c. ïo, p. i4o5. » Cogones se prae-
» parabant ad recessum, Früonuni et Teutonicorum abiit
» maxima multitudo in passagio crucis instanti."

j - Althans de monnik At.DER.iK (volgens W I L K E I » ,
Th. VI, S. 2io, Na. 4) merkt een verband op tusschen
dit verhaast vertrek en de vreesselijke overstrooming, die
in iai8 de kustlanden der Noordzee onder de golven be-
dolf, welke beide gebeurtenissen in de zelfde maand plaats
hadden. Vergelijk MICHAUD, t. I II , p, 444.

§ » Ab illo die, cum confusi essent Babilonii et territi
» et ut putabantur ad fugam parati, Principes nostri ad
» inertiam devoluti, more suo, differendi negotium causam
y> praetendebant." O M V I E R , 1. 1.

4 Bij OLIVIER, 1. 1., p. i4o7, en W I L K E N , Th. VI,

S. 220.
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Weinige dagen daarna deden de kruisvaarders
eenen aanval op eene, door den Sultan MALEK.

KAMEL , nieuw gebouwde schipbrug. Niettegen -
staande groot verlies, en alle aangewende moeite,
gelukte het hun niet, dezelve te vernielen, en
alzoo de vrije vaart op den Nijl te openen. Het
waren weder Friesche en Duitsche kruisvaarders,
die door eene stoute daad dit volvoerden, s Met
ii bewonderenswaardige dapperheid *, volbragten zij

* de vernieling van de vijandelijke schipbrug, door
» middel van het zelfde kleine schip, met welks hulp
» zij het groote dubbele schip, aan den ketting.
ï toren gebragt hadden f. Nog geen tien dezer
* dappere kruisvaarders waren het, die het waag-
» den, in het gezigt van het Sarraceensche en
3> Christen heer, de schipbrug te beklimmen, dezelve
•» door te breken, en vier van de schepen, op
» welke de brug gerust had, als buit mede te
» nemen §."

In den aanvang van het volgende jaar (1219)
baande een opstand in het leger van Sultan MALEK
KAMEL den kruisvaarders den weg, om den Nijl
op eene veilige wijze over te steken, ten einde de

* Z«gt WlL-EEN, 1. 1., Th, VI, S. 325.
•\ Dit Friesche schip had een' Franschen naam, » quam

» Gallice Sanctam Matrem appellant » Sainte Marie," "
OLIVIER, 1. 1., p. i4o8«

§ Behalve O L I V I E R , verhaalt zulks ook GOD. MONA-
CHTTS, 1. 1., p. 38g. MAKRISI , 1. 1., en ABULFARADSCH,

Chronicon Syriacum, ed. BRUNS et KIRSCH, X/ipsiae ï'jSg,
(4°, vol. I., p. 45g, aangehaald bij W I L K E N , VI, S. 226,
Sa. 4l,) maken melding van de vernieling der schipbrug,
Vergelijk HAMAKER, 1. 1., Na. 4o, p, 89-90.
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stad Damiate te omringen. Aan de Duitsche en
Friescke kruisvaarders werd de taak opgedragen, om
de voormalige legerplaats, aan den wester-oever van
den Nijl gelegen , te bewaken, welke oever aldaar
eene veilige landingsplaats opleverde, en door eene
schipbrug met het nieuwe karnp, op den oos-
telijken oever, verbonden werd. Be eigen tiijke
belegering van Bamiate nam nu eerst eenen aan-
vang *.

Men besloot in de maand Maart 1219, eene
tweede schipbrug over den Nijl te leggen. De Frie-
sche en Duitsche kruisvaarders bragten gaarne het
werktuig, dat hun zulke gewigtige diensten bij bet
bestormen van den toren had bewezen, hiertoe ten
offer -J-. In Mei 1219 keerde de Hertog van Oos-
tenrijk, met vele kruisvaarders, naar huis; doch

* OLIVIER, 1.1., p.i4og. W I L K E N , 1.1., VI, p. 254.

OLIVIER. meldt, dat deze maatregel van groot nut was,
» Et nisi per divinum consilium prima castra retenta fuis-
» sent, maxime per Teutonicos et Frisones portus nobis
» ablatus fuisset et vacillasset."

f W I L K E N , 1.1., Th. VI, S. 245, Na. (95). Volgens
het Memoriale Potestatum Regiensium, 1.1., p. 1092: » Tune
» (l7~5i Maart 1219) Christiani fecerunt pontem super
» fluvium de S8 barchis (barken), cum trabibus et tabuîis
» clayatis et distabat unus pons ab altero (volgens W l L -
» EENS lezing) fere nnum milliare." O L I V I E R , 1. 1.,
p. l4lg-2O, vermeldt dit eerst na het verhaal der verove-
ring van Damiate. » Instrumentum, quo capta fuit turris
» fluminis, Teutonici et Frisones in commune donaverunt.
» De quo factus est pons noyus iiitcr civitatem et castrum,
» quod constructum ad munimentuni ripae ciyitatis contra
» positae (et) duo castella composita gunt ad custodiam
» pontis de instramento eodem. "
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later kwamen ook wederom vele kruisvaarders in
Aegypte, om de belegering te helpen bevorderen.
De Friezen bleven nog in het leger, en zetten de
belegering mede voort. Verschillende gevechten met
de Sarracenen, die de belegerden poogden te ont-
zetten, alsmede herhaalde stormen tegen de stad,
grepen plaats. Van beide zijden werden groote
verliezen geleden. Eindelijk besloot men eenen al-
gemeenen aanval op het Sarraceensche leger te
doen. Op den 29 Augustus 1219* rukte bijna het
geheele kruisleger uit, doch naar mate de kruis-
vaarders vooruit trokken, verwijderden zich de Sar-
racenen. Hierop besloot men terug te trekken,
doch toen de Sarracenen bemerkten, dat zulks in
wanorde geschiedde, hielden zij onverwacht halt,
renden terug, en bragten zulk eene verwarring in
het leger, dat het grootste gedeelte van hetzelve op
de vlugt sloeg. Slechts de Koning van Jeruzalem,
de geestelijke ridderorden, de Graven van Holland,
Wied en Chester, weerstonden de Sarracenen , en
aan hen had het Christen leger deszeîfs behoud te
danken f. Evenwel was het verlies der Christenen
zeer groot.

Intusschen klom de nood der belegerden van

* WlLKEN, 1. 1., Th. VI, S. 26o sqq.
-j- OLIVIER, 1. 1., p. î4l2, c. i4. » Hi omnes (de in

» den tekst genoemde) pro muro fuerunt fugientibus,
» Quotiens facies suas hostibus ostendebant, totiens illi
s> fugerunt, quando yero gradatim revertebantur ictus et
» tela inimicorum sustinuerunt." Het Memoriale Regiense
«egt: » In illo die, si non adesset Rex JOHANNES et
5> Hospitalarii et Alamanni, omnes Christiani essent de~
» coüati et ducti in captiyitatem."
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dag tot dag. Hongersnood en ziekte ontvolkte de
stad. Alle verkeer met het Sarraceensche leger
werd afgesneden , en vergeefs waren de stormen,
die MALEK KAMEL op de legerplaats, in September

1219, ondernam, nadat 20,000 kruisvaarders naar
huis waren gekeerd. Later, in November, trachtte
MALEK KAMEL vredesonderhandelingen met de Chris-

tenen aan te knoopen, en stelde aan dezelven voor,
om de belegering op te breken, Aegypte te verla-
ten , en hiervoor het heilige Kruis, benevens de
stad Jeruzalem en het geheele vlakke land van het
koningrijk Jeruzalem, terug te ontvangen , bene-
vens eene som tot herstelling der muren.

Dit voorstel verwekte groote tweedragt onder
de Christenen. De Koning van Jeruzalem, de
Fransche kruisvaarders, de Graaf van Chester, ea
de hoofdmannen der Duitschers, wilden hetzelve
aannemen *. De Pàusselijke Legaat daarentegen ,
benevens de geestelijke ridderorden, en de geheele
geestelijkheid, vertrouwden dit aanbod nief. Dit
laatste gevoelen had dan ook de overhand, en hei
gelukte den kruisvaarders eindelijk, den 5 November
1219, het uitgehongerde en bijna uitgestorvene
Bamiate, zonder slag of stoot, in te nemen f.

* Ol/IVIBR, 1. ï., p. l4l4.
•f 'WAGENAAR zegt: » De belegeraars (en onder deze

s ook de Graaf van Holland) bestormden de stad vervol-
» gens zoo hevig, dat zij eindelijk, den 5 November i2ig,
» aan hen overging." Hij haalt hierbij aan O L I V I E R ,
1. 1., c, i4, col. i4l2, doch de aangehaalde plaats spreekt
van de dapperheid van den Graaf van Holtand op den
terugtogt, door ons blz. 276 vermeld, OLIVIER maakt
geeue bijzondere melding van W I L L E M den eersten., Graaf
van Holland, bij de inneming der stad.
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De vrij aanzienlijke buit werd verdeeld, doch
OLIVIER beklaagt zich, dat de Friezen, bij de ver-
deeling van den buit, van de torens, wijken en
huizen der stad, bijna niets bekwamen*. Zij had-
den echter de gegrondste aanspraak, om rijkelijk
uit dea buit bedeeld te worden. Het geheele beleg
hadden zij bijgewoond, zich bij het vermeesteren
van den toren onderscheiden, met hunne vloot het
leger van levensmiddelen en wapenen voorzien,
bruggen over de rivier gebouwd, dezelve versterkt,
en andere nuttige of dappere daden verrigt. —
Mogt hun echter al een geregt aandeel in den buit
ontgaan, de roem, door hun op dezen togt ver-
worven , ontging hun bij het nageslacht niet.

Twee brieven uit het leger voor Bamiate, den
14 September door OLIVIER, Scholasticus, en den
Patriarch van Jeruzalem, aan de Friezen geschre-
ven , hebben onze kroniekschrijvers bewaard, Bei-
de strekken zeer tot eer aan de Friezen f.

* y> Iii distributione turrium ac domorurn gens illa lau—
» dabilis,,obediens et strenua, quae a principio com magna
» virtute Damiatam applicuit, aut nullam habuit sorlem
» aut vilem et ultimam, cum tamen de classe cogonum,
» quos adduxit, victualibus et armis castra fidelium re—
» pleta fuissent, turris fluminis capta, traîisitus ad oppo-
» sitam ripam praeparatus, pons superior et inferior com-.
» positus, apecula .turonis (?) (kijktorena ?) constructa,
J) moenia fossati munita." .OLIVIER, 1. 1., p. l43g. Aan
dit en ander begaan onregt schrijft hij het spoedige verlies
van Damiate toe.

-j- Deze brieven werden aan de Friezen, die, in den
herfst van het jaar ia i8 , naar huis keerden, als i>testi-
» monia" en opwekkingsbrieven tot deelneming voor hun-
ne landgenooten, mede gegeyen. Wen vindt ze bij SCHO-
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Vele kruisvaarders keerden , in het voorjaar van

1220, naar huis terug, nadat er, sedert de inneming

van JDamiate, alleen de burg Tants (23 November

12Î9) was veroverd, en vele twisten over het ver-

deeîen van den buit hadden plaats gehad. —- W I L -

LEM de eerste, Graaf van Holland, moet in den

herfst van 1219 vertrokken zijn, want men vindt

zijnen naam onder eenen giftbrief van Keizer FRE-

DERIK den tweeden, den 19 April 1220, te Frank-

TANUs, in zijne Authentique slakken, blz. 11 (achter de
Geschiedenis van Friesland), die ze uit WoRP VAN T H A -
BOR'S kronijk overnam. ( W O R P noemt O L I V I E R als zij-
nen autheur, en verwijst naar hem: » OLIVERITJS
» bella ijuae vidit luculento conscripsit stylo, ex ejus
» scriptis haec subjecta summatim excerpta sunt." Hierna
volgt; » De prodigiis quae visa sunt in Phrisia, tempore
» praedicationis O L I V E R I I . - De expugnatioae turris et
» civitatis Damiate in <jua virtus Phrisiorum emicuit. -
» De expugnatione Damiate et miseria civium. «• Quod
» expleto passagio multi Phrisii ad propria redierunt non
» sine laude multorum. - Epistola O L I V E R I I ad Praela-
» tos et Consules Phrisiae. - Exemplar epistolae Patri-
» archae Hierosolymitani. - Epistola HoffORir Pape I I I . -
» Epistola FRIDERICI II Imperatoris." - W O R P heeft
OLIVIER niet summatim geëxcerpeerd, zoo als hij zegt,
maar letterlijk nageschreveni (Dit berigt dank ik aan den
Heer Mr. A. TELTING.) — Het jaargetal dier brieven,
op 1217 gesteld, moet zijn 1218. Men vindt dezelve ook
vertaald bij VAN MlERls, CharterhoeTc, I , blz. 176,
SCHWARTZENBERG, Charterboek, I, blz. 86-88, Oudheden
en Gestigten van Friesland, I, blz. 26-28. Eene derge-
lijke loffelijke getuigenis van de Keulenaars, hunne ge-
trouwe spitsbroçders, yindt men bij OLIVIER, 1.1., p. i4i6.
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fort aan den Main, verleend *. Uit zijn verblijf
aldaar zoude men kunnen opmaken, dat hij over
Italië is terug gekeerd, en bij zijne doorreize door
JJuitschland den Keizer, die hem zeer genegen
was, te Frankfort aan den Main bezocht heeft.
Het komt ons waarschijnlijk voor, dat de Noord-
Nederlanders , in de maand September van het jaar
1219, toen 20,000 kruisvaarders naar huis keerden,
mede Aegypte verlieten, en alzoo geen aandeel
hadden in den rampspoedigen togt naar Cairo,
welke togt het verlies van Bamiate ten gevolge
had, hetwelk reeds den 8 September 1221 aan
den Sultan MALEK KAMEL , bij verdrag, werd terug
gegeven. Wij vinden althans geen spoor, dat zij
aan dezen togt hebben deel genomen, terwijl hun
langdurig verblijf in Aegypte, en het door hen al-
daar verrigtte, hun het regl gaf, de gedane gelofte
als volbragt te beschouwen.

\ ÎO. ©ntejtfjek «aar Jr« raaarljáî» »an fyet jttrtjaal,
ovix ijrt üoaVjûlm van ï»fn Iwiimsj avtx îwii

îltjl gfi&paîmjro, frjffjo* ï<« ÆjaaxUmnwr »(
Wcicknmmtx uxvösivaaxiizxe.

De bronnen op te sporen, waaruit legenden en
volksverhalen hunnen oorsprong hebben genomen,

* WAGENAAR, 1. 1., I I , blz. 54g, die aanhaalt Diplo-
ma FRIDERICI II, apud HEDAM, p. 212. Ook trad hij,
in het jaar 1220, in den echt met MARIA van Bràband.
'Bijvoegsels op WAG&VAAX.-, I I , p. 109.
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is tot opheldering der geschiedenis van groot be-
lang. Wij kunnen derhalve niet nalaten, alhier
kortelijk te vermelden, in hoe verre men geloof
kan hechten aan het verhaal, dat de Haarlemmer
of Dockummer kruisvaarders, onder WILLEM den
eersten, de haven van Damiate, met eenen ijzeren
ketting gesloten, door middel van een schip, van
voren met ijzer beslagen, en met eene ijzeren zaag
voorzien , zouden verbrijzeld hebben *.

Wij moeten vooraf melden, dat onze vaderland-
sche krojiijken dwalen, in de opgave van den tijd,
waarop de inneming van Damiate zoude plaats ge-
had hebben f. Deze kronijken verwarren alle de
inname van Ptolemaïs (1191) met die van Dami-
ate (1219). Van daar ook, dat zij aan de Haar-
lemmers , door den Keizer FREDERIK BARBAROSSA

(in 1190, voor de overgave van Ptolemaïs, overle-
den), een zwaard en 4 sterren in hun wapen
doen schenken, terwijl de Patriarch van Jeruza-

* Mr. f*. W . VAN OOSTEN DE BRUYN, in zijn werk:
De stad Haarlem en hare geschiedenissen, Haarlem 1^65,
fb., behandelt dit onderwerp uitvoerig; alsmede HAMA-
KEH, 1. 1., Na. 3g, p. 81-89.

•f- Volgens DE BRUYM zijn het BEKA, Chronicon, p.j5.
BEKA, Chronicon auctius (bij MATTHAEUS, 1. 1., I I I ,
p.io8). HEDA, 1.l.,p. 181. De Chronijk van GOTJTHOE-
VEN, blz. 283. Chronica de Hollant et ejus comitatu
(MATTHAEUS, 1. 1., t. V, p. 535). JOAN YELDENAER,

p. 25 (der uittreksels van BOXHOIIN), en JOANNES DE

LEYDIS (de Carmeliter monnik JAN GERBRANDSEN, van
Leiden, de eerste en oudste schrijver, die dit berigt),
lib. i8, Ct 20. Zie ook de Divisie Chronijlc, divisie XII I ,
c. 8a.
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hm *• hun het kruis boven het zwaard zoude ge-
schonken hebben; alles ter zake het boven vermeld
feit.

Ter gedachtenis van deze daad gingen, ten tijde
van HADRIANUS JUÏUUS f (in de 16de eeuw), de kin-
deren op eiken eersten Jánuarij met scheepjes, met
eene zaag voorzien, en op stokken geplaatst, rond,
terwijl ook THEODORUS SCHREVELIUS, die in de vol-
gende eeuw leefde, zich dit kon herinneren §,

Ook hangen in de groote kerk te Haarlem eenige
scheepjes (in 1686 vernieuwd), de Damiate scheepjes
geheeten. Wat deze scheepjes betreft, zoo komt
het ons voor, dat dezelve voorheen de Roggen
voorstelden, waarmede WILLEII de eerste, Graaf
van Holland, die in Haarlem zijne hofplaats had,
den togt door de Straat van Gibraltar naar het
Heilige Land maakte. Bij zijne behoudene te-
rugkomst, zal hij dezelve tot eene gedachtenis ge-
geven hebben. Dergelijke geschenken zijn nog in
Roomsch Catholijke landen zeer gebruikelijk. Zoo
geven menschen, die aan ongemak, bij voorbeeld ,
aan den arm, leden, en die door tusschenkomst
van eenen Heiligen vermeenen hersteld te zijn,
dikwerf eenen wassen arm ten geschenke, welk

* Anderen van Constantinopel, Chronijk van den Klerk
der lage landen, blz. -8.

f Zie deszelfs Batavia, c. 17, p. 454. Iets anders
meldt R.ENERUS SNOIUS, bij HAMAKER, 1. 1,, p. 85.

§ Harlemias, Haerlem i64l, 4", blz. 5g-42. » Mijn
» ghedenckt noch, dat de kinderen op de straefc de myne
» (mine, yertooning) daervan maakten, daeryan noch het
» spxeeckwoort is : » ' t Is een inanncken om op een
» » pra\ïw te metten.'? "
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geschenk, ter eere des Heiligen, in de kerk, wordt
opgehangen. Wat was nu natuurlijker, dan dat
WILLEM de eerste eene afbeelding van de koggen,
waarop hij gevaren had, ter dankbare nagedach-
tenis , in de hoofdkerk van Haarlem, zijne hof-
plaats , liet ophangen, vermits den zeeman bijna
niets zoo dierbaar is als zijn schip *.

De gedaante der koggen, door WILLEM den eersten
'va. 1217—-19 gebruikt, veranderde met den tijd.
Twee eeuwen later, in de 15de eeuw, toen JOAN»

NES A LEYDIS leefde, en dit voor het eerst boekte,
moest men zich over de zonderlinge gedaante dier
scheepjes 'verwonderen, werd welîigt de zware
ijzeren plug of pen, aan den voorsteven dier kog-
gen aangebragt, voor eene zaag aangezien, en gaf
dit een en ander de aanleiding tot het sprookje.
Hierbij kwamen nog de Damiate-klokjes of Damia-
ten, die alle avonden, te 9 ure, een half uur luiden,
zonder met poort- of boomsîuiting in eenige be-
trekking te staan. Ook dit gebruiic kan door
WILLEM den eersten ter gedachtenis ingesteld, en
de klokjes door hem uil den buit daartoe geschon-
ken zijn, waardoor het sprookje niet weinig voed-
sel bekwam f.

* Zoo hangen in het klooster ManUSerrat, in Spanje,
» les ex voto ou tableaux, repre'sentant les évènemens où
» 1'intercession de laVierge a e'té utile. Au plafond sont
» suspendus les peaux de crocodiles, les chaines de fer et
» les petits navires, apportés par les péle'rins." (On-
derschrift van eene gravure, No. 17, Vue du clottre prin-
cipal du monastère de Mont~Serrat, en Espagne (Paris,
par LECOETTR, graveur).)

f Dezelve zijn yan Corinthisch koper, en hangen in
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Behalve deze gissingen, omtrent den oorsprong
•van dit verhaal, kan men ook met genoegzame
geschiedkundige zekerheid aantoonen, dat zulk een
voorval voor Bamiate nimmer heeft plaats gehad.

DE BRUYN , in zijn aangehaald werk, voert met
regt daartegen aan, dat geen der ooggetuigen er"
melding van maakt. Inderdaad is bij OLIVIER , in
zijne Historia Damiatina, geene plaats te vinden,
waaruit men dit eenigzins zoude kunnen opmaken,
terwijl hi j , die zoo ingenomen was met de dapper-
heid der Friezen , hiervan voorzeker melding zoude
gemaakt hebben, zoo wel om de vreemdheid van
het voorval, als om het roemrijke van de uitvin-
ding. Maar bij dit negative bewijs kunnen wij
nog het positive voegen, dat ooggetuigen of tijd-
genooten melding maken, dat men zich eerst van
den toren meester maakte, en daarna den ketting
wegnam *. Wij willen niet eens melden, dat Jo«

het bovenste gedeelte van den toren der Groote kerk.
Men heeft gemeend eene plaats over deze klokjes te vin-
den bij MARIMUS SANÜTUS TORSELLUS, in zijne Secreta

fidelium crucis {Gesta Dei per Francos, t. I I) , lib. I I I ,
part. 11, c. 8, blz. 208. » Studet proinde Soldanus succurrere
» civitati (Damiatae) et primo quidem nocte per fluvium
» transmittebat reselulas leves consutas in coriis et cera-«
» tis. Christiani hoc advertentes funes per transyersum
» fluminis posuerunt, tintinnacula adponentes: quum
s vero praedicta descendebant, rapiebantur a Christianis
» cum praeparatis naviculis." Men zie DE BRUYN,
1. 1,, blz. 47, Na. (4). BiLDERDlJK, 1. 1., II , blz. 61,
«egt, dat het wapen van Haarlem eertijds aan eenen boom-
stronk, waarmede het plagt versierd te worden, met die
klokjes prijkte.

* "WILKEN, Th. VI, S, 2o5, Na. (6a). » Cathenas
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ANNES A LEYDIS, die in de 15de eeuw leefde, de
eerste was, voor zoo verre ons bekend is, die dit
boekte, terwijl MELIS STOKE, die voor hem schreef,
er geen gewag van maakt; alsmede dat de grootste
verwarring in de tijdrekening, bij onze kroniek-
schrijvers, op dit punt bestaat.

Doch DE BRUYN*, schoon zelf een inwoner van
Haarlem , is nog verder gegaan. Hij heeft, name-
lijk , getracht te beweren, dat er meer Friezen dan
Hollanders dezen togt mede maakten, en wil onder
de Frisii, Frisones, Fresones, welke de gelijk-
tijdige schrijvers noemen, als bij de belegering van
Damiate tegenwoordig, die Friezen verstaan heb-
ben , welke het eigentlijke thans zco genaamde
Friesland bewoonden. Ten bewijze hiervan voert
hij aan, dat Holland en Friesland reeds bij name
destijds onderscheiden waren; dat WILLEM de eerste
langen tijd Heer van Friesland geweest was, toen
hij Graaf van Holland werd, terwijl de Friezen
hem beminden en getrouw waren, en het kruis in
Friesland sterk gepredikt was. Bovendien had
Holland., in den oorlog met den Graaf VAN LOON,
zwaar geleden, terwijl de stukken over dezen togt,

» ferreas, quae a turre usque ad civitatem protendebantur,
» confregimus." JAC. DE VITUIAOO, 1. 1,, p. 2g5et2g5,

epist. II. » Quant les Crestiens orent pris cele tor, si
» la garnirent et brisierent la chaene," etc. EÏÏGO PliA-
GON, Continuatio Gallica historiae GUILIELMI TXRII

(bij EDM.MAK.TENE en DtTRAND, Collectio monumentoruin
amplissima, t. V, p. 685. Vergelijk het Memoriale Po—
testatum Regiensium (bij MUK.ATORI, Scriptores rerum,
Italicarum, t. VIII , p. 1086), MAKRISI, p, i3 , en HA-
MAKER, ad MAXHISIUM, p. 8i-84.

f L. I., blz, 45.

II. 20
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in de Charterboeken voorhanden, allen aan de
Friezen gerigt zijn. Ook uit deze omstandigheid
wil hij eene bevestiging zoeken van de onwaar-
schijnlijkheid van het verhaal, dat de Haarlemmer
poorters de havenketting van Damiate zouden stuk-
ken gezeild hebben *.

Wat het tweede verhaal betreft, betrekkelijk het
geven van een wapenschild aan de stad Haarlem,
door FREDEKIIC BARBAROSSA , zoo hebben wij reeds
aangetoond, dat zulks met de tijdrekening strijdt.
JOANNES A LEYDIS verhaalt er van, dat de Haarlem-i

mers lang 4 sterren op een rood veld, als wapen,
gevoerd hebben, waarbij de Keizer FREDERIK BAR-

BAROSSA een zilveren zwaard, en de Patriarch van
Jeruzalem een kruis zoude gevoegd hebben. Doch
dit zwaard is, volgens BE BRUYN , een teeken van
het Hoog-Grafelijke regtsgebied, hetwelk binnen
Haarlem , ia oude tijden , allermeest over geheel
Kennemerland', uitgeoefend werd, terwijl de spreuk:
Vtcit vim virtus, er in latere tijden zal bijgevoegd
zijn. Intusschen komt het ons niet geheel onwaar-

* Wij gelooven met DE BRUYN, dat er meer Friezen,
dan Hollanders, bij dien togt waren. De Friezen hadden
ten minste 86 schepen. Zie blz. 237, en blz. a4o, de Hol-
ïanders en Duitschers te zamen 212, zie blz. 227, Na. -J-;
maar OLIVIER. zegt uitdrukkelijk, 1. 1., c, 5, p. i4ol :
» Van het begin der prediking was het gebied van Keulen
» niet grootai ijver bezield, om het kruis aan te nemen,
J) en met groote tosten rustten zij bijna drie honderd
» schepen uit, waarvan, eenjge. te huis Meyen."
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schijnlijk voor, dat werkelijk aan Haarlem iets
dergelijks, door Keizer FREDERIK den tweeden, den
zoon van FREEERIK BARBAROSSA, geschonken is.
Haarlem toch was de hofplaats van WILLEM den
eersten, Graaf van Holland. Deze stond in hooge
gunst bij den Keizer, terwijl het destijds zeer ge-
bruikelijk was, dat een Vorst, om de dapperheid
van zijne leenpïigtigen te beloonen, aan dezelven
een nieuw wapenschild gaf*, en wanneer FREDERIK

de tweede, die WILLEM den eersten, kort na zijn
vertrek uit Aegyple, te Frankfort (zie blz. 280)
ontmoette, de dapperheid van deszeîfs onderdanen
opentüjk wilde huldigen, dan kon hij zuJks welligt
op geene geschikter wijze doen, dan door aan
Haarlem, als hofpîaats, een vereerend wapenschild
te schenken. WILLEM de eerste nam zelf destijds
de Hollandsche Leeuw in zijn wapenschild op f,
hij kon dus ligtelijk op het denkbeeld komen , om
aan zijne hofpîaats Haarlem, door den Keizer,
een wapenschild te doen schenken.

HAMAKER , in zijne Aanteekeningen (N°. 33), op
MAKRISI§, zegt, dat men het geheeîe verhaal niet

* Bij voorbeeld, aan Amsterdam, door Graaf W Ï L L E M
van Henegouwen, in i342. Zie de penning, later, ter ge-
dachtenis hiervan, geslagen, bij BlZOT, Medalische historie
van Holland, blz. 3£, en anderen.

\ ALKEMADE, Munten derGraven vanHolîand,blz.4l-4ae
Van het wapen ging de leeuw op de munten van W I L L E M
den eersten over, die op dezelve ook met den degen in de
vuist, geheel geharnast, en met gesloten vizier, afgebeeld
wordt. Vergelijk F. VAN MiERIS, Bisschoppelijke mun~
ten en zegels van Utrecht, blz. 177-178, en aldaar Plaat
IV, No. 2.

§ L= 1., p. 87. HAMAKER beweert bovendien, dat de
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anders, dan een compliment aan de hovelingen ge-
maakt, moet beschouwen, omdat Haarlem de zetel
der Graven wasî S. VAN LEEUWEN * had reeds
vroeger dit geyoeïen geuit, hij zegt: » JAN VAN LEY»
I DEN , was eea Haarlemmer Karmelieter monnik ,
> die door dit verhaal zijne stadgenooten en den
» Graaf van Holland wilde pluirnstrijken."

De slotsom van onze beschouwingen, over deze
betwiste zaak , komt hierop neder: WULEM de
eerste gaf waarschijnlijk tot gedachtenis eenige kod-
descheepjes aan de hoofdkerk van Haarlem, zijne
hofplaatsj schonk aan die zelfde kerk eenige klok-
ken , roet welke men geregeld 's avonds luidde; uit
dit een en ander, gevoegd bij de niet onwaar-
schijnlijke gift van een wapenschild aan Haarlem,
en het stoute bestaan der kruisvaarders voor Da-
miate, ontstond een sprookje, hetwelk JOANNES A
LEYDIS, om zijne stadgenooten te believen, boekte,
en hetwelk de anderen naschreven f.

verbreking der schipbrug, door weinige Friezen zoo stout-
moedig uitgevoerd, den grondslag tot het verhaal van het
verbreken des kettings leide.

* Batavia illustrata, I, p. ï83 sijq.
•{- Onder de bestrijders tellen wij nog L. SMID, in zijne

Schatkamer der oudheden, art, Haarlem en Damiate,
MENSO ALTING, Notitia Germaniae inferioris, pars I I ,
p. 81. Verder vindt men het verhaal geboekt in een MS.
Chronijkjc van Haarlem, bij DE BRTJYN, 1= 1., p. 42. M.
Vossius, Annales, lib. I I I , p. 110, E. BENINGA, Historie-
van Oostfriesland (bij BÏATTHAEUS, 1. 1., t. IV), lib. I ,
c. loo, P. ScniVERius, Oud Batavien, S. AMPZING, Be-
schrijving der stad Haarlem, 4°, 1628, blz. i4o-l5g, C.
DE KoNING, Tafereel der stad Haarlem, 1808, 8 , I I ,
blz.iô-17, enx. enss. Na het stellen van deze § ontwaar-
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In weerwil nu, dat deze eer aan Haarlem , zoo
wij meenen, op goede gronden betwist wordt,
EOO maakt ook nog een mededinger op dezelve
aanspraak. Het is de stad Bockum.

ISDINGA * verhaalt ons, dat de toren der stad,
met een koggeschip, als weerhaan, voorzien was f,
ter gedachtenis hieraan. Ook zoude het werktuig,
waarmede men den kettingtoren bestormd en ver^
overd had, naar Bockum gebragt , en aldaar lang
bewaard zijn g. Dit laatste zeggen wij met DE
BRUIN , is voorzeker onwaar, vermits OLIVIER ons

meldt 1, dat zulks, 'ten algemeenen nutte, tot het
bouwen van eene schipbrug werd afgestaan, gelijk
wij zulks ook reeds vroeger (blz. 275, Noot •{•)
vermeld hebben,

Intusschen vinden wij geene melding gemaakt,
dat het kleinere schip, Sainte Marie geheeten (zie

den wij, dat BlLDERDUK, in zijne Geschiedenis des Va-
derlands, deel I I , blz. 6l en 326 sq<j., de waarheid der
overlevering verdedigt. Ook zegt hij: » Het was natuur-
» lijk, dat te Haarlem, de residentie der Vorsten, de ge-
» wonnen zegeteekenen eene plaats kregen, en de gedach-
» tenisviering geschiedde " » De veredeling van het stads
» wapen der hoofdstad kan men als eene vereering, aan de
» natie toegebragt, rekenen." En eindelijk: » F R E D E R I K
» de tweede, als W I L I I M ' S vriend zijnde, kon dit eerbe-
» wijs lichtelijk aan de hoofdstad zijns lands schenken."

* Staatsregt, deel I, bïz. 126, Leeuwarden ij58, fo.
•j- Hij is het geweest, tot dat die toren voor eenige

weinige jaren werd afgebroken.
§ D E BRUYN-, 1. I , p. 47.

•f Cap, 33.
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blz. 274, Noot f), hieronder begrepen was. Wei-
ligt is dit te JDockum binnen gevallen, en aldaar
bewaard gebleven. Opmerkelijk is, dat het oude
wapen der stad Dockum slechts drie sterren be-
vatte , terwijl hetzelve later met eene kwartier maan
vermeerderd werd, » Ier gedachtenisse van de over-
» winningen in de heilige oorlogen op de Sarrace-
» nen behaald V

'% 11. finristatji van &ttftt Jxeïrmk "ben imzùicn,
fämetïie kxmeipxtïiihittg van ffîliowr m

iTrtwlortïr, 1223—-1228.

Keizer FREDERIK. de tweede had, bij zijne kroo-
ning als Keizer van Duilschland, in 1215, het
kruis aangenomen, doch het vervullen dezer gelofte
van tijd tot tijd verschoven. Paus HONORIUS de
derde en GREGORIUS de negende., met wier be-
langen het strookte, den Keizer den togt naar
het Heilige Land te doen ondernemen, drongen
hier herhaaldelijk op aan, j a , de laatste deed FRE-

* Tegenwoordige staat van Friesland, ij56, deel I I ,
blz. 261-62.

Ten slotte moeten wij nog melden, dat er in het tijd»
schrift Der Gesellschafter, No. 47, i83g, S. 235, een
gedichtje te vinden is, getiteld: Durch wie ein Hollan-
der, eine Rheinsage von W I L H . VON WALDBRÜHL., alwaar
de opmerking gemaakt wordt, dat dit gezegde of spreek-
woord zoude afkomstig zijn van de belegering van Dami~
&te, van het volhouden, door- {durch) zetten, der eens
Jjegonnene belegering door de Hollanders.
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DERiK den tweeden, in Maart 1227, in den ban,
toen hij , in Beneden-Itake, zich willende insche-
pen , ziek werd, hetwelk de Paus als een voor-
wendsel, om de volvoering uit te stellen, beschouwde.

OLIVIER , Domheer van Keulen, dien wij vroeger
als kruisprediker in deze gewesten, en als deelge-
noot aan de daden onzer landgenooten voor Da-
ndate , hebben leeren kennen, trachtte wederom
in deze streken de deelneming der inwoners aan
eenen kruistogt te bevorderen, Volgens de meer*
malen aangehaalde kronijk van EMO, Abt van het
klooster Bloemhof, te Wïltewierum, in de Om»
melanden*, kwam OLIVIER op Woensdag, den
15 Mei ([dibus Majis) 1223, te Groningen f. Hij
werd aldaar uitstekend ontvangen, en vertrok des
Vrijdags naar Bedum, waar hij het kruis predikte.
Op den volgenden Zondag ging hij naar Wïnsum
{Winchium), alwaar hij vele vermogende lieden
het kruis deed aannemen. Hij doorreisde Fïvel-
goo (Fivelgonia) , terwijl hij op drie plaatsen
stil hield, te weten, te Loppersum, ..... $ en
Farmesum (Fermsum). Één dag bleef hij te Men-

* Bij MATTHAEDS, Analecta veteris aevi, t. I I , p. 64.
f SCHOTANUS, I. 1', blz. n 3 , zegt l5 Mei 1224. Zoo

ook WXARDA, 1.1.; doch bij MATTHAEÜS, 1.1., I I , p. 66,

staat duidelijk: «Anno vicesimo tertio," alsmede » Anno
5) eodem 1223," Ook in 1223, na deze prediking, welligt
als eene belooning voor zijnen betoonden ijver, werd
OLIVIBR Bisschop van Paderborn, met welken titel hij
gedurende zijne kruisprediking, bij EMO, die hem per-
soonlijk gekend heeft, niet voorkomt, weshalve hij die
waardigheid na deze kruisprediking ontving.

§ De tweede naam, zegt MATTHAEÜS, 1. 1,, was in het
MS. onleesbaar.



292 NOORD-NEDERLAND

terne (Termunten *), en twee dagen in Reider-
land (terra Reydensi), terwijl hij des Zaturdags
voor Pinksteren, in Bloemhof (Florido Horto), het
klooster van EMO , te Wïttewierum, uitrustte. Den
volgenden dag reisde hij naar Embderland (Emes-
gonia), en hield zich op te Hutlum (Uttum). Van
daar ging hij naar Jfusum (Grothausen f) , in de
hoop om veel volk te winnen voor het kruis. Doch
in deze hoop werd hij te leur gesteld, weshalve
hij naar Munsegoo terug keerde, en zich aldaar
eenigen tijd ophoudende, om het kruis te predi-
ken , stelde hij vier scheidsliedsen (judices) aan, om
het bestier over de toebereidselen tot den kruislogt
te hebben, en keerde naar Keulen terug, om
KOENRAAD , Kardinaal van Porie §, te gemoet te
reizen, die destijds Legaat van den Paus voor
Duitschland was, om de kruisprediking te bevor-
deren. Aan deze judices of scheidslieden gaf OLI-
VIER in last, gedurende zijne afwezigheid, zoo
veel mogelijk , de zaak des kruises te bevorderen,
terwijl zij voora! moesten zorgen, om veten en ge»
schillen bij te leggen, en de belangen der kruis-
vaarders te behartigen f. Hij beval ook aan de

* N. WESTENDORP, Jaarboeken, I, blz. 257, die min-

der juist van dezen eersten togt, na den tweeden (blz. 254)
melding maakt.

•f Zie â-LTlNG, Notitia Germaniae inferioris, t. I I ,
p. 5o, aangehaald bij W I A R D A , 1. 1.

§ Bisschop CoENRAAD van Porto, Kardinaal der H.
Rufina. Hij kwam eerst den 7 Julij 1224 te Keulen. De
K.eizer zoude den Rijksdag te Frankfort aan den Main
bijwonen, doch verontschuldigde zich over het nalaten
hiervan bij den Paus. W I L K E N , 1. 1., Th, VI, S.378-8o.

|. OLIVIER. handelde hierin op last van den Paus,
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Priesters, dat zij niemand het kruis zouden doen
aannemen, die niet met lijf en have tot het wei-
gelukken van den kruistogt bevorderlijk konde
zijn. In iedere kerk beval hij eene bus te plaat»
sen, even als bij zijne vorige kruisprediking *, als-
mede , dat er iedere maand een omgang {proces-
sie) zoude plaats hebben, terwijl de Priesters eenen
aflaat van tien dagen aan hen zouden verîeenen ,
die naar hun vermogen gaven. Vijf hiervan mogt
men in rekening brengen in de veertigdaagsche
vasten [in carinam), en vijf in de jaarlijksche boete
(annalem poe itentiam), doch van den aflaat van
veertig dagen werden veertien gerekend tot de
eerste, en de overige tot de laatstgemelde boete f.

Men zoude, eindelijk, geen gezonde en sterke

» Negotium crucis, quod nobis a Summo PontiEce oom-
3> missum est, tam in Groninga, (juam per totam Frisiam,
» Monasteriensis dioecesis." EMONIS Chronicon, p. 65.

* Zie blz. 225. EMO zelf bragt eene aanzienlijke som
bij elkander. L. 1., blz. 87.

•f MATTHAEUS, 1.1., p. 65. WESTENDORP, 1.1., blz. 258,

SciIWARTZENBERG, 1. 1., I, blz. 86, en VAN MlERIS, I. 1.,
I, blz. i6g, stellen het verîeenen van dezen last bij de
eerste kruisprediking (zie bîz. 222-25 hierboven), iui2i4,
en stellen boven den brief het jaar 1216. Uit den aanhef
alleen blijkt het tegendeel. OLIVIER. meldt, dat hij moest
vertrekken » ad consilium Domini Portuensis Episcopi Se-
y> dis Apostolicae, Legati pro negotio crucis." Deze
kwam eerst den 7 Julij 1224 te Keulen» Maar bovenal
EMO, een tijdgenoot en ooggetuige, en vriend van O L I -
VIER, die dezen lastbrief welligt zelf naar den oorspron-
kelijken afschreef, meldt zulks op het jaar 1223. Zie
p. 65-65, bij' MATTHAEUS, 1. 1., t. I I . Wij vinden dit
ons gevoelen bevestigd door WlARDA, Ostfriesische Ge-
s-chichte, Th. I, S. i8l sqq., aangehaald in de Aanteeke-
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menschen het kruis laten aannemen, met het doe!,
om zich naderhand weder van die gelofte vrij te
koopen. Ook slechts één zijner gelastigden gaf hij
hiertoe de magt.

Gedurende zijne afwezigheid schreef hij eenen
brief, die waarschijnlijk, ter bevordering van den
kruistogt, door Friesland verspreid werd. Hij meldt
in denzelven, dat de Landgraaf van Thuringen, de
schoonzoon van den Koning van Hongarije, een
jong, dapper, rijk en magtig krijgsman , benevens
10 Graven, en eene ontelbare menigte volks, het
kruis hadden aangenomen. De Denen, de Bremers
en de Keulenaars, maakten eene vloot gereed. Hij
drong derhalve bij hen aan, om de vloot gereed
te maken tegen den tijd, dat hij, volgens afspraak,
bij hen terug zoude komen. Ten slotte berigt hij
hun , dat de Keizer over dè Sarracenén in Sicilië
eene overwinning behaald had*. Vermits de dag
der vergadering door des Keizers afwezigheid was
uitgesteld, keerde OLIVIEU , in Juîij 1223 (X Idus
JuJii?)f, terug, en hield zich te Groningen op. Van

ningen op de Gesta Fresonum, p. i46. De schrijver der
Gesta Fresonum verhaalt eerst een mirakel, bij de tweede
kruisprediking, in 1223, voorgevallen, en daarna den togt
naar Damiate, in 1217. Zie aldaar blz.ïog, blz. i46, en
bijlage E achter deze schetsen.

* Te yinden bij MATTHAEUS, 1. 1., I I , p. 65-66. De

brief moet, volgens den loop van EMO'S verhaal, tusschen
Mei en Julij iaa5 geschreven zijn, weshalve de brief bij
SCHWARTZENBBRG (I, blz. 86) en bij VAN MlERIS (I ,
blz. 169) het jaar 1216 ten onregte tot opschrift voeren.
Beide brieven hebben betrekking tot de tweede kruispre-
diking van O LI VIER.

•f- MATTHAEUS, 1. 1 , I I , p. 66.
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daar kwam hij, op den volgenden Zondag, in

FrodawaMe * (Fredewalt bij SCHOTANÜS) , in eene

zandige streek gelegen. Vervolgens te Sutherhusum

(Surkutzum), en daarna te Dockum. Hij werd
treffelijk door de Friezen ontvangen, en men drong

hem de beslissing op van veten, welke lang tus-

schen de twee burgen (stinsen) van TITHARD (TJAARD)

en ViGERUs (WIEGER) beslaan hadden. Hij ging

daarna over het Boerdiep •}•. Van daar keerde

* » Fredewold, südlich von Langewoïd, westlich von
» Groningen, in der Provinz Groningen." Dr. H. F rei-
herrn VON RICHTHOPEN, Friesische Rechtsquellen, Berlin
l84o, 4», VI (Inhalt), De wetten van Fredewold, aldaar,
S. 377-583. » Das fyfte Zeeland is Langwald, Fried~
» -ivald, Hummers," enz. F . SJOERDS, Beschrijving van
Friesland, I , blz. 5j. Ook is er een gehucht van dien
naam bij de Leel, in Vreedenwolt, gelegen, Zie de kaart
van T H . BECKERINGH. En een departement der Maat-

schappij Tot nut van ' t algemeen, in die streken, draagt
den naam van Vredeivold,

•f" » Transiit ultra Bordenam." Wij zullen hier onder
Bordena het Boerdiep, de Middelzee, verstaan moeten. In
1323 had dezelve dus nog eenige breedte, omdat men hier-
van zoo bijzonder gewag maakt. Dit blijkt ook uit P E -
TRÜS THABORITA, Historie van Vriesland {Archief voor
Vaderlandsche en inzonderheid Friesche geschiedenis, door
de Heeren VISSER en AMERSFOORDT uitgegeven, Leeu-

warden 1824, deel I, blz. 4, en Aanteekeningen, blz. 24),
alwaar wij lezen: » Doe men schreef M CC ende XXII ,
» doe was die Middelzee noch in Vrieslant, die bij Ber—
» lecum inquam, ende ghinc verbij Liewerden, Wirdum,
» Rauwert, Goutem; voert westwerts weder op, dat men
» nu hiet Nyelant; ende plach daer toe ebben ende toe
» vloeyen," enz. Bij MATTHAEÜS, 1. 1., p. 87, vindt

men den naam Bordena nog eens. » Cruce signati versus
Terram Sanctam portum Januae (patriae?) liquerunt IV
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hij terug, en maakte zijne beslissing in de vete
tusschen TJAARD en WIEGER bekend, waarbij TJAARD,

om deszelfs onrustzoekenden aard, bij het volk
gehaat, in het ongelijk schijnt gesteld te zijn *. Na
afscheid genomen te hebben, ving hij de terugreize
naar Groningen aan, van plan zijnde , om Emes-
gonia (Embderland) te bereizen, ten einde ge-
schillen bij te leggen, waartoe de bewoners dier
slreken hem reeds herhaaldelijk, door boden, had-
den uitgenoodigd. Op reis naar Groningen, ver-
gezeld van eenige achtingswaardige geestelijken en
wereldlijken, en, omdat %lj het kruis droegen,
ongewapend, vervoegde de bovengenoemde TJAARD
zich bij hen, en, veinzende een gesprek met
Meester OLIVIER, over den getroffen zoen, te willen
houden, bewerkt hij, dat deze eenigzins van zijn
gevolg verwijderd geraakt, hierop zijn paard aan-
zettende , valt hij op ELTERUS IN DEN OBRT , Hoof-
deling te Middelshim f, aan, en doodt denzeïven
door eenen zwaardsîag op het hoofd, den 6 Augus-
tus 1228 , terwijl zijne medehelpers van dit schelm-

» îdus Maji, sed XI Kalcndas Maji recesserimt de Bor-
» dena," Volgens WlARDA, 1. 1., S. i5o, is het daar
het eiland Borkum. Borkna Emesgonum noemt MENCO
y.ulks bij MATTHAEÜS, 1. 1., p. 175, Vergelijk J. H,

BEUCKER ANDREÆ, De origine juris Municipalis Frisici,

Trajecti ad Rhenum i84oj p. 3o7, Na. (1) en (2), en de
aldaar aangehaalde bronnen.

* ScHOTANüs zegt, dat de verzoening plaats had to
War dena {VFtirlena).

-f- In een ander MS. las MATTIIAEUS » ELRETITS de

» Middehtum". De tekst heeft » ELTERUS IN DE» OERT,

» Capitaneus in Middehtein (Middelslum), vir nobilis et
» honestus,"
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stuk de armen en beenen van den kruisvaarder
sloegen.

De uitwerking van deze twee kruispredikingen,
van Meesier OLIVIER , hier te lande, werd nog ver-
sterkt door twee brieven, welke men naar deze
gewesten zond. De eerste dezer brieven is van Kei-
zer FREDERK den tiveeden, geschreven uit Salermo,
den 1 Februarij 1226 (primo Februarii 14 Indicti-
one). Hij spoort in dezelve, op godsdienstige gron-
den , de Friezen aan, om den kruistogt mede te
maken , hij herinnert hun de daden hunner broe-
ders voor Damiale, en noodigt hen uit, hunnen
martelaarsdood te wreken *, waartoe hij alle hulp
en bijstand belooft.

De tweede brief werd geschreven door Paus Ho-
NORIUS den derden, den 14 October 1226f, uit
Reat%. WORP VAW THABOR , die denzelven in zijne

* SCHOTANOS, 1. 1., Appendix, bl. ia- i5. VAN M I E -

IllS, 1. 1., I , blz. 200. ScHWARTZENBERG, I , blz. 9.2,

die, gelijk ScHOTAOTS, het zegel beschrijft, en de kronijk
van W O R P VAN THABOR. aanhaalt. WlARDA heeft iaa5.

U . E M M I Ü S , lib. X, p. i3a, heeft 1224. De Keizer schrijft:
» Expertam itaque dudum in obsecjuio crucis gentis ves-
» trae •prudentiam nolumus praeterire Vestram enim
» timent et expertae sunt prudentiam exterae nationes.
» Ad quaruin excidium esercuistis olim laudabiliter vil'es
» vestras, ubi sanguis vestrorum martyrum, in servitium
» crucis effusus, rutilat, et super obsidione et captione
» Damiatae clara illorum corpora memorantur."

§ » Pridie Idus Octobris, Pontificatus nostri decimo."
HoNORiüs de derde-wcxd den 24Juliji2i6 tot Paus gewijd,
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kronijk heeft opgenomen, zegt er van, dat, hoewel
de aanhef van denzelven aanduidt, dat de brief
aan de bewoners van het kerkelijke gebied van
Bremen gerigt is, dezelve zich echter vervolgens tot
de Friezen in het algemeen wendt. Paus KONORIBS

de derde bezigt dezelfde middelen als de Keizer,
om de Friezen voor den kruistogt te winnen *. Beide
brieven getuigen, dat de faam van de dapperheid
der Friezen in de kruistogten, en vooral bij het
beleg van Damiate, betoond, zich wijd en zijd ver»
spreid had. Ook van Meester OLIVIER vindt men
(bij MATTHAEUS, I. 1., blz. 71) eenen brief, waarin
hij de Friezen hoogelijk prijst: » ïk heb het Frie-
» sche volk lief," zegt hij, » omdat het in het ge-
» loof standvastig, in den strijd dapper is, en zich
» nu weder gereed maakt, om het Heilige Land bij
» te staan, zoowel met een groot aantal krijgers,
» als met eene welbercande en van het noodige
» voorziene vloot."

Op den 11 of 12 Mei (IV ofVIdusMaji) 1227, ver-
lieten de kruisvaarders hun vaderland, en zeilden,

* »- Sane cum alia vice Frisones signati, facto nayali
» ex.eici.tu, servierunt "Domino in partibus transmarinis,
» ita quod memoriale vestrum recensebitur a generatione
» in generationem laudantibus nomen vestrum. Vos tam-
3> quam insignes athletas ad ejus obsecjuium duximus spe-
» cialiter advocandos, firmam spem iiduciamque tenentes,
» ut qui pollent inter caeteras nationes magnanimi forti-
» tudine, praelium Domini praelie:mini viriliter et poten~
» ter."' ScHOTASrus, 1. 1., blz. ia.
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op den 22 Mei (XI Kalendas Junü *), bij het eiland
Borkum in zee f. Een hunner schepen was aange-
kocht en uitgerust ten behoeve van minvermogenden,
uit de bijdragen van rijke mannen en vrouwen,
en wel voor bijna 2,000 marken, in den om-
trek van twee dekenschappen, en door de zorg en
ijver van EMO, Abt van Bloemhof, van E , Prior
van Feldwerd, en P en G,...., Dekens van Lop-
persum en Ferm'sum, bijeen verzameld. Van hun-
nen togt naar het Heilige Land worden ons alleen
deze bijzonderheden medegedeeld, dat de kruis-
vaarders door storm, ziekte en hongersnood, veel
leden, en merkelijk verzwakt in Palaestina aankwa»
men §. WINSEMIUS (1.1., bïz. 162), verhaalt ons, dat
zij te Brundusium zich met de andere kruisvaar-
ders vereenigden, en i binnen korten tijd," gelijk
7> eene geschrevene kronijk meldt, tot Joppe aan-
3> landden, doch aldaar niets bijzonders verrigtten."

Keizer FREDERIK de tweede sîak eerst na 13
jaren toevens, in Augustus 1228, uit Italië naar
het Heilige Land over, en landde den 7 Sep-
tember te Ptolemats. Het kruisleger voerde geenen
oorlog in het Heilige Land. Want het gelukte

* MATTHAEUS, 1.1., p- 87, heeft » XI Kalendas Maji,"
U. EMMIÜS, ook volgens een MS., » XI Kalendas Junii."
MATTHAEüS verbetert » V Idus Maji" in » IV Idus Maji"
alsmede de woorden » portum Januae" in s portum. pa-
» triae".

f » De Bordena." Vergelijk blz. 235, Noot f. De sche-
pen kwamen op de Eems bijeen. WESTENDORP, 1. I., I ,
blz. 272, laat het in het midden. » Van Borkum, volgens
» anderen Bordene, Boerdiep, stak de vloot in, zee."

§ U. EMMIUS, 1. 1., p. i38.
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FREDERIK den tweeden, met den Sultan een verdrag
aan te gaan, waarbij deze Jeruzalem en andere
steden en omliggende streken terug gaf, en eenen
wapenstilstand voor 10 jaren sloot.

Men vindt melding gemaakt, dat de Engelsche
en Duitsche kruisvaarders, welke in 1227 over zee
gekomen waren, in November 1227 naar Sidon
trokken, en eenen burg aan den ingang der haven
bouwden, vermits de opbouwing der geheele stad ,
hunne middelen en krachten te boven ging. Zij
volbragten dit werk in mid-winter 1228*. HENDRIK,

Graaf van Limburg, hadden zij tot opperhoofd
verkozen. Hierop bouwden de Duitsche kruisvaar-
ders eenen nieuwen burg, welken zij Chafeau-Ft anc
noemden, en gedurende den zomer (van 1228)
werd de burg van Caesarea hersteld. Zij geloofden
door deze werkzaamheden hunne gelofte volbragt
te hebben, en geen bidden van den Keizer kon
hen overhalen, om langer in het Heilige Land te
blijven, zoodat de meesten, kort na de aankomst
van FREDERIK den tweeden , naar huis keerden f.
De banvloek, waaronder FREDERIIC de tweede lag,
zal voorzeker niet weinig tot dit besluit bijgedragen
hebben §.

Vermits nu de Friezen reeds in Mei 1227 uitzeil-
den, en onze kronijken geene melding maken, dat

* HUGO PLAGON, 1. 1., p. 697 (bij MARTENE en D U -

RAND, Collectio amplissima, t, V). M A M N . SANUTUS,

1.1. (Gesta Dei, t . I I ) , p. 211. W I L K E N , Th. VI, S.46i.
f HUGO PLAGON, 1. 1. MARIM. SANUTUS, 1. 1.

§ » Recte enim ipsius comtemmitur imperium, qui su-
» perioris sui noluit obseryare ïuandatum." Zoo dacht
MARIN. SANTJTUS, p. ais.
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zij zich in lïispania ophielden, of ergens overwin»
terden , of het vertrek van FREDERIK den hveeden
uit Italië, in Augustus 1228, afwachtten, zoo komt
het ons niet onwaarschijnlijk voor, dat de Friezen
in September 1227, niet een gedeelte der kruis-
vaarders , uit Srundusium zullen uitgezeiîd zijn,
bij welke gelegenheid de Keizer , zoo als wij reeds
vroeger zeiden, om ligchaams ongesteldheid achter
bleef. Na deel genomen te hebben aan de zoo
even vermelde werkzaamheden ia het Heilige Land,
zullen zij ook, in het najaar van 1228, huiswaarts
gekeerd zija.

% 12, i&XttïëiaQî Btttt &crï«K»tjli tom «jegïnifjett. Utmss-

çrifciktna in Mtdarùi, 1247—1249.

Het bezit van Jeruzalem, door het wijs beleid
van Keizer FREDERIK den tweeden, voor de Christe-
nen weder verworven, was van geen langen duur.
Reeds in 1239 heroverden de Sarracenen deze stad,
vernielden de muren, bragten de Christen inwoners
om het leven, of verdreven dezelve *.

Na zoo vele mislukte pogingen, om het Heilige
Land te veroveren, of, veroverd zijnde, te behouden,
zoude men moeten gelooven, dat men eindelijk de
hoop en den moed zoude opgegeven hebben. Waar-
schijnlijk zoude zulks ook het geval zijn geweest,
indien niet LODEWUK de negende (de heilige), Ko-

* W I L K E N , 1. •!., Th. VI, S, 596-97.

II. 21
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jiîng van Frankrijk, ware verschenen , die , door
jeugdigen ijver bezield, het kruis aannam»

Deze togt, door één volk beraamd, en onder
de gunstigste vooruitzigten ondernomen, had dan
ook, in Junij 1249, de verovering van Bamiate
ten gevolge; doch even spoedig werd hetzelve ver-
loren, als het gewonnen was, terwijl LODEWMK met
de zijnen, in handen der Sarracenen gevallen, zich
voor groote schatten moest vrij koopen. Hij bleef
nog vier jaren (tot in 1254) in Palaestina, zonder
veel uit te rigten.

Men heeft de Friezen tot dezen togt ten sterkste
uitgenoodigd, en ook hier te lande geld voor de»
zen kruistogt verzameld. MEWCO, de derde Abt
van het klooster Bloemhof, te Wïttewierum, meldt
ons*, dat in het jaar 1247 zekere Pá^iuebroeder
monnik, uit het gebied van Rome, diÉ? zich R E I -
KOUD noemde, in gezelschap van nog iemand van
de zelfde orde, alhier in het land kwam , en
brieven toonde, aan zekeren REMOUD , door den
Paus, gerigt, waarin deze dringend verzocht, om
aan hem den inhoud der bassen, het gestorte ten,
behoeve van het kruis, alsmede de legatea, bij tes-
tamenten van overledenen, ter bevordering der
'kruistogten, gemaakt, ter hand te stellen, daar zulks
moest strekken, om de onkosten van den Paus te
dekken.

* In aijne kronijk) ton vervolge op die van Etfo ge-
schreven, bij MÀTTIÎAEUS, 1. 1., I I , blz. i43. In 1237

aam een. edele leek te Wïttewierum het kruis aan. W E S -
TENDORP, 1,1., ï , Mz» 399. .Zje MATTHAETJS, \,h, t.aU,

p. i3o.
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Maar SIKKS , Beken van Fermsum, ea de Edelen
des îands, »voor de Friesche vrijheid," zegt MENCO,

s pal staande, weigerden zulks rond uit, zeggende,
i dat dit geld bewaard zoude worden ten behoeve
» der arme pelgrims of kruisvaarders, die uit Fries™
» land, met den algemeenen kruistogt (dat is:
» als de anderen optrokken), zouden trekken."
Beschaamd ea met lego. tasschen trokken zij dus
af. Later bleek het den kloosterlingen, dat R E I -
KOU» een bedrieger was, en. dat hij deze brieven of
documenten, toebehoorende aan eeaen overledenen
REIICODB , als aan hem gerigt, had laten doorgaan,
ï opdat hij,, door het aftroggelen van dit geld ,
» onze orde," zegt MSHGO, » sonde, opligten , of
j) misschien zich in de gunst van den Heiligen Stoel,
» door het aanbieden van dit geld, aoude zoeken
s in te dringen." Ten gevolge hiervan namen hem
zijne geestelijke broeders in hechtenis, en legden
hem gevangenisstraf op *.

Een Minnebroeder, WILBSAND , die in 1234 met
JOHANHES, Deken vaa Qsnahrug, alhier het kruis ge-
predikt had, verliet in 1246 zijne orde, en predikte
op last van den Aartsbisschop van Ment%, wien de
Paus bijzonder de zorg hiervoor had opgedragen,
het kruis» Vermits hij groote aflaiea gaf, maakte
zijne prediking veel opgang s en. namen velen het
kruis aan. Uit wangunst, misschien, wilden zijne
ordebroeders hem aulks beletten, zeggende, dat hij
aan zijne orde ongehoorzaam geweest, was, ea des-

* L, 1., p. i43. Vergelijk U. EMMTITS, 1. 1., p. i4o,

SCHOTANUS, Wî. 127, F. SlOERDS, III , blz. 33, W l -

AilnA, ia II acide I'siosche Terp, W.z, 386, WESTEHDOIÎP,
I. hlï, 5oy,
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wege niet gehoord moest worden. Als Minnebroeder,
toch, mogt hij de taak der Praedicatores (Preekhee-
ren) niet vervullen. Zij bewerkten, dat hij, op or»
der der Friesche Prelaten, naar Rome reisde, om
door den Paus zijne zending te laten bevestigen *.
In het jaar 1247 reisde hij werkelijk naar den Hei-
ligen Stoel, en, vermits hij veel geld mede bragt,
ten behoeve van de kruistogten gegeven, en groote
hulp in manschap en in geld, van de zijde der
Friezen, beloofde, zoo werd hij voortreffelijk
onthaald. De Koning van Frankrijk maakte zich
reeds gereed om ter kruistogt te gaan, en was
destijds bij den Paus, JLODEWJJÎC de negende ver-
zocht derhalven dezen, om kruispredikers in Fries»
land te zenden, die de Friezen tot het onder~
nemen van den kruistogt zouden opwekken. De
zorg hiervoor werd aan WILBRAHD opgedragen. In
het bijzonder werd ALBERT , Aartsbisschop van Lijf-
land, Estland (Estonïa) en Pruùsen, belast, om
op zijne terugreize Friesland door te trekken, en
de kruisprediking van WILBRAHD kracht bij te zet-
ten. Des daags na Kruisverheffing (Exaltatio Sanctae
Crucis, 15 September) kwamen zij te Groningen,
voorzien van vele brieven en aflaten, benevens
geestelijke privilegies, aan de Friezen toegestaan.

Na de Abten en andere Prelaten en wereldlijke
beambten (jurati) van Friesland, benevens de edele
leken, en vooral de kruisvaarders, aldaar verza-
meld te hebben, toonde hij hun zijnen lastbrief, en
beva! hun, zich lot den overtogt gereed te maken,

* MATTHAEUS, 1, 1., p- i43. WESTENDORP, 1,-
Ha. 5o4.
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tegen Mei van het volgende jaar (1248). Toen
allen hier tegen opkwamen, en zeiden, dat zij ,
om de kortheid des tijds, gebrek aan geld, en de
onzekerheid, of men schepen zoude kunnen beko-
men , onmogelijk zich zoo spoedig gereed zouden
kunnen maken, werd date termijn verlengd, tot
Mei van het daarop volgend jaar (Ï249).

Deze voorgenomen togt had echter geen ver-
deren voortgang. De Friezen, namelijk, werden
door den Paus van hunne gelofte ontheven, ten
einde WILLEH den tweeden, Graaf van Holland,
tot Roomsch Koning verkozen, bij Je staan, tegen
HERDRIK , Landgraaf vaa TAuringen, zijnen tegen-
Koning, welken laatsten de Paus in den ban
had gedaan*. Ook vele Hollandsche en Zeeuwsche
Edelen, die het kruis hadden aangenomen, volgden
nu WILLEM den tweeden\.

Dezen tegenstander van WILLEM den tweeden
te vernederen, ging den Paus meer ter harte, dan
om het Heilige Land bij te staan, j a , hij stelde
de deelneming aan dezen togt, die de inneming
van Aken ten gevolge had, gelijk met die aan
eenen kruistogt» Men ziet hieruit, hoe de oor-
spronkelijke geest, die deze togten voorheen ken-
merkte, reeds lang verloren was gegaan. Gelukkig

* WAGENAAR, 1. 1., II, blz. 385, die aanhaalt Isso-

CEXTII IV epistolae, apud R.AYNALD, Annales ecclesias-
tîci, ad annumi248, 0.28,29« Vroeger had ItffloCENTlüs
de vierde hun geschreven, om zich gereed te houden.
Ibid., p. 38S, en bij RAYMALD, ad anaum 1248, c. i3 .

f Zie Mr, J. MEERMAN, Geschiedenis van Graaf

WILLEU van Holland, Roomsch Koning, 's Hage 1783,
ï, blz, 263-64,



voor onze kruisvaarders, ontgingen zij, op dcse
wijze, den smadelijken afloop van den logt van
LODEWIJK den negenden, met a! deszelfs droevige
omstandigheden,

f 13, faatelÆ &xm»t0B* %** fnt\mt 1269—1270,

Niettegenstaande het tijdsverloop, had men in
het Heilige Land den moed der Friesea, voor
Pîoiemaïs, en vooral voor Batniate betoond, niet
vergeten. Wij vinden hiervan een bewijs ia eenen
brief, doo? zekeren broeder THOMAS, van de orde
der Predikheeren, aan de Friezen (in 1260?) ge-
schreven. THOMAS was Bisschop van Betleîiem *,
en schreef dezen brief uit Acon (Ptolemaïs), aan
alle wereldlijke en geestelijke beambten in Fries-
land; dezelve bevat eene betuiging, dat hij hun
heil, in weerwil van den afstand, die hen scheidt,
zoo veel in hem is, wil behartigen. Hij raadt hun
dus aan, om de Friesche vrouwen af te raden,
om den kmdstogt (die op handen was) mede te
maken, gelijk voorheen plaats had, vermits zulks
vroeger groote aanleiding tot onkuischfaeid had. ge-
geven. Die, welke het kruis reeds hadden aange-
nomen, of nog zouden aannemen, raadt hij aan,
om niet over zee te steken, maar met haar reisgeld

* MATTHAEUS, 1. 1., I I , p. i5g. Zich zelven geeft hij
den zonderlingen titel van » Dominici praesepii ei virgi-
s aalis puerperü custos indignus, Apostolicac Scdis Lc-
- gatus,"
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liever Iiare mede kruisvaarders bij te staan, of hel»
zelve met eenen vertrouwden persoon naar het
Heilige Land te zenden, of eenige plaatsvervangers
hiervoor te koopen *. Bovendien verzoekt hij hun,
wel zorge te willen dragen, dat zij, die voor 10 of
meer jaren het kruis hebben aangenomen, die gelofte
vervullen, of, geldige redenen tot ontslag hebbende,
zich vrij koopen, terwijl hij ten sîotte deze laatsten,
als ook de vrouwen, denzelfden aflaat hunner zon-
den verleent, als hadden zij in persoon het Heilige
Land bezocht -f. Een tweede zendbrief van broeder
THOMAS vind! aien bij MATTHAEUS (1. 1., p. 159-61).
Dezelve is mede gedagteekend uit Acon (Piole?naïs),
den 1 Maart (Kalendis Martii), het vierde jaar der
regering van Paus ALEXANDER den vierden. (ïndicti-
one III) , dus 1260 §. Men vindt er eene schets in
van den treurigen toestand van het Heilige Land,

* Deze vrouwen plagten ia pelgrimaadje daarheen te
reizen, niet als behooreade tot eenen eigentlijicn kruistogt»

f Men vindt dezen brief bij VAN Ml-EIirs, 1. 1., î ,
blz. 356. SCHWARTZENBERG, I , blz. 9a. MATTHAEUS,

ed. 8°, I I I , p . a55, ed. 4°, I I , p. i6i-i6a. Vergelijk
WESTENDORP, 1. L, I, blz. 338.

§ WILKEM heeft dezen brief niet gekend. Hij maakt
wel gewag van het zenden van zulke algemeene zendbrie-
ven (1. 1., VII , S. 42o), volgens eea berigt van M A T -
THAEUS, ffl^estmonasleriensis, Flores historïarum, praecipue
de rebus Brittannicis, Jjondini i5jo, fo. (en Frankfort
160I, fo.), ad aanum 1260, p. 3^4, doch deelt den ialioud
niet mede. Deze berigt, dat, zoo als men zeide, brieven
om hulp aan alle Vorsten werden gezonden » circa Mare
3) Graecorum". Het blijkt uit het ontvangen hier te lande
van deze beide brieven, dat ook de noordelijke en wesle~
lijke staten yan Europa te hulp werden opgeroepen.
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door eenen inva! der Tartaren of Mongolen be-
dreigd. Be Mongolen waren werkelijk in 1259 in
Syrië gevallen, hadden Bagdad, en in het volgende
jaar Aleppo en Damascus, ingenomen, doch leden
later (voorzeker na het afzenden des briefs) groote
nederlagen, die hunne magt in Syrië knakten.

Weldra echter leed het Heilige Land grooter ge»
vaar van de zijde der Sarracenen. De Sultan BIBAR

belegerde, bij zijnen eersten veldtogt in 1263, hoe-
wel vruchteloos, Ptolemats, veroverde het land
rondom hetzelve, en nam Caesarea en Arsuf in.
Bij eenen tweeden îogt (1285—1266) nam hij
Safed, Be nood steeg hierop aoo hoog in het
Heilige Land, dat LODEWIJK de negende (de hei-
lige) , Koning van Frankrijk, op nieuw het kruis
aannam, terwijl, gedurende den tijd der uitrusting,
Joppe, Antiochië, en bijna alle steden van dit
vorstendom, verloren gingen. Aan Koning LODEWIJK

den negenden sloot zich Prins EDUARB van Enge-
land aan,

De Paus had reeds ia 1268 het kruis in de
Nederlanden doen prediken, terwijl destijds reeds
vele Edelen, waaronder de Graaf van Gelder,
werden aangespoord, om hunne beloften te vervul-
len*. MENGO (Î. ]., p. 172) zegt er van, dat Paos

* WlLKEN, 1. 1., VII , S. Sol. RAYNALDI, Annales
ecclesiastici, ad annum 1266, § 42, 44. De brieven zijn
te vinden in den Thesaurus anecdotorum van MARTENE
en DDRAND, t. I I , p. 38l sqq;. Paus CLEMJBNS de pierde

gaf aan den Graaf van Gelder y> 20000 librarum ïuronen-
s> sium (ponden van Tours)", te vinden s de centesima
ï ecclesiasticorum proventuum, legatis, obventionibus, vo-
ij torum redemtionibus, et omnibus alÜB ad ipsius Terrae
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CIEMETTS, in 1288, door brieven, aîle Christenen
îot bijstand van Koning LODEWIJK uitnoodigde.
Ten gevolge hiervan werd liet kruis in Fries-
land op nieuw gepredikt, vooral door broeder
HERARDUS (GEEARDUS?), die het klooster der Jako-
biten , te Worden, gesticht heeft *. Ook werden er
bussen in alîe kerken geplaatst, in welke op alle
Zon- en feestdagen geofferd werd, terwijl hun ä

die gaven, aflaten van vijf dagen van. brood en
water verleend werden. Vele Edelen, rijken en,
armen, namen het kruis aan, Ook maakte de
Koning, door den schranderen GERBRAND, Abt van
Bockum, bekend, dat hij in het volgende j aa r ,
in Mei, vertrekken, ea voor het feest van Johannes
den Dooper (24 Junij) , uit de haven van Aquae
Martiae (Aïgues mor/es) , de verzamelplaats, naar
het Heilige Land zeilen aoude.

Van dezen Jaatsten kruistogt der Friezen naar het
Heilige land deelt MEKCO f ons de volgende berig-
ten mede.

» Sanctae succursum spectantibus, qnao in Coloniensi,
» Treverensi et Maguntino. provinciis et aliis locis extra
» regmrai, videlicet Franciae, collecta sunt veî etiam col-

*» ligentur." Epist. 356, bij MARTENB ea DURAND, 1.1.,

p. 586. De Graaf van Vlaanderen kreeg ook 20000 (Epist.
549), die van Ijuxemburg 1B000 ponden van Tours (Epist.357).
Over ponden Tournois zie ALKEMADE, Manten der Graven
van Holland, blz. 5g-6o.

* EDMÜNDUS, Vikaris van den Utrechtschen Bisschop,
en naderhand BoüDEWUN, Wij-Bisschop van den Utrecht-
schen Bisschop ARNOLDTJS VAS HOORN, predikten in 1268,

met goeden uitslag, in Friesland het kruis. Oudheden en
gestigtea va» Friesland, I , blz, 26.

f L . l , ,p , lyaaqç. Zie verder W I L K E N , VII, S. 584-85,
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In het jaar Î269, toen de schepen en de kruis-

vaarders, uit alïe deelen van Friesland afkomstig,

uitgerust waren, werd eerst in Fivs'lgoo, en daarna

in de andere deelen van Friesland, afgekondigd,

dat liever weinigen, maar met het noodige uitge-

rust, zouden vertrekken, als eene al te groote be-

hoeffige menigte, die schielijk zoude moeten terug

teeren, uit gebrek aan het noodige, en het 'Heiligs

Sa. l42. WlARDA, 1. 1., blz. l54. WlNSEMIUS, 1. 1.,
blz. 172-73, die aanhaalt eene plaats uit eene oude MS. kronijk:
» Anno M CC LXX da was da wey ta da Heylige Landt
» beteekent iney da heyïige cruce." Welke plaats in het
Chronijlje van Friesland, door Jr. Mr. M. DE HAAN H E T -
TEMA in De vrije Fries, deel I I , stuk 2, geplaatst, aldus,
on blz. ï i8 , voorkomt: », M« CO ende Ixx, do was thi
» wey to dae Helliga Lande bitezkenath mith tha cruce,
» Wennesdey efter Sancte Lucas (18 October)." SCHO-
TANUS,l.I.,blz.l4o. F . SlOEEDS,l. l.,blz. 90-96. U. Ell-
MIUS, p. i65-i66. PETRUS THABORITA zegt er van: » In
» ' t jaer ons Hecren MCC ende LXX, doe wort ghepredïct
» dat heilighe cruys over die Karstenheyt, onde op dat
» heilighe graf toe vaeren, des Wonsdaghes nae Sinte Lu-
» cas." Zie \\e.t Archief voor Vaderlandsche en inzonderheid
Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde, bijeenver-
zameld door (wijlen) H. W . G. A, VISSER en den Heer
H. AMERSFOORDT, deel I , bîz. 1, en de Aanteekeningen,
blz, 18-19) waarin de gissing geopperd wordt, dat op eene
groote vergadering, die des jaars te voren, omtrent Sint
Lukas (18 October) kan gehouden zijn, tot deelneming in
den kruistogt is besloten. Daar de Friezen 28 Maart 1269
uitzcilden, zal PETRUS TH-ABORITA 1268 bedoeld hebben,
en zich hierin, even als in zijne nantcekening op het jaar
1273, 1, 1., blzo 1, vergist hebben, waar wij lezen: » In
s dit selve jaer toghen die Vriesen mede te strijden op
» die Heydeneii of Saraccuen; endo die Vriesen wonnen
» die Heydeasche stad. Vaanjata,"
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Z««af eerder tot last, dan tot hulp, aoude zijn»
Men zorgde er dus voor, dat er geen gebrek aau
levensmiddelen en geld was, er bepaalde, dat
ieder kruisvaarder ten minste 7 marken sterling aan
geld, benevens de noodige kïeeding en wapenen,
zes tonnen boter, eene ham (perna), anderhalve
aijde ossenvleesch, en eene mudde mee!, of twee
vierendeelen, zoude medebrengen *.

Nadat alles gereed gemaakt was , gingen de
kruisvaarders, na het houden van eene mis, en
met vele aanspraken en wenschen begeleid, op den
vijfden dag der week voor Paschen (den 28 Maart
1269), » met groote vroomheid," zegt MEIÏCO , te
scheep, terwijl vele plaats gehad hebbende dood-
slagen , door deze deelneming aan den kraistogï,
uitgewischt werden. Met voorspoedigen wind tot
aan Borkum {Borkna Emesgonum) gekomen, wer-
den zij , door tegenwind, aldaar 20 dagen opge-
houden. Vijftig koggen vertrokken uit Friesland,
waarvan Fivelgoo vier leverde. Al deze schepen ver-
zamelden zich, omstreeks 'Hemeh&arlsâag (12 Mei),
in eeae haven van Vlaanderen, Stein f geheten,
Door de Gravin van Vlaanderen § en hare diena-
ren eervol ontvangen, vertoefden zij aldaar eenigen

* Vergelijk WESTENDORP, 1. 1., I , blz. 34g.

f Een ander MS. heeft Syrm. U. EMMIUS laat den
naam weg, » in portum Flandriae." Hij zegt; » L (na-
s ves) praeter nayigia minora." WESTENDORP, Î, I., I,
blz. 35o, vertaalt » in de haven van het Sicein (het he~
» kende Swin)," Kan het ook Ostende zijn ?

§ MARGARETHA van Vlaanderen (zwarte 5IARGRIET)<»
GTIIDO, Graaf vau Vlaanderen, troffen zij later voor
Tunis aait;
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tijd, ten einde het noodige zeetuig, en andere be-
hoeften , te herstellen of aan te vullen. Van daar
vertrekkende, alhoewel de schepen somtijds door
storm vaa elkander geraakten, kwamen zij te Mar-
seille t gelegen «bij de haven Âquae mortuae (Ai-
gues mortes), waar het kruisleger, volgens Koning
LoBEWUKS aanschrijving, zich moest verzamelen *.
Zij vonden echter den Koning van Frankrijk, met
zijn leger, niet meer aldaar, vermits deze, die
vroeger beloofd had, de Friezen tot aan het feest
van Johannes den Dooper (24 Junij) te zullen af-
wachten , dien dag verschenen, en de Friezen niet
opdagende, vertrokken was.

LODEWIIK. de negende had inmiddels brieven
van zijnen broeder KAKEL , Koning van Sicilië,
ontvangen, welke hem berîgtte, dat de Sultan van
Babyion (Bagdad) (zegt MENCO) , een leger in
Afrika, naar Tunis, had gezonden, om, vereenigd
met het Afrikaaxische leger, hem onder weg aan
ie vallen. Hij ried hem aan, dit leger bij Tunis
te .verslaan, ten einde op deze wijze gemakkelijk
in Aegypte binnen te dringen, dewijl men van
daar in. 4 dagen in Aegyple konde komen. Bo-
vendien ontving hij van sommige zendelingen be-
rigt, dat de Koning van Tunis het Christelijk geloof

* » LuDOYlcus o...» adoptatum portum Aquarum mor-
j> tuarum pervenitj ubi debuerat, ex ïndicto, crnce signa-
•» torttm exercitus congregari." Gesta S. Lunoria IX,
apud DU CHESNE, Scripiores rerum Francicarum, vol. V,
bij M A T T H A E U S , L 1., I I , p. 174, Ka. ( i ) .
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omhelsd had, en bereid was, om dit openlijk te
belijden, en den Heiligen Doop te ontvangen, indien
hij, door de Christenen gerugsteund, zich tegen
zijne eigene onderdanen konde verdedigen.

Om deze reden (zegt MENCO , wien wij hier op
den voet volgen) stak de Koning van Frankrijk,
met 3 Koningen en vele andere Vorsten, naar Âfri-
ka over, en sloeg zijne legerplaats aan het strand
bij Tunis op , ter plaatse, waar Carthago weleer
gelegen was. Terstond ,bij de landing werd tegen
de Sarracenen gestreden, en wel tegen het leger ,
door den Sultan ter huïpe dier streken gezonden,
vermits de Sultan den oorlog in andere gewesten
wilde overbrengen. ïn weerwil van het talfooze
aantal Sarracenen behaalden de kruisvaarders de
overwinning, 5OOO Sarracenen vielen, en de ove-
rigen sloegen op de vlugt, en zochten eene schuil-
plaats in de stad. Van de zijde der Christenen
vielen zeer weinigen. Zij belegerden daarop de
stad Klein-Carthago, niet ver van Tunis, aan
zee gelegen, terwijl een gedeelte der inwoners
ontvlugtte, en een gedeelte omkwam. Be Chris-
tenen vonden aldaar geen geringe hoeveelheid
koorn, in putten , of ook in de aarde verborgen.
Na aldaar eece bezetting achter gelaten te hebben ,
bezette de Koning van Frankrijk, met het leger,
weder de vlakte tusschen Tunis en het strand. Be
zoutheid der zee (zegt MENCO) is aldaar zoo groot,
dat de sterke hitte het water in zout doet verkee-
ren, en de nabij gelegene landen en stranden brak
maakt. Bovendien werd door de verrotting van.
paarden, en van gedoode of verdronkene men-
echen, en door de hevige hitte, de lucht bedorven,
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en vele kruisvaarders stierven *. Onder defca be-
hoorde LODEWIJK de negende zelf, de ontwerper van.
den gelieelen kruistogt, benevens een zijner zonen f „

Terwijl dit alles voorviel, waren de Friesche
kruisvaarders tot aan Sardinië voortgezeild, en van
plan zijnde, om, volgens hunne gelofte, naar hei
Heilige Land te stevenen, spoorden hunne Praedi»
catores (geestelijke hoofden, raadslieden) hen aan,
om naar Afrika, naar den Franschcn Koning over
te steleen, ten einde Tunis te helpen veroveren ,
en na dezen arbeid, 200 aîs men hoopte, met
zege bekroond, regelregl, met het gelieeïe îeger, te»
gen den Sultan op te trekken.

Eerst ontstond hierdoor tweespalt onder de vlote-
lingen , daar sommigen naar het Heilige Land wil-
den zeilen, anderen daarentegen verkozen het groots
leger in Afrika op te zoeken , zoowel om hunne
Praedicatores te gehoorzamen, aïs omdat zij , ge-
ring in getal, weinig in heî Jleikge Zand tonden
uitrigtens voor dat het groote leger was aangekomen.

* r> Omdat," aegt MENCO, B volgens GALENUS, BO-J
» doî-yen lucht meer schaadt, dan 'bedorven spijzen."

-j- MEIÎCO prijst hierop JLiODEWn'K zeer, verhaalt kor-
telijk deszelfs vroegeren kruistogt tegen Damiate, en?,.,
alles doorvlochten met bijbelscho spreuken. Hij zookt do
oorzaken ya.n dea geledenen rampspoed voor Tunis in hel
bederf dei- kerk en dei* twisten in hst Heilige I/and, maar
ook daarin, dat IJODUWIJK niet regelregt naar het Heilige
Xtand zeilde, daar hij zich niet tot eenen kruistogt tegen.
Tunis, maar naar het Heilige hand, had verbonden, eïi
daartoe vele vreemdelingen, n.it Friesland CH a^Jorp stro-
ken, had uitgenoodigd.
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Ea scheepsraad gehouden te hebben, besloten zij
eindelijk, naar Tunis te stevenen. Aldaar aange-
komen , gingen zij terstond aan wal, er> hoerende,
dat de Koaing van Frankrijk overleden was , ver-
kozen zij, op raad van Koning KAREL van Sicilië,
HENDRIK , Graaf van Luxemburg {Lucetengburgh) ,
een magtig, dapper en oorfogzuchtig man, tot
hunnen veldheer. De Graaf van Vlaanderen (GUIDO),

segt MBKCO , was zeer verlangende, om hen onder
aijne vanen geschaard te sien. De Friezen, het
talmen moede, brandden van verlangen , om, op
Friesche wijae, legen de Sarracenen te strijden,
die in ontelbare menigte de vlakte tusschen Tunis
en de legerplaats der Christenen bedekten *. Be
Graaf van Vlaanderen hield hen, met moeite, zoo
lang staande, tot dat hij zijne troepen geschaard
had, en voor overrompeling en hinderlagen de
iioodige voorzorgen en maatregels genomen had.
Toen met zijne geordende schare zich aan de Frie-
zen aansluitende, vermaande hij hen, op eeae
vaderlijke wijze f, om , door onverschrokkenheid
daartoe aangezet, zijne ruiterij niet vooruit te.
snellen, maar dezelve te volgen, en aîzoo, met
overleg, te gelijk met de ruiterij op de vijanden
aan te vallen , ten einde dezelve, zoo doende , op
de vlugt îe jagen. Op deze wijse werd eene groot e
menigte gedood, velen vîugUea naar eene baai of
inham der Middettandsche zee, waarin zoo velen
verdronken, als er door het zwaard omkwamen.

* De heftige aard der Friezen verloochende zicfa dus
hier weder even min, als vroeger voor Bamiata.

f 3> G-elijk. ccno heg hare kiekens," «egt BÎENCO,



SÎÔ N00RB-]SEDERLANn

Op deze wijze, zegt MENCO , behaalden de Friezen
eene niet roemîooze overwinning.

Koning KAR2L van Sicilië, bemerkende, dat
het leger der Sarracenen van dag tot dag versterkt
werd, niet alleen door troepen uit Afrika en Azië,
maar zelfs door Sarracenen en Christenen, die in
Sicilië eerst Keizer FREDERIK den tweeden, daarna
deszelfs zoon KOENRAAD , en eindelijk Vorst MAN-

FRED , gediend hadden, en nu van KARELS zijde
naar de Sarracenen overliepen , terwijl de stad Tu-
nis zeer versterkt was, stelde den aanval steeds uit.

De Friezen, dit talmen niet langer kunnende
verdragen, gingen scheep, en stevenden naar het
Heilige Land* Op reis echter stierven vele, uit
oorzaken, die wij reeds vroeger gemeld hebben.
De overgeblevenen landden te Acre (Ptolemaïs) *.
Tot hunne teleurstelling vernamen zij aldaar, dat
de Patriarch van Jeruzalem overleden was. Be
Vicaris van den Patriarch, sijnde de Aartsbisschop
van Tyrus, en de Bidders van Sint Jan en. der
Duitsche orde, ontvingen hen, met de burgerij
der stad, op eene eervolle wijze. De eerste f over-

* HÜGO PLAGON, I. 1», p. 744 (bij WILKEW, VII,

S. 584, Na. i42), zegt, dat zij aldaar aankwamen met 3a
conques (koggen). Koke bij PETRUS DE DUSBURG, Chro-

nicon Prussicum, p. i4. Coga, ibid,, part. 5, cap. 33a.
Zie MATTHABUS, 1. 1., t. V, p. 656, Na. (1).

» Ven dem uien tzu lande
» Sie sahen tomen hoTcen," enz.

Rijmkronijl, bij WliLKEN, IV, S. 16, Bijlage» Na. (*).
MICHATJD, t, IV', p. 426, stelt hun aantal op 5oo kruis-
vaarders.

\ JOHAN, Aartsbisschop yan Tyrus. W I L K E N zegt,

Th, VII, S. 585, Na, »43, dat van ten? ajs plaatsyer-
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yeedde, door zijne welsprekendheid, en door toe-
zegging van hernieuwing der aflaten, velen hunner,
om het kruis te blijven dragen, en geleidde dezen
naar Tyrus, omdat het gevaar voor deze stad
dreigender was, dan voor Acre. Zoo lang de
Friezen in het Heilige Land bleven, genoot het
rust en vrede.

Koning KAREL had inmiddels met den Vorst en
de inwoners van Tunis, tegen ontvangst eener niet
geringe som, zoo als men zeide, vrede gesloten.
Bovendien hernieuwde hij de schatting, welke de
Koning van Tunis met zijn volk, van ouds, aan
den Koning van Sicilië plagt op ie brengen.

Toen de Friezen, in het jaar 1270, zagen, da t ,
uit hoofde van den dood des Konings van Frank-
rijk , en de terugkeering van deszelfs zoon KAREL ,
met het lijk van zijnen vader, naar zijn rijk, ten
einde deszeîfs belangen te regelen, geen Koning of
Vorst hen naar het Heilige Land volgde, terwijl
zij zelven, gering in getal, en dus te krachteloos
waren , om de magt der Sarracenen wederstand te
bieden, hernamen zij de reis naar het vaderland,
met overleg van den voornoemden Aartsbisschop,
alsmede van de Grootmeesters en Ridders van Sint
Jan en der Duitsche orde. Zij lieten eene vrij
aanzienlijke som ter verdediging van het Heilige
Land achter *. En vermits hunne schepen bijna

yanger yan den Patriarch van Jeruzalem, ook melding-
gemaakt wordt in het testament, door Prins EDÜARD yan
Engeland, »8 Junij 1372, te Ptolemaïs gemaakt, en te
vinden bij RYMER, jlcta publica) t. I, part. 1, Londini
181.6, fo., p. 4g5.

* Sommigen waren echter reeds vroeger, zegt ME'NCO,

ir. 22
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vergaan waren, voeren zij op vreemde schepen.
naar verschillende havens van Europa, op onder»
scheidene tijden, terwijl velen op reis stierven, of
in Griekenland beroofd werden *.

Weinige jaren na het vertrek der Friezen uit het
Heilige Land, viel het laatste bolwerk der Christe-
nen in hetzelve. De sterke stad Ptolemaïs (Saint
Jean d'Acre) viel, in 1291, in handen der Sarra-
cenen, en met haar ging het geheele Heilige Land,
voor zoo verre de Christenen het nog bezaten,
verloren. Wel werden nog dikwijls pogingen aan-
gewend, om eenen nieuwen kruistogt daar te stel-
len., doch deze mislukten steeds f. Nog in de
14de eeuw vestigde men de aandacht op dit on-
derwerp , en men vindt de Friezen en Hollanders
bij name genoemd, als diegenen, welke het wel
gelukken van den togt zeer zouden kunnen bevor-
deren. MARINUS SANUTÜS TORSEMUS zegt er van §:

zonder gemeen overleg en verlof, op eene schandelijke
•wijze, vertrokken.

* MENCO verhaalt ten slotte, p. 180-81, de verdere
lotgevallen van het Heilige Land, tot op de belegering
Van Ptolemaïs in 1291.

•f- Ook in ons land, door MAERLANT, door zijn ge-
dicht fan den lande van overzee, omstreeks 1291 ver-
vaardigd. Zie VAN W I J N , Historische avondstonden, l,
blz, 297«

§ Secreta fulelium cruçis, lih. I I , part. 4. c. 18, p. 72
{Gesla Dei, t, I I) . Zie over hem VAN KAMPEN, 1. L,

Voorrede, deel I , blz. 28. Hij heeft Vlaanderen bezocht,
zie p. 1%-. t> Jam ego praesens capitnliijm. (oysr do Jumde
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» In een gedeelte van Buitschland wonen ver»
» schillende volken , welke zeer nuttig zouden zijn,
» om eenen zeetogt naar Aegypte te volvoeren, in
!> het bijzonder de Tremartiërs (Travemunde ? ) ,
» welke op de uiterste grenzen van het gebied van
» den Aartsbisschop van Bremen wonen, alsmede
» de Friezen, die ten westen van Westphalen aan
» de zee wonen, gelijk ook de bewoners der ge~
s westen Suland {Holland) en Syland {Zeeland),
5> ten wesîen van het graafschap Gelder en Cleef
» gelegen. Beze volken bewonen eilanden , stran-
» den, of oevers van groote rivieren, die door hun
2 land stroomen; uit dien hoofde weten zij op
7) buiten- en binnenwateren uitmuntend te varen,
j) en is van hen de beste raad en daad te verwach-
» ten, ten behoeve van de te ondernemen verove-
» ring van Aegypte"

» onzer landgenooten in de zeevaart) coosummaveram et
5) ecçe1 per mare de Venetiis ad portum Clusae {Sluis\ in
» Flandriam, cum galeis armatis, veniens, ibi a fi.de dig—
» nis accepi, et pro parte oculis nieis vidi, quod maritima
» Jilemaniae, in qua dictus portus existit, valde nostrae
» maritimae Venetae est conformis : invenique illius ter-
3 rae indigenas fore fortissimos et in armis strenuos,
» plerosque eorum marinarios, aliosque ad terram fodien-
» dam, quorum usus satis necessarius existit, industrios
» atque aptos et alias pecunia abundantes: et quod lauda~
» bilius est, devotionem habere per maximam ad negotia
>> Terrae Sanctae." Vervolgens verhaalt hij de vroegere
vriendschaps betrekkingen tusschen de Vlamingen en de
Venetiërs, » quam fclix jnemoria transmisit hinc inde
» etiam in haevedes."
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BIJLAGE E®
(Tot blz. 325, Noot *, blz. 270, Noot f,

en blz. 2g3, Noot f.

KRUISPREDIKING in Friesland,
van Meester OziriER, Scholasiicus
te Keulen, en verovering van Da-
miate, volgens de Gesta Fresonum,
bh. J39--42*.

T e Keulen was een Schoïasticus -j*, geheten
OLIBERIUS (OLIVIER) , door den Paus als kruispredi-
ker benoemd voor al de bisdommen, welke ge-
legen waren onder het stift van Keulen. Alzoo
kwam deze heilige man OLIVERIÜS in Friesland, en
predikte van de krachten van het Heilige Kruis,
en dat een ieder, ten allen tijde, in nood of ge-
vaar , zich met het Heilige Kruis zoude laten teeke-
nen. Deze doopte en onderwees veel volk in het

* Ook de Olde Friesche chronïke vermeldt deze krüis-
•prediking, ys. yo3 en volg. Aanteekeningen, blz. i84.

•j- Schoïasticus, Opziener, Bestuurder der kerkelijke
scholen. Zoo waren in i63g CASPAH. PATTLI, en in i635
ZACHJEÜS AB HORRICH, Scholasten van de St. Gereons

kerk te Keulen. Geschichte der Kirche zum li. Gereon,
KSln 1834, S. 4o-4i. Vergelijk DU CANGE, Glossarium,
Z/utetiae Parüiçrum 1678, t. III , p. jh, in yoce.
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ware geloof; maar zij waren zeer traag en hard-

nekkig, om den Heer te eeren, zoodat OLIVIER, in

wanhoop, van hier weder naar huis toog, omdat

zij het kruis niet volkomen eeren wilden *. Nu viel

het voor op zekeren tijd, dat hij (in het open

veld) stond, zoo vertoonden zich in de lucht twee

schoone gouden kruisen, waarover al het volk

zich verwonderde, dat in de preek was. Dien ten

gevolge hebben zij naderhand het Heilige Kruis

volkomen geëerd, en zich hiermede laten teekenen.

Een gedeelte van dezen zeiden, dat zij in het

kruis JEZUS, onzen Zaiigmaker, gezien hadden. Dit

zijn de woorden van den Abt van Meysterbergh f

* Werkelijk had OLIVIER groote moeite, om het volk,
bij zijne tweede kruisprediking, in 1223, tot aanneming
van het kruis te bewegen. Hij keerde ook naar Keulen
terug, en kwam later weder. Zie boven blz. 292. De
schrijver der Gesta meldt eerst de tweede (i223) en daar-
na de eerste kruisprediking en derzelver gevolgen (i2i4).
Aanteekeningen op de Gesta, blz. i46. Daarna verhaalt
hij een voorval, dat anderen verhalen bij de eerste kruis-
prediking (i2i4) te hebben plaats gehad. Zie blz. 225,
Noot *.

-j- Zie de Aanteekening, 1.1., p.i84-i85. Verschillende
kloosters van dien naam worden aldaar vermeld. Helster-
bach, Cisterienser abdij tusschen Bonn en Blankenburg,
komt ons voor, de bedoelde plaats te zijn. OLIVIER toch
was in Junij I2l4, gevolgd van eenige Abten, in Fries-
land, en hield zich onder anderen te Dockum op. IClaar-
Tcamp ligt een uur ten zuid-westen van Docium, welk
beroemd klooster OLIVIER op zijnen togt voorzeker niet
onbezocht zal gelaten hebben. Waarschijnlijk behoorden
deze geestelijken van Heisterbach, als niet ver van Keulen.
woonachtig, tot het gevolg ya» OWYiERt Vergelijk boven

HZi 322.
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(of Jleisterhach), in het Latijn vallis, dat is een
dal , Sancti Petn', geheten, benevens de leesmeester
van het zelfde klooster Vallis Sancti Petri. Deze
twee waren ook bij de prediking, en hebben deze
twee kruisen ook klaarlijk gezien, en hebben het
verhaald, toen zij ons klooster te Klaarkamp een
bez-oek gaven. Alzoo heeft God, die voor het men-
schelijke geslacht is gestorven, zich aan ons Friezen
geopenbaard.

Ook Leest men in de Friesche legenden, dat deze
Scholasticus OUFERÎUS (OLIVIER) veel volk won
voor de gelofte van het Heilige Kruis, zoodat velen
het Heilige Kruis op hunne kleederen droegen, Van
hier zijn de Kruisbroeders ontstaan. Ook vermaan-
de hij hen, om naar het heilige graf te trekken, en
aldaar te strijden als Gods Ridders, om CHRISTUS

wille, die gestorven is aan het kruis.
Op den middag, terwijl het zacht, helder weder

was, zag men in de lucht een groot en magtig
heer van gewapende Ridders. Deze riepen tot de
Friezen: » Eerwaardige Ridders Gods, die getee-
ï kend zijt met het Heilige Kruis, weerstaat de
» zonden , en volgt ons (naar Jeruzalem, in het
s Heilige Land) , het hemelrijk is u geopend, en
» met groote overwinning zult gij daar inkomen."
Zij reden in de lucht, zeer snel, zuidoostwaarts
aan, van daar kwam het, dat zij niet langer gezien
werden. De Friezen maakten zich gereed, en lie-
tea hun goed en have om Gods wil achter, en
Icwamen, met spoed te Jeruzalem, Als zij daar
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gekomen waren, zoo vonden zij aldaar een magtig
heer van Christenen, te weten: Kardinalen, Aarts-
bisschoppen , Bisschoppen , Koningen , Hertogen en
Graven, Ridders en Baronnen in groot aantal.
Zij zijn met dezelven voor eene stad gekomen,
Bamiate geheeten*. Deze stad brouwde den Chris-
tenen groote schade, en was gelegen aan een wa-
ter , de Mjl geheeten. Ook had de stad een' on-
winbaar sterken toren. De Christenen begonnen
den toren met ladders te beklimmen, maar de
Heidenen hebben, helaas! de ladders en schepen
met Grieksch vuur verbrand, zoodat er 200 krach»
tige mannen het leven verloren. Deze waren van
het leger des Hertogs van Oostenrijk, weshalve de
Christenen zeer bedroefd waren.

De Kardinalen, Koningen, Hertogen en Graven,
en alle Christenen, hebben God in den Hemel, met
schreijende oogen, zeer vurig aangeroepen, en
zeiden: » Lieve Heer JEZUS CHRISTUS ! Gij wildet om
» ons geboren en gekruisigd worden, zie Uw be-
» droefd volk aan, en ontferm U onzer; geef ons
» overwinning op onze vijanden, opdat wij niet
» van hier gaan met groote schande, en voor altijd
» onze vijanden ten spot worden." Alle Christenen

* Men vergelijke dit verhaal met het door ons, volgens
OLIVIER en andere ooggetuigen, in § 9 geboekte, ten
einde het ware van het versierde, of onnaauwkeurig door
den schrijver der Gesta vermelde, te kunnen onderschei-
den. Te regt merken de aanteekenaars, 1. 1., blz. li"],
op, dat onze schrijver, die zoo gaarne wonderbare ge-
schiedenissen opdischt, geen gewag van het doorzeilen des
kettings maakt. 5o of 4o jaren na het beleg, toen de Gesta
Fresonum waarschijnlijk geschïeYW zy n ; was dus deze
legende nog niet in omloop,
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gebood men te bidden, dat God hun overwinning
verleende over hunne vijanden, AIzoo geschied-
de het.

De Almagtige God verhoorde hunne gebeden, en
gaf het Friesche volk eenen verstandigen raad,
over de wijze, waarop zij den toren zouden kun-
nen veroveren, gelijk zij later gedaan hebben. De
Friezen maakten zes platte schepen, en een groot
touw in hetzelve, en voeren naar den toren, maten
deszelfs hoogte en dikte, en keerden weder terug.
Alle uitstekende timmerlieden, die in het Christen-
heir waren, namen zij bij zich, en trokken naar
een groot woud; hier vonden zij hout naar hunne
begeerte, en timmerden (de zes) tot drie groote
schepen, met groote balken aan elkander, opdat
niet het eene van het andere zoude los geraken.
Op deze drie schepen bouwden zij eenen toren,
zoo hoog als de stads toren, van enkel hout, en
boven op denzeîven maakten zij een bolwerk van
planken, en bekleedden hetzelve met versche die-
renhuiden , ten einde daarmede het Grieksche vuur
te blusschen. Zoo kunstig was deze toren ge-»
bouwd, dat zij denzeîven wel 20 tot 30 voeten *
verhoogen en verlagen konden, wanneer zij wil-
den. Toen dit voltooid was, voeren zij met dezea
toren den Nijl op. De stedelingen, dit ziende,
werden vervaard, en verwonderden zich zeer over

* y> Off hi (de toren) hem niet ware hoech genoech,
» So mochten se hem verheven na hare behoef,
» XX oder XXX cubiten, na horen pas."

Olde Frieschç cronike, in de Aanteekeningen op de Gestaf

blz. 188.



EK DE KRUISTOGTBN, 325

dit wonderlijke werktuig. De Friezen leiden met
hetzelve aan den toren der stad aan; met ankers
werd het schip in het water bevestigd, zoodat zij
niet konden ontwijken, maar sterven moesten,
indien zij niet overwonnen. De Sarracenen , dit
ontwarende, zonden twee hunner, die uitnemend
duiken en zwemmen konden, om het touw en den
takel, waarmede het schip was vast gemaakt, door
te snijden. Hierop gingen twee met bloote zwaar-
den te water, en doken onder, om dit te vol-
voeren. Een der Friezen merkte zulks op , hij nam
een scherp zwaard in zijne hand, klom bij de
touwen af in het water, en sloeg alleen deze twee
dood. De Christenen dit ziende, werden zeer ver-
heugd , en loofden God in den Hemel, dat hij hun
zulk eene groote overwinning betoond had, met
te bewerken, dat één man, op den bodem des
waters, twee versloeg. — ïntusschen maakten de
Friezen zich tot den strijd gereed, beklommen hun-
nen toren, en vochten mannelijk tegen de Heide-
nen. Zij hadden vele ligte ladders, die zij spoedig
hier en daar konden plaatsen, en met mannen-
moed arbeidden zij, om bij hunne vijanden in den
toren te komen, maar, helaas! de ladders waren
wel 8 tot 10 voelen te kort. Des niettemin streden
zij dapper; men schoot en stormde daar met groot
geweld, met steken en breken ; met steenen wier-
pen de Sarracenen Grieksch vuur op het bolwerk
van het schip, dat de Christenen van hout gemaakt
hadden. De Opperhoofden der Christenen waren
zeer bekommerd, dat de Friezen door dit vuur
zouden verbrand worden, maar God hielp hen,
het vuur schaadde hen niet, zij bïuschten hetzelve
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met water en zand *. Van tijd tot tijd werd de

strijd heviger, de Christenen vochten niet om den

dood (te ontkomen), maar uit angst (om de Sar-

racenen in handen te vallen). Zij zetten de ladders

om den toren, en twee van de Christenen spron-

gen wel 8 voet hoog in den toren f. De een was

van Zubeck geboortig, en was een Ridder, de

andere heette HAYO , en was een Fries, geboortig

van Wolwagha^ (FFolvega), deze had eenen ijze-

ren vlegel in de hand, gene eenen strijdhamer.

* De lezing is hier bedorven. Zie de Aanteekeningen,
1. L, blz. 187. De Olde Friescjie cronike, de verovering
van Damiate, vs. 'jii-gi2, verhalende (en op vele plaat-
sen gelijkluidende als onze Gesta), zegt van de frlussching,
vs« 828 sq;<j.:

B Ende alles boven daer was pisse ende sant,
» Daer mede se mochte al tho hant
» Lesschen dat Griekessche vuur,
» "Want daer mede te lesschen is sijn natuer."

En vs. 864 s<j<j.:
» Wart dat alle gelesschet drade,
» ~M.it der pissen ende roitten sande."

Aanteekeningen, 1. 1., blz. 187. Dit middel was destijds
zeer gebruikelijk.

•j- De Olde FriescJie cronike, vs. 876, heeft:
» Die toerne waren achte vote van malcanderen,
» Dat se sprongen uut deme enen in den anderen."

Aanteekeningen, 1. h, blz. 128.
i%< Olde Friesche cronike, vs. 878 :

» Heer HYNRECK, een Ridder, uut deme stichte van Lu-
» deks geboren."

E. B-ENTNGIIA, 1.1., bij MATTHAEDS, 1.1., t. IV, p. 110,

noemt hem ook » H E N R I C H " . Aanteek., 1. 1., blz. 188»

Men zal in de Gesta Ludeke (Iiuik) moeten lezen. Zie
blz. 270 boven. Wolvega^ een bekend dorp, op de zuid»
oostelijke grenzen.
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Deze twee sloegen moedig de Heidenen aan beide
zijden ter neder, zoodat zij vloden, het bovenste
gedeelte des torens verlieten, en zich beneden in
den toren schuil hielden; deze twee hielpen daarna
hunne krijgsmakkers op den toren.

Terwijl zij zoo dapper streden, vielen de Kardi-
nalen, Bisschoppen en het gansche volk, op hunne
kniën, en baden God met een bewogen hart, dat
zij den toren mogten winnen. Als zij de Friezen
en hunne medehelpers op den toren zagen, waren
zij zeer verblijd, en zongen God in den Hemel
eenen lofzang, » Te Deum laudamus," en behielden
goeden moed, dat zij den strijd winnen zouden
met huîp van God.

De Heidenen, die beneden in den toren waren,
ontstaken een groot vuur, opdat zij de Christenen,
boven in den toren , verbranden en door rook be-
dwelmen zouden. Maar de Friezen waren wijs en
voorzigtig, zij putten en hoosden water door vens-
ters , welke zij in den toren vonden, en goten het
vuur zoo uit, als zij het best vermogten. De Frie-
zen grepen brandend hout, en smeten het met
slingers op de huizen in de stad, zoodat een groote
brand ontstond. Be stedelingen, waren vervaard,
een deel hunner liep in het water en verdronk, of
werd door den grooten brand vernield, terwijl
een ander deel door de Christenen verslagen, en
gevangen genomen werd. De Friezen, met hunne
krijgsmakkers en medehelpers, gingen van den to-
ren in de stads en namen van daar groote schat-
ten en goederen mede; het volk, dat zij ontmoetten,
sloegen zij dood. Als zij dusdanigen schoonen
strijd gewoanen hadden, ligtten zij hunne ankers,
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en kwamen in het Christenheir, met groote eere,
terug *.

* Het kleine Friesche kronijkje, door Jr. Mr. M. DE
HAAN HETTEMA uitgegeven, maakt van dezen togt tegen
Damiate aldus gewag: » En dy fen Sokkum en oorre
» Kersten lioed dy woennen en flaet, dy weer op ien diep,
s dat hiet Nyla, dy steed hiet Damita, der weren Sara-
» cenen en oorre Heidens, en dy fen Dokkem woennen et
» ' t eerst, Dy Heiden woerpen uut ' t Griekse fjoer; der
» tajens pisten dy fen Dokkem yn 't soan. Dy frye Frie-
» zen haod, ien uuth Fyullinghaloan (Fivelgöo), dy heed
» een yrsen flayle yn syn haon, en sloeg ne der daed, en
» niiniRen mochte him to jens staen." Blz, 3-4.
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BIJVOEGSELS ENZ,

B l z . 137, Noot f, voeg hier bij: JOANNES MO-

LANUS of VERMEULEN (geb. 1538, gest, 1585), Militia
sacra Bucum et Principum Brabantiae, na zijnen
dood uitgegeven door PIETER LOUW , Antwerpen,
bij PLANTIJN, 1592, 12°.

Blz. 140, regel 1 van boven: ROBERT DE FRIES,

en blz. 147, regel 9 van boven: ROBERT van Vlaan-
deren. BILDERDIJK, in zijne Geschiedenis des Vader-
lands , deel ï ï , blz. 321, zegt: » 't Geheel geslacht
» van ROBERT DE VRIES werd DE VRIES bijgenoemd."
BILDERDIJK staaft dit door het volgende onuitgege-
geven Uittreksel uit MAERLANT:

» Dese E.OBBRECET hiet DE YBIESE ,
» Na hem quam KOBBKECHT syn sone,

» Die mede YKIESE hiet;

» Hi was met GODEÏRIEDE van £%dgoen

» In dat heilighe pardoen,
» Dat men wan over mare."

Blz. 140, regel 7 van boven, staat anm's, lees
annos.

Blz. 156, Noot *, regel 8 van onderen, voeg bij:
Zie ook VAN MIEKIS, L 1., deel I, blz. 93 en 118.
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Blz. 158, regel 15 van onderen, staat Schauen-*
burg, lees Schaumburg.

Blz. 161, regel 2 van boven, slaat: volgens Noot f,
moet zijn volgens Noot %*.

Blz. 167, regel 17 van boven, staat:
Liden not von ini , die.

Moet zijn: Liden not von im ; enz.
Blz. 167, regel 6 van onderen, en 368, regel 5

van onderen: s de rivier Belus." » Pres d'Acre je
3> traversai Ie fleuve Belus à son embouchure; je
» Ie passai sur quelques pîanches suspendues, qui
» forment un pont tres peu solide, II est ïarge
j> comme la plus petite de nos rivières ou comme
» Ie plus gros de nos ruisseaux," etc. Le Vicornte
DE MARCELLÜS, Souvenirs de VOriënt, 184Qt tom, I ,
p . 15.

Blz. 173, Tegel 3 van boven, staat: Merun, lees
Iferan.

Blz. 176, regel 15 van boven, staat: mutes lees
mules,

Blz. 184 , regel 6 van onderen, slaat: Annalese
ccle- lees Annales eccle-

Blz. 193, Noot f , bij te voegen: Zie verder bo-
ven blz. 139 , Noot f,

Blz. 207, regel 8 van onderen, staat: Noot f,
moet zijn Noot I$I. Zoo ook blz. 208, regel 2 van
boven; en aldaar regel 7 van boven, voor oprijst,
oprees,

Blz. 208- Betrekkelijk dezen togt naar Lissabon,
meldt een klein Friesch kronijkje, door den Heer
Jr. Iffir* M. DE HAAW HETTEMA, uit een MS. van de
15de eeuw, uitgegeven, op blz. 3 , het volgende:
•» Dij Friessen woennen ien sted yn Hyspania, dij
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» hiet Wlxibunna, fenne Sarracenen enne Heidens.
» Al der ward lytse POPKE fen Friesloan daed
» sketten." Dit berigt bevestigt het beweerde op
blz. 206—208.

BIz. 224, regel 5 van boven, staat: Bloemkamp,
lees Bloemhof.

Blz. 225, regel 14 van onderen, staat Sint,
lees Saint.

Blz. 255, Noot *, zie verder VAN MIERIS , 1, 1.,
deel ï , blz. 175.

Bis. 260, regel 6 van onderen, staat: Luletia,
îees Lutetiae.

\ ï 1 in fine. Paus GREGORIÜS de negende schreef,
den 27 November 1234, uit Perugia, aan FLORIS
den vierden, Graaf van Holland, om tegen Maart
1235, aan het hoofd van een betamelijk getal krijgs-
benden, den Keizer (FREDER-IK den tweeden) naar
het Heilige Land te volgen. MEERMAN, Î. 1., I ,
blz. 3 , Noot *; volgens SCHOEPFLIN , Eistoria
Zaringo-Badensis, vol. IV, p. 195.

Blz. 316, Noot *. Zie verder over de koggen
G. VAK LOON, Aloude regeringswijs van Holland,
deel I I , blz. 175—179. Van daar de dienstbaar-
heid Kog-schuld, en de benaming de vier JVoor-
derkoggen, zijnde vier gewesten in het noorder
gedeelte van het voormalige Westfriesland.

Blz. 305, regel 6 van boven, staat: date lees deze.
Blz, 305, regel 13 van boven , staat: HENDRIK ,

Landgraaf van Thuringen, zijnen tegen Koning 9

lees: Keizer FREDERIK den tweeden,

Blz, 311 , regel 2 van onderen, staat: GBIDOS

Graaf van Vlaanderen , lees: GUIBO , haar zoon.




