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DE TOGTEN DEK FRIEZEN 9

ONDER

KAREL DEN GROOTEN,
TEGEN

©E WULTEST MM A T A R E I ,

IN DE JAREN 789 EN 791.

Voorgelezen in de Vergadering van het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, den 1. April 1844,

DOOR

Mr- JT. J» I R M S.

Mijne Heeren, Medeleden van dit Genootschap!

Jtiir zijn menschen geweest, wier geest te groot was voor
de eeuw, waarin zij leefden, en wier verhevene vlugt
hunne tijdgenooten niet konden volgen. Even als een
helder lichtend, maar snel verschietend, luchtverschijnsel,
doorkliefden zij de tijdruimte van hun aardsch beslaan ,
beschenen met helderen glans alles, wat hun nabij was;
maar die tijdruimte afgelegd, keerde ook alles tot vorige
duisternis terug.

De gedachtenis, echter, van hunne verschijning, en van
den glans, die van hen afstraalde, bleef over. Het volk
bewaarde ze in zijne zangen en overleveringen ; de ge-
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letterde boekte ze in zijne schriften ; en beide bragten
aldus aan het late nageslacht èn waarheid èn verdichting
te gelijker tijd over.

Zoo ging het KAREL den grooten. De fakkel der verlich-
ting , door den Griek en Romein ontstoken , was door de
woeste horden, die het Romeinsche rijk overstroomden ,
uitgebluscht, en duisternis bedekte het veld van wetenschap
en kunst, ten tijde van zijne geboorte. — Plotseling is
het, als of, door zijne verschijning, de dag van verlichting
en beschaving, van orde en wet, is aangebroken; doch
het is de winterdag van het noorden, en na dezen
volgt weder een lange nacht vol ruwe stormvlagen en
dikke duisternis. Zijne gedachtenis gaat echter niet ver-
loren ; neen! in den mond des nakomelings blijft zij leven-
dig ; ja! even als aan OSSIAN'S geest zich de schimmen
zijner voorvaderen, in krachtiger gestalten, dan zij bij hun
leven met zich omdroegen, vertoonden, zoo plaatst zich
ook in vollen glans , op den achtergrond der duistere mid-
deleeuwen , het beeld van KAREL den grooten nog meer
verheven , dan zijne tijdgenooten hem aanschouwden»

Aan hem toch kent het nageslacht veel toe, wat niet
door hem is daargesield of ondernomen. Wilt gij van
beide een voorbeeld, gij vindt die in de verklaring der
Vrijgraven of Veemregters , dat hunne gerigten door KA-
REL den grooten ingesteld waren (1) ; gij vindt die in
de algemeen verspreide^ sage, dat KAREL de groote eenen
tost naar het Heilige Land heeft ondernomen, en het
heilige graf bevrijd heeft (2).

Doch wij behoeven niet zoo verre te zoeken. De plek
gronds toch, die wij bewonen, levert er op , die met het

(1) Zie onze Dissertatio de judicîis Vemicis, Lugd. Bat. 1835,
p. 14, (1), (2).

(2) W I L K E N , Geschichte der Kreuzzüge, Th, I, in initio.



ONDER KAREL DEN GROOTEN. 31

onderwerp, over hetwelk wij in dit uur tot U wilden
spreken, ia naauw verband staan. Wie Uwer toch is het
onbekend, dat onze overoude Friesche Wetten KAREL , als
dengenen die ze ontwierp en vaststelde, vermelden. Zij
zeggen (3) : » het Friesche Landregt, hetwelk ons gegeven
» heeft de Koning KAREL, Keizer van Rome, toen de Frie-
» zen den burg van Rome vermeesterden.... welke regten
» de Koning KAREL en Paus LEO den Friezen' bevolen te
j) onderhouden, even als hunnen Christelijken naam." Wilt
gij een ander voorbeeld, tot hetzelfde onderwerp behoo-
rende, zoo verwijs ik u naar dien voorregSsbrief, die, als
door KAREL den grooten gegeven, het jaar 802 in deszelfs
onderschrift voert, doch waarvan de onechtheid ook nog
van deze plaats, niet lang geleden, is aangetoond (4).

Het nageslacht kende alzoo aan KAREL den grooten
meer toe, dan door hem verrigt werd, Maar kende ook
dat nageslacht aan hen , die onder hem werkten en leef-
den , meer toe , dan hun toekomt ? en, om mij weder tot
Friesland te bepalen, spreekt het nageslacht waar- of on-
waarheid , wanneer het vermeldt, dat aan de Friezen,
door KAREL den grooten, voorregten en vrijheden voor
beloonde diensten zijn geschonken ?

De beantwoording dezer vraag hangt grootendeeis af
van eene andere , die vooraf moet opgelost worden ; zij is
deze: Hebben de Friezen aan KAREL den grooten ge'
wigtige diensten in den krijg bewezen f

De gedeeltelijke beantwoording dezer vraag heb ik mij
heden als taak voorgesteld, ik zal alzoo tot U spreken:
s Over hulp, door Friezen aan KAREL den grooten , in

(3) Oude Friesche Wetten (uitgegeven door WIERDSMA en
BRANTSMA), Campen en ïieeuwarden (1782), I, p. 1-2.

(4) Later, als Verhandeling over de Friesche vrijheid, door Jr.
Mr. M. BB HAAN HETTEMA, in de Friesche Volksalmanak, voor

1847, p. 127-169, geplaatst.
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» den krijg, bewezen" Dat onderwerp, vertrouw ik, is
niet van alle belang ontbloot: want, weten wij , wat de
Friezen ten behoeve van KAREL den grooten verrigtten,
dan zal de bepaling der evenredigheid tusschen belooning
en dienst gemakkelijker zijn; met andere woorden: dan
zullen wij beter weten, waaraan wij ons, met betrekking
tot de sagen over eenen togt naar Rome, en derzelver ge-
volgen , in onze Oude Wetten voorkomende, hebben te
houden, terwijl zij ons vergunt, menigen blik op het
openbare leven der Friezen dier dagen, en hunnen maat-
schappelijken toestand, te werpen.

Het vervullen dier taak vereischt veel nasporing en ver-
gelijking. Ook zij het verre van ons , dat wij vermeenen ,
dezelve volledig te kunnen afwerken; wij willen veeleer
slechts heden eene poging daartoe doen. Voor het aan-
hooren van den uitslag dier poging vragen wij alzoo Uwe
•yerschoonende en toegevende aandacht.

Ofschoon het Ie denken is, dat zich Friezen, na hunne
onderwerping aan het gezag van KAREL den grooten, als
een deel van den uitgeschreven heerban (5), bij al de
krijgstoglen van KAREL den grooten bevonden, zoo schijnt
hun aantal in verschillende tijden toch nu eens grooter, dan
eens kleiner, of het door hen verrigte nu eens van meerder,
dan eens van minder, beteekenis geweest te zijn. Bij me-
nigen krijgstogt toch, maakt noch geschiedenis., noch 0116»--
levering, melding van hen; bij anderen meldt zulks alleen

(5) » De Frisonibus volumus, ut Comités et vasalli nostri, qui
y> beneficia habere pidentur, et caballarii, omnes generaliter ad pla-
» citum nostrum veniant bene praeparati. Reliqui vero pauperiores,
» sex septimum praeparare faciaut, et sic ad condictum placituin
» bene praeparati hostiliter yeiiiant." [Capit: Anni Soy, Martii,}
PERTZ, Monumenta Germaniae historica, t, I l I , p. 149, N°. 6.
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de overlevering of sage, en eindelijk bij nog anderen
niet de sage, maar de geschiedenis zelve. Hieruit vloeit
van zelven voort, dat de bronnen , uit welke het verhaal
dier toglen geput moet worden , niet even zuiver zijn.
Voor deze hebben wij , wat tijdgenoot en nakomeling in
den vorm van kronijken, levens van KAREL den grooten
enz., boekten; voor gene dat , wat zij , in dichterlijken
vorm, door hunne zangen in hun geheugen prentten , en
alzoo versierd aan de nakomelingschap overleverden, en
waarvan fragmenten in onze Oude Friesche Wetten zijn
bewaard gebleven.

Het valt moeijelijk, het aantal der togten van Friezen,
ais deel van den heerban van KAREL den grooten, op te
geven. Evenwel kan men dezelve tot vier hoofdtogten be-
palen , waarvan een , zoo niet ^ e e , tot het gebied der
sage, steunende op historische daadzaken, en ^ e e tot de
zuivere, onvervalschte geschiedenis behooren. Hunne chro-
nologische volgorde en inhoud is deze:

I. A°. 778. Krijgstogt van KAREL den grooten naar
Spanje , zijne verovering van P ampeluna, zijne nederlaag
in den bergpas van Roncevalles, en het sneuvelen van
GuNDEBOLD, Koning der Friezen, aldaar.

II. A°. 789. Krijgslogt van KAREL den grooten tegen
de Wilten, aan de Oostzee, waarbij hem Friezen met
eene vloot op de rivier de Mavel ondersteunen.

III. A°. 791. Krijgstogt van KAREL den grooten te-
gen de Avaren. Friezen ondersteunen hem zoowel op,
als langs, den Bonau.

IV. A°. 800. KAREL de groote snelt Paus LEO den
derden , in Rome te hulp. Bijstand door Friezen aan
hem op dezen, togt verleend, en deszelfs gevolgen voor
hen.

De tijdruimte verbiedt ons, M. H.! U in deze spreekbeurt
met den uitslag van ons onderzoek over ai deze vier

V. 3
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hoofdtogten bekend te maken. Ook zijn dezelve met opzigt
tot den Isten en 4den togt, te weten die naar Spanje
en die naar Rome, nog niet geëindigd.

Wij zullen ons alzoo in deze spreekbeurt bepalen tot
een, zoo veel mogelijk beknopt, en uit de bronnen zelve
geput, onderzoek naar hetgene, dat op den tweeden en
derden togt, die tegen de Wilten (789) en die tegen de
Avaren (791), voorviel, welke beide na de geheele on-
derwerping der Friezen aan de magt van KAREL den
grooten (785) plaats hadden, en van welke de Frankische
geschiedschrijvers eenige korte berigten hebben nagelaten.

Togt tegen de Wilten. A°. 789.

Sedert dat KAREL de groote eenig opperhoofd der Fran-
kische heerschappij (771) was geworden, tot aan zijnen
togt tegen de Wilten (789), had hij bijna onophoudelijk
met de Saksers te kampen gehad. Met de opsomming dier
krijgstogten zullen wij U nu niet vermoeijen; genoeg zij
het, dat in deze jaren niet minder dan acHt groote krijgs-
togten tegen hen hebben plaats gehad, bij welke zich
de Friezen, nu eens als bondgenooten der Franken,
dan weder als die der Saksers, in de beide legers bevon-
den , al naar mate KARELS ijzeren vuist hen meer of min-
der in bedwang had. Het was een strijd op leven en
dood, tusschen de Heidensche Saksers en de Christen Fran-
ken. KAREL de groote wilde hen onderwerpen, om hen
te bekeeren, en hen bekeeren, om hen te onderwerpen (6).
Eindelijk, in 785, bood het tot nu onverzoenlijk Saksisch

(6) GAILLARD, aangehaald bij AREND, Algemeene geschiedenis

ss Vaderlands f I, p. 349.
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opperhoofd WITEICIND zijne onderwerping aan, en Saksen
had nu aeht jaren lang rust en vrede.

Het was het stelsel van KAREL den grooten, om zijn
uitgestrekt gebied niet door strenge grensscheidingen, als
het ware, af te bakenen, zoodat men alles, wat binnen
die grenzen was, als Frankisch, en wat er buiten lag,
a!s van de Franken geheel onafhankelijk, kon beschou-
wen. Neen , hij wist ook van hen, die langs die gren-
zen woonden, partij te trekken, en nam ze in bond-
genootschap op , ten einde door dezen eenen voormuur te
hebben tegen de woeste horden, die in het noord-oosten
en oosten zijn gebied bedreigden. Zoodanige bondgenoo-
ten waren de Obotriten, ook wel Abodriten of Abotriten
geheeten, een volk, tusschen de Elve en 6 ^ ^ wonende,
en wier bondgenootschap strekte, om de noordelijke Sak-
sische grenzen tegen de invallen der Welataben (bij de
Franken Wiltzen, bij ons Witten geheeten) te dekken (7).

Deze Slavische volksstam woonde tusschen de Elve en
Eider, aan de kusten der Oostzee, en verder aan den
règter oever der Elve, tot aan Bohème (8).

(7) 5> Natio quaedam Sclavenorum est in Germania, sedens
» super litus oceani, quae propria lingua Welatahi, Francica autem.
» Wiltzi vocantur." ElNHARDl Annales, bij PBRTZ, Monumenta
Germ. historica, I, p. 175. De Jlnnales Laurissenses noemen hen
Wiltze, ad A». 789, 1. 1., p. 174. Het Chronicon Moissiacense,
A«. 789, p. 298, 1. 1., Vulsi. De Annales ENHARDZ Fuldensü
A«. 789, 1. 1., p. 350, Wilzi.

(8) Dit waren voorzeker de uiterste grenzen hunner zwerftog-
ten. In de middeleeuwen vindt men hen bij de rivier de Peene
aan de kusten der Oostzee, tusschen de Warnow en de Oder. Zie
N. M. PEXBRSEN, Die Züge der Hanen nach Wenden. Wem, de
de la Soe. Royale des Antiquaires du. Nord, 1836-37, p. 94, en
de kaart, tab. VI, in de zelfde Memoires, 1838-39. Zoo plaatst ook
PETERSEIST de eigentlijke Obotriten in de landstreek tusschen den
mond der Trave, langs de JLauenburgsche grenzen, tot aan die
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Deze Willen, de Franken steeds vijandig, verontrust-
ten gestadig die hunner naburen , welke of aan dezen
onderdanig of verbonden waren, en in het bijzonder,
in of op het einde van het jaar 788, de Obotrüen. Deze,
als bondgenooten van KAREL den grooten, riepen al
spoedig zijne bescherming in, hetwelk aanleiding gaf lot
den togt, waarvan wij U de bijzonderheden zullen: mede-
deelen. — KAREL de groote (zegt EINHARD) (9), den euvel-
moed der Wilten niet kunnende dulden, verzamelde, ook
op aanraden der Franken en Friezen , een groot leger,
nabij Keulen, voerde het over den Rijn , en trok, door
het gebied der Saksers, naar de Elve. In dit leger bevon-
den zich Franken en Saksers, waarbij zich (voorzeker
eerst op de Saksische grenzen) ook Zwaben en Obotrüen
voegden, van welke laatsten het opperhoofd WITZAN

heette (10). Aan de Elve gekomen , vestigde hij op haren
linker oever zijne legerplaats, en sloeg twee bruggen over
deze rivier, van welke hij de eene aan beide einden met
een houten kasteel, met eenen aarden wal omgeven , ver-
sterkte (11), en hierin bezetlingen legde. Op deze wijze
was hij in zijnen rug gedekt, en verzekerd, dat de overgang
over de Elve hem op zijnen terugtogt, door de nog steeds

plaats, waar de St^ckenitz zich in de Elve stort; ten oosten grens-
den zij aan de rivier de Warnow, en dus aan de Wilten, 1,1., p. 91.
VAN KAMPEN, Geschichte der Niederlände, I, p. 58, N" 2, dwaalt
geheel, wanneer hij, op grond der woorden der Annales EISHARDI,
ad. Ann. T89 (zie N a . 7, p. 35), deze Wilten in Holland plaatst {!).

(9) Wij volgen hier de Annales EIUIIAÜDI-, 1.1., die het uitvoe-
rigst zijn, en welke wij uit de andere schrijvers zullen aanvullen.

(10) Annales Laurissenses, 1. 1. » Fuerunt etiam Sclavi cum
y> eo, quorum vocabula sunt Suurbi (SorabiJ." Vergelijk de Anna-
les ENHARDI Fuldensis, 1. 1.

(11) EiNHARDI Annales, 1. î. » vallo munivit." Ann.Lauriss.,
5> castellum ex /(£720 et terra." ENHARDI Fuldensis Ann,, » cas~
» feil is munivit."
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naar afval neigende Westfalen en Saksers, niet betwist
konde worden.

Na het nemen van deze voorzigtigheids-maatregeîen,
waarin de scherp vooruitziende krijgskundige blik van
KAREL den grooten kennelijk is, trok hij met zijn leger
over de rivier, en geleidde het naar eene vooraf bestemde
plaats.

Ook Friezen voegden zich bij hem. Zij waren , vergezeld
van eenige Franken, tot dat einde met schepen, eerst langs
de Elve, en verder langs de rivier de Savel(l2), die zich
bij Havelberg in de Elve stort, in het binnenland opge-
drongen , en voorzeker bediende zich KAREL de groote van
deze schepen, in deze moerassige en door vele rivieren
doorsnedene streken, om de Wilten uit hunne schuil-
hoeken naar de zeekusten op te jagen. Hij zelf drong
tot aan de rivier de Peene, in het tegenwoordige Pomme-
ren, door (13).

In het land der Wilten ingetreden, gebood KAREL alles
te vuur en te zwaard te verwoesten. Het gevolg van deze
beide verrigtingen was, dat de Wiiten , wie de Franken
als een dapper en talrijk volk afsehetsen, het vertrouwen
op hunne magt verloren, en den inval des Konings niet
lang wederstand boden. Naauwelijks toch naderde KAREL

de groote de staat (of stad, civitas) van Dragawiti (14),
welk Koningje boven de anderen, door edelheid van ge-
slacht en magt, en door gezag als oudste, verre de boven-

(12) » Fr i si on e s autem navigio per H ab ol a fluvium cam

» quibusdam Francis ad eum conjunxerunt." Ann. Xiauriss,,'p-17i,
» Fresones quoque per Habola fluvium navigio venientes." ENHARDI
Fuldensis Annales. PERTZ, 1. 1., I, p. 350.

(13) Annales CHESNII. PERTZ, 1. 1., I, p. 34.. » Et fuit usque

ad Pana fluvium."
(14) Het Chronicon Moissiacense, 1. 1., heeft » Transvito rege

» illorum."
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hand had, of deze ging terstond met al de zijnen den
Koning uit zijne stad te gemoet, smeekte om vrede, gaf
de borgen, die KAREL hem beval te leveren, en bel'ëofde
met eenen eed, dat hij houw en trouw aan den Koning
en de Franken zijn zoude.

De overige Koningjes en Oppersten der Slaven volgden
dit voorbeeld, en onderwierpen zoowel zich zelven als het
hunne aan 's Konings heerschappij. Na de ten onder-
brenging van dit volk, en het leveren der borgen, keerde
KAREL de groote langs den zelfden weg, langs welken
hij gekomen was, naar de Elve terug, voerde zijn leger
langs de gemaakte brug over dezelve, beschikte nog over
de zaken in Saksen, zoo als de tijdsomstandigheden zulks
mede bragten, en keerde in zijn rijk terug.

Wij zouden hiermede hetgene, dat wij over den togt van
KAREL den grooten tegen de Wilten te zeggen hadden,
kunnen eindigen, ware het niet, dat een schrijver van
naam, te weten LEOPOLD VON LEDEBUR , in zijne Kritische
Beleuchttinq einiger Punkte in den Feldzüge KJRLS des
Groszen gegen die Saksen und Slaven (Berliji 1829»
p. IÎÎ—117), getracht Jieeft te betoogen, dat men onder
de rivier de Mabola, Labola of Albola (zoo als andere
lezingen , volgens ,,LEDEBUR , dezen naam spellen), niet de
Havel, maar de Ussel, verstaan moet.

Hij zegt: » Wanneer wij de Vereeniging der Friezen
a met het leger van KAREL den grooten aan den Havel
i plaats doen hebben, zoo volgt hieruit noodwendig, dat
•» de Friezen, of van huis op eigene schepen over de
» Noordzee, en langs de Elve en Havel, zijn opgezeild,
» of dat beide legerafdeelingen (te weten het Frankisch-
j, Saksische en het Friesche) tot aan de Elve zijn door-
» gedrongen, zich aldaar gescheiden hebben, en dat de
x, Friezen, vereenigd met eenige Franken, door middel van
» de stroom opgewerkte schepen, langs den Havel den
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> verderen togt van KAREL begeleid, en zich later weder
s met dezen vereenigd hebben. Dit laatste evenwel is, om
» de groote krommingen van den Havel, wel niet denke-
» lijk, te meer, daar ook eene ontscheping in vijandelijk
9 land moest plaats hebben, om , in gemeenschap met het
x hoofdheer, tot aan de rivier de Peene te kunnen door-
» dringen. — Waren het echter der Friezen eigene sche-
» pen, op welke zij langs den Havel doordrongen, zoo
» moesten zij den terugkeer ook langs den zelfden weg ne-
» men ; maar dat zij zich, na hunne Vereeniging met
» het leger van KAREL den grooten, daarvan later weder
» gescheiden hebben, daarvan wordt geen woord ge-
» meld. Ook blijkt het geenszins uit de verhalen der kro-
y> nijkschrijvers, dat de Vereeniging der Friezen met de
» Franken en Saksers eerst in het vijandelijke land
7> voorgevallen is, en de Annales EINHARDI , die het
» uitvoerigst hiervan berigten, maken geen gewag van eene
» tweeledige onderneming, te water en te land. Volgens
s deze rukt het vereenigd heer van Keulen af naar de
>) Elve op, en in zijne Fuldasche jaarboeken verhaalt
» ENHARÖ wel, dat de Friezen langs de rivier de Nabola
» zich bij KARELS leger voegden, doch het is niét on-
> duidelijk uit zijne woorden op te maken , dat KAREL
» de groote, aan de Elve gekomen, reeds dit volk bij
» zich had.

» Om deze redenen gelooven wij ," zegt VON LEDEBUK ,
s alle zwarigheden over de uitlegging van het plan dezes
» veldtogts te kunnen opheffen , als wij door den vloed
» Habola de IJssel verstaan. Langs dezen gingen de
» Friezen, en een deel der Franken, te scheep, om zich
s met het van Keulen opbrekende heer van KAREL den
)j grooten ,te vereenigen, en deze arm en mond van den
•» Rijn, die de kortste weg tusschen het land der' Friezen en
» dat der Salische Franken met dat der Ripuariërs daar-
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Ï stelde, wordt in de oorkonden dier tijden Eabadol
» genoemd (15)."

Met dit gevoelen, dat de Friezen zich niet op den Havel,
maar langs den IJssel, te Keulen, met KAREL den groo-
ten vereenigd hebben, en dat men dus onder de Mabola
den IJssel verstaan moet, hoe scherpzinnig ook voorgedra-
gen , kunnen wij ons geenszins vereenigen , en wel om de
volgende tegen beden kingen:

1°. Verschilt niet alleen de naam van Habedol en
Haehdall, waaronder de IJssel, volgens VON LEDEBUR , voor-
komt , nog al veel van de benaming Mabola (Labola, Albola),
maar wij kunnen ook aantoonen , dat onder die namen ,
alsmede onder die van Hacdol, Hachdol, niet de rivier de
IJssel, maar de tol, later Katertol genoemd, en nog be-
kend door het Katei'veer, is aangeduid. Zoo leest men (bij
BOHDAM , Charterboek, I , p. 78) in een charter van 997,

j) teloniurn de piscatione in pago Salon et in flumine
ï Ysola, qui vulgari nomine Hacdol dicitur." Dit Hacdol of
Hachdol houdt de heer MOLHUYSEN (16) voor eene verkorting
van hacodtol, woordelijk snoektol, » want tollen op vu-
's scherijen zoo als deze," zegt hij, B werden eertijds in
i natura betaald," en omdat zulks meest in snoek be-
stond , zoo kreeg deze belasting of heffing den naam van
Machdol, later in Katertol overgegaan.

2°. Komt, zoo als VON LEDEBUR (17) zelf bekent, de

(15) VON LEDEBUR, 1. 1., p. 115, in N». 86, haalt aan : » In

y> pago Salon et in fluvio Isla, quod vulgari nomine Habedol dici-
» tur. A". 903. In iluvio Isala, quod vulgari numero Haehdall
y dicunt. A°. 996." Ook verwijst hij naar zijn stuk, Island und
Nibelungenland, in DOROWS Denkm. alt. Sprache und Kunst, I I .
Bd., S. 27.

(16) In NiJHOFFS Bijdragen, p. 205, IV, 3, 1843.
(17) P. 115, N a . 187, -uHeveldi, qui sunt juxta Habolam fluvium

» et Doxam," volgens HELMOLD, 'mChronicSlavorum, lib, I, cap. II»
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rivier de Havel zoowel in de geschiedbronnen der Karolin-
gische , als in die van latere tijden, onder den naam van
Habola voor.

3°. Zeilde ook in het jaar 805 een leger te scheep de
Elve, tot zelfs aan Maagdenburg, op, en wordt de vloot,
die daartoe gebezigd werd, classis magna, eene groote
vloot, genoemd (18).

4°. Is het niet vermelden van EINHARD , in zijne Annales,
van deze tweevoudige onderneming, te scheep en te land,
of van eene hereeniginc/ dier afdeelingen , slechts een nega-
tief bewijs, hetwelk daarom nog minder kracht heeft, om-
dat hij in het geheel geen gewag van de Friezen maakt,
en ze dus kennelijk heeft vergeten.

5°. Bewijst de plaats uit de Annales van ENIIARDI Ful-
densis, onzes inziens, tegen VON LEDEBUR'S stelling, alhoe-
wel door hem (p. 114) aangehaald als dezelve versterkende:
want ENHARD noemt eerst de Franken, daarop de Saksers,
daarna de Soraben en Abodriten, en eindelijk de Friezen,
als langs de Habola te scheep gekomen.

Deze Soraben en Abodriten (Obotriten) zullen toch wel
hun land niet verlaten hebben, en geheel zuidwaarts
naar Keulen opgetrokken zijn, om zich aldaar bij KAREL

den grooten te voegen. De Obotriten althans konden zulks
niet doen, daar zij door de Wilten reeds aangetast wa-
ren. Neen, zij voegden zich voorzeker niet eerder, dan
bij de Elve, bij KARELS leger, en juist daarom noemt
ENHARD de Friezen zelfs nog na hen, als langs de ri-
vier de Habola te scheep komende, let wel niet gekomen
zijnde.

(18) Vos LEOEBUR, p. 113, N°. 183. Chronic. Moissiasense,

PERTZ, 1. 1., I, p. 308. A«. 805. » Quartus vero exercitus cum
» classe magna navium perrexit in Alhia, et pervenit ad Magedo~
» burg, et ibi vastavenmt regionem Qenewara, postea reversi sunt
y> in patriam suam," (Frisiam?),



42 DE TOGTEN DEU FRIEZEN

6°. De Annales Laurissenses noemen ook de Friezen na
de Franken en Saksers, en maken eerst melding, hoe het
leger was zamengesleld , na de ten onderbrenging der Sla-
ven , en «oor het uitleveren der gijzelaars, met uitdruk-
kelijke vermelding, dat de Friezen met eenige Franken
(waarschijnlijk van de Rijnoevers) zich, langs den Havel,
te scheep, bij hem gevoegd hebben, niet gevoegd hadden.

7°. Had dit opdringen der Friezen met schepen in het
land der Wilten dit uiterst wel overlegd krijgskundig doel,
om, terwijl KAREL de groote den vijand in deszelfs reg-
ter flank aantastte, te gelijker tijd dien door de Friesche
vloot in het front, en ook gedeeltelijk aan de linker flank,
zoo niet te doen aantasten, althans te benaauwen, en
naar de kust op te drijven , waardoor de Wilten tusschen
KARELS leger, de Friesche vloot op den Havel, de Oder
en de kust, bezet geraakten, hetwelk, onzes inziens, de
hoofdreden geweest is, waarom dit anders dappere en
talrijke volk zich bijna zonder slag of stoot aan KAREL

den grooten overgaf.

Op deze wijze meenen wij , dat de zwarigheden, die er
tegen dezen togt der Friezen over de Noordzee gemaakt
zijn, opgelost kunnen worden. Anderen hebben zulks op
andere wijzen beproefd. Zoo hebben RICHEY, in zijn werk:
Be Connoburgo (p. 20), en GRAPEN, Origines Germanicae
(vol. I I , p. 7, 194), en meer anderen (19), voor Habola,
de voorkeur aan de andere lezingen, Labola en Albola,
gegeven, en hieronder de Elve verstaan; doch dit is, zoo
als VON LEDEBUR te regt aanmerkt, geheel verwerpelijk,
omdat op de zelfde plaatsen bij de kronijkschrijvers, waar
het woord Labola of Albola voorkomt, de Elve als Albis
genoemd wordt.

Nog minder, zegt VON LEDEBÜR, kan hiermede, zoo als

(19) Volgens TON LEDETSUR, 1. l., p, 1.15, N". (188),
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SCHURZFLEISCH , in zijne Fundamenla historiae Germaniae
mediae, p. 40, meent, de rivier de Aller bedoeld zijn (20).

Togt tegen de Avaren. A°. 791.

In hel oostelijke gedeelte van het tegenwoordige aartsher-
togdom Oostenrijk, langs de westelijke grenzen van het
tegenwoordige Hongarije, aan beide zijden van den Do-
nau, in die streek lands, waar thans de steden Ens,
Weenen, Presburg, Raab enz, liggen, en ook zuidelijker,
in het oude Pahnonie en het tegenwoordige Illyrie,
woonden de Avaren , een woest volk, door vele schrijvers
ten onregte Hunnen geheeten.

Hunne naburen ten westen waren de Bajoarii of Beije-
ren , wier Hertog, TASSILO de tweede, zich in 788 aan de
leenroerigbeid van KAREL den grooten onttrok, en hulp
in een verbond met de Avaren zogt. Zijn opstand werd
echter spoedig bedwongen, omdat hij geene medewerking
bij zijn volk vond, dat zijn verbond met de Avaren, wier
roofzucht het kende, en reeds aanvankelijk ondervond,
afkeurde. Hun afkeer van dien opstand was zelfs zoo
sterk, dat, toen KAREL de groote, in 788, met een leger
in Beijeren oprukte, hij nog even bij tijds kwam, om den
door zijn eigen volk gevangen genomen en ter dood ver-
oordeelden TASSILO den tweeden, wien hij in den bloede
bestond, het leven te redden, en met zijnen zoon in een
klooster te steken. KAREL de groote vernietigde hierop het

(20) In het VII. deel van het Algemeines Archif für die Ge-
schichtshunde des preussischen Staates komt VON LEDEBUR op dit
onderwerp terug, werpt eenen blik op het daaromtrent verhandelde,
en ontwikkelt nader enkele stellingen. LAÜTS, Verslag over p-on
LEDEBVR'S schriften, Bijdragen van NYHOFF, IV, 4, p . 50. Zie

ook onze prijsverhandeling Over den koophandel der Friezen, p, 146.
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hertogdom Beijeren, en verdeelde het bestuur er van onder
Graven. De Avaren, steeds vlammende op den buit, uit de
staten of grenslanden van KAREL den grooten te halen,
doch door het te niet gaan van het verbond met TASSILO

den tweeden, dat hun de deur, om in KAKELS rijk op
te dringen, opende, te leur gesteld, aangeprikkeld door
het uit Beijeren geroofde, herhaalden sedert 788 hunne
strooptogten in Beijeren en Frioul in Italië. KAREL de
groote, die geene schending van zijn grondgebied onge-
straft liet, en die bovendien reeds andere oneenigheden
over de grensscheidingen met hen had, besloot paal en
perk aan hunne willekeurige handelingen te zetten, en eenen
krijgstogt tegen hen te ondernemen. Het verhaal van dien
eersten togt (want dezelve werd door meerdere achter-
volgd), waaraan Friezen deel namen, zullen wij, uit de
bronnen zelve geput, mededeelen.

Als oorzaaîi van de oorlogen met de Avaren, geeft
EINHARD de twist over de grensscheiding op (21). Toen
KAREL de groote in 790 te Worms vertoefde, kwamen er
gezanten der Avaren bij hem, om dit verschil bij te leg-
gen , terwijl ook KAREL , met dit doel, eenige afgezanten
naar hunne Vorsten afzond. Doch dit een en ander had
geen gunstig gevolg. In het volgende jaar , 791, vierde
hij het paaschfeest te Worms, en vertrok tegen den
aanvang des zomers naar Beijeren. Zijn doel was, de
Avaren zoo spoedig mogelijk te bestoken, en tot dat
einde verzamelde hij uit zijn geheel rijk zijne beste troe-
pen en veel levensvoorraad. Dit leger verdeelde hij in drie

(21) ElNHAltDi Annales, A°. 790. PERTZ, 1. 1., I, p. 177. De

Ann. Laureshamenses (pars altera), PERTZ, 1.1.1, p. 34, noemen ze
uivaren. Desgelijks het Chronicon Moissiacense. A°. ,791. PERTZ,
1. ]., I, p. 399, "De Annalen EINHARDI verkeerd Hunnen,
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deelen. Over het eerste deel vertrouwde hij hel bevel aan
zekeren Graaf DIRK en zijnen Camerarius MEGINFRIED

toe, en beval hetzelve langs den noorder oever van den
Donau te trekken. Hij zelf ging met een ander gedeelte
langs den zuider oever van dien vloed, om in Pannom'e
in te dringen. » De Beijeren (Bajoarii) eindelijk," zegt
EINHARD (22), » beval hij met schepen , met levensvoorraad
» beladen, den Donau af te zakken."

Het eerste leger bestond (23) uit Ripuarii (dat ú\n Rijn-
oever-bewoners of Ripuarische Franken), Friezen, Saksers
en Thuringers. De Ripuariërs en Friezen werden door den
reeds genoemden Graaf DIRK aangevoerd, de Saksers en
Thuringers door den Camerarius MEGINFRIED (24); dit
leger trok langs den linker oever van den Donau; de
Bajoarii of Beijeren waren in het midden op den Donau,
De Annales ENHARDI Fuldensis, daarentegen , zeggen, dat
de Friezen te scheep op den Donau waren; doch hierop
komen wij straks terug. Op den zuidelijken of regter
oever voerde KAREL het bevel over een leger Franken,
Alamannen (en Beijeren, volgens de Ann. Fuldenses). Op
deze wijze schielijk optrekkende (25), sloeg men de eerste

(22) Annales, 1. 1., A°. 791.
(23) Annales Laureshamenses, 1. 1.
(24) De volgende plaatsen maken van dezen Graaf DIRS gewag:

Ann. Lauresh., A°. 791. » Saxones autem et Frisones cum T H B O -
» DüRico (Comiti) et MEGINFRIDO (Camerario suo), per Behaimos
» (Bohemos), ut jussum erat regvessi sunt." EINHARDI Annalest

Ac. 791. » Saxones autem et Frisiones cum THEODERICO {Comité')
» et MEGINFRIDO per See/iaimos, ut jussum erat, domum regressi
» sunt." A°. 793. » Copias quas THEODERICUS Com.es jier Frisiam
» ducebat, in pago Riustri a Saxonibus esse interceptas." Zie ook
PERTZ, 1. 1., vol. I. Index in voce THEODERICDS Com.es.

(25) » Perrexerunt ad Anisam fluvium properanter." Annalen
CHESNII, bij PERTZ, 1. ]. , I , p. 34, en CHESNII Scriptores rerum

Francciarum, t, I I , p . 23,
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legerplaats bij de rivier Anesus (Anisa) (Ens) neder. Deze
rivier hield men voor de grensscheiding tusschen de Eajoarii
en de Avaren. Op den linker oever werden drie bid- en
vastendagen gehouden, ten einde 's Hemels zegen over de-
zen togt af te smeken. Na afloop daarvan brak men met
het leger op, en zeide den Avaren den oorlog aan. Men
verjoeg hunne bezettingen, vernielde de verschansingen,
waarvan een op den oever van de rivier Cambus (de
Kamp), dus aan den linker oever van den Bonau, en de
andere, door eenen sterken wal bevestigd, nabij eene plaats,
Comagenos geheten, en op den Cumeoberg gelegen (26).

Alles werd te vuur en te zwaard verwoest. Toen de
Koning met zijn leger tot aan de rivier Arrabo (de Raab)
gekomen was, trok hij over dezen vloed, en langs den-
zelven lot aan de plaats, waar deze in den Bonau, valt,
hield aldaar eenige rustdagen, en beval zijn leger over
Sabaria {Sarwar) terug te trekken. De andere troepen,
te weten : de Rtpuarische Franken , Friezen , Saksers en
Thuringers, over welke Graaf DIRK en de Camerarius
MEGINFRIED het bevel hadden , beval hij door Beehaimos,
dat is het land van Bohème, langs welken weg zij ook
gekomen waren , terug te keeren (27). Overal vloden de
verschrikte Avaren, en waagden het niet, een hoofdtreffen
met KAREL den grooten aan te gaan; j a , men vindt ge-
meld, dat alle sterkten, hetzij met grachten of muren
omringd, hetzij op bergen, aan rivieren of in bosschen
gelegen, terstond, zoodra zij het leger van KAREL den
grooten in het gezigt bekwamen, zich of overgaven, of,
als de bezetting eenigen weerstand bood, deze gedood of
op de vlugt gedreven werd (28).

(26) Zie over de ligging de breede aanteekening bij PERTZ, 1.1.,
!, p. 176, (10).

(27) Zie de plaatsen, p. 45, Na . 24.
f28) Chronicon Moissiacense, p. 299.
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Dergelijke voorspoed had ook een ander Jeger, hetwelk
KARELS zoon , PEPUN , hem uit Italië overvoerde, en het-
welk in Illyrie binnendrong. Ook dit leger verwoestte en
verbrandde, eyen als dat des Konings, alles, wat hetzelve
voorkwam.

Uit hoofde de vijand langs de rivier nergens wederstand
bood, zoo beval KAREL de groote, zoo als wij nog zoo
even zeiden, zijne legerafdeeiing, om over Saharia terug te
keeren. Dit Sabaria, thans Sarwar, is een klein plaatsje,
op eenigen afstand van den linker oever van de rivier
de Raab, en op eenige mijlen afstand van deszelfs mond,
gelegen. Hieruit blijkt, dat het doel van KAREL den grooten
was, om, dieper het land opdringende, de Avaren des te
geduchter te teisteren. Men vindt dan ook gemeld, dat
hij, gedurende 52 dagen, verbrandend en verwoestend
hetzelve rondging, en eenen onmetelijken buit en tallooze
gevangenen, zoowel mannen, vrouwen als kinderen, daar-
uit ligtte (29).

Deze krijgstogt liep verder zonder eenige schade voor
zijn leger af, behalve, dat er in het leger, hetwelk hij aan-
voerde , zulk eene sterfte onder de paarden kwam, dat
naauwelijks T*¥ gedeelte van vele duizende paarden over-
bleven. — Hij ontbond hetzelve te Regensburg.

Wij zouden hier reeds het verhaal van dezen togt voor
geëindigd kunnen houden , ware het niet, dat wij nog op
eene omstandigheid, waarvan een der kronijken uit die
dagen melding maakt, en te vinden in de Annales EN-
HARDI Fuldensis, even moesten terugkomen; welke om-
standigheid met andere zaken, omtrent dien tijd voorge-
vallen , in verband staat, en op de Friezen dier dagen
betrekking heeft. » De Friesen, die op dezen togt den
» heerban van KAREL den grooten volgden," zegt deze

(29) Chr on. Moiss., 1. J,
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Annalist, «gingen met hen, die met hen af gezonden waren,
s> te scheep, den Donau stroomafwaarts (30)." Dit berigt
is zeer opmerkelijk, alhoewel het' strijdt met andere plaat-
sen uit de Annales EINHARDI, het Chroniaon Moissia-
cense en de Annales Laureshamenses, van welke de
eerste uitdrukkelijk de Bajoarii (Beijeren) noemen, als
degenen, die te- scheep den Donau afvoeren (31), en de
beide laatsten de Friezen, als een deel van het leger van
den linker Donau-oever, vermelden (32).

Beide gevoelens zoude men daardoor kunnen vereenigen,
door vast te stellen, dat op die schepen zich zoowel Beije-
ren als Friezen bevonden, zoo ook in de legers van KAREL
den grooten, en dat slechts zij , die bekwaamheid hadden,
om met schepen om te gaan, daartoe uitgekozen zijn ge-
weest. Ook uit de woorden van den Annalist EINHARD

(» et qui cum ipsis deputati sunt") zoude men dit kunnen
opmaken, ten zij men liever de zaak zoo beschouwe, dat
KAREL bepaaldelijk last gaf, hem uit deze streken lieden,
bekwaam den Donau af te varen, te zenden. Evenwel
vraagt men natuurlijk, hoe kwamen de Friezen op den
Donau aan schepen? Zulk een aantal schepen, als benoo-
digd waren, om voor zulk een groot leger de levensmid-

(30) » Ipse (CAROI/ÜS) cum Francis, Alamannis et B aj o ar i is
» ex australi parte Danubii per Cumniberg, Saxonïbus et Thuringis
» cum parte Francorum per litus septentrionale pergentibus, JFri-
» sionibus ver o et qui cum ipsis deputati sunt navali evectione per
» alveum euntibus." De deputati waren welligt Ripuarische Fran-
ken. PERTZ, 1. 1., I , p. 350.

(31) » Bajoariis cum commeatibus exercitus, qui navibus deye—
» hebantur, per Danubium secunda aqua descendere jussis." E I N -
HARDI Annales.

(32) » Et de alia parte Danubii alius exercitus introivit Ribua-
» riorum et Fresionum et Saxonum cum Toringis; sed et navalis
» hostis per Danubium," Chron. Moissiaccnse. De Annales Lau-
reshamenses hebben dit woordelijk gelijk.
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delen af te voeren , was destijds voorzeker nog niet aldaar
voorhanden, maar moest door KAREL den grooten gebouwd
worden , waartoe de tijd, welke sedert de onderhandelin-
gen in het vorige jaar verliep, hem gelegenheid gaf (33).
De Friezen kunnen dus deze ,. voorzeker ligte en kleine ,'
rivierschepen aldaar, als ook voor hen bestemd, gevonden
hebben. Van het behoud dier schepen, als «iet den levens-
voorraad beladen, hing dat des legers af. Handel werd
op den Donau nog niet in die mate gedreven, dat
«r een genoegzaam aantal geschikte stuurlieden, roeijers
enz., voor zulk een aantal schepen, voorhanden kan ge-
weest zijn. Onder de Friezen echter, die bij KARELS leger
stonden, waren er, gelijk van zelf spreekt, dezulken, die
langs de oevers van den Maas, Rijn, IJssel en Vlie-
stroom, woonden, waar Wïtlam, Duurstede, Utrecht en
Staveren,' reeds bloeiden , en Deventer verrees. Twee jaren
vroeger had KAREL , op den llavel, hunne diensten op
«enen dergelijken togt ondervonden, wát was nu natuurlij-
ker, dan dat hij hen,, die geborene waterbouwers waren,
en kundig, om geladene schepen stroom af- of opwaarts Ie
sturen, daartoe uitkipte? — Deze gronden pleiten voor de
waarheid van ENIIARDS vermelding, in zijne Annales Ful-
denses , dat KAREL de groote zich in 791, op den Donau,
van Friesch scheepsvolk bediende. Ook anderen hebben
dit beaamd; ja er zijn, die zelfs verder gaan, bij voor-
beeld .FISCHER , in zijne Geschichte des teutschen Handels,
over wiens gevoelen wij , ten slotte, nóg een enkel
woord willen zeggen. ,

(33) Men bouwde destijds zeer spoedig eene vloot, zelfs geschikt
om zee te bouwen. Zoo liet KAREL de groote in 810, te Gent,
binnen zeer korten tijd, eene vloot bouwen. Zelfs groote schepen
vervoerde men te land. Zoo lezen wij A«. 797, Annalium Guel-
ferbytanorum, pars I I , bij. P E R T Z , 1. 1., I. » KAROLUS res iterum

» in Saxonia cum nsyes magnas per terra tractas et per aquas.n

1. "" 4
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Twee jaren na zijnen eersten togt tegen de Avaren (793),
beval KAREL de groote, de langdurigheid van dezen oorlog
vooruitziende, het daarstellen van iets, dat FISCHER in
verband wil brengen tot de hulp, door Friesch scheepsvolk
aan KAREL den grooten, bij diens eersten togt, verleend. —
Aan KARELS adelaarsblik toch was het niet ontsnapt, op
hoe geringen afstand de Rijn van den Donau vloeit, en
hoe naauw rivieren, in beide zich uitstortende, elkander
naderen. Waren deze door een kanaal verbonden, dan
was de oorlog tegen de Avaren en den geheelen zwerm
woeste volken, in het oosten van Duitschland zich op-
houdende, veel gemakkelijker, doordien de toevoer van
troepen en krijgsbehoeften geheel te water konde plaats
hebben. Daarom beval hij te Regensburg, in 793, om,
van af de rivier de Regnits tot de Altmuhl, een 300 voet
breed en 2000 schreden lang kanaal te graven , dat voî~
doende was, om den Rijn met den Donau te verbinden.
Bit voornemen, reeds begonnen ten uitvoer gelegd te wor-
den , moest, wegens den moerassigen bodem en den aan-
houdenden regen, gestaakt worden, daar hetgene, wat men
des daags er uitgroef des nachts weder inzakte (34). Velen
meenen , dat KAREL de groote dit kanaal liet graven, om ,
langs deze verbinding van Rijn en Donau, in handels-
betrekkingen met Byzantie te komen; doch men vergeet
hierbij, dat de vaart op den beneden Donau, zelfs nu
nog met stoombooten, zeer gevaarlijk is, dat zij destijds
onuitvoerbaar was, en dat zij van af Beijeren door een
land liep, door woeste roofzuchiige horden bewoond.
Het ontworpen kanaal moest dus dienen, om de krijgs-
togten, door KAREL den grooten en zijnen zoon tegen de
Avaren, gedurende lange jaren, gevoerd, gemakkelijker
te maken. Om deze redenen zeide voorzeker FISCHER :

(34) EÏNHARDI Annales, As. 793, PERTZ, 1. 1., I, p. 179.
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» KAREL de groote wilde dit kanaal doen graven, tew.

» e»We %ieh van de, Friesche zeelieden, tegen de Âvaren ,

•si ie kunnen bedienen (35)."

Bovendien is het opmerkelijk, dat KAREL de groote juist

in den herfst van het jaar 798 dit plan opvatte en begon.

Op dit jaar toch meldt EÏNHARD , in zijne Annales, dat

den Koning, die den begonnen oorlog tegen de Avaren

wilde voortzetten, en in Pannonie binnen dringen, en die

zich reeds daartoe gereed maakte, geboodschapt werd, dat

de troepen, welke Graaf DIRK verzameld had(t>Q)s en door

Friesland geleidde, in het landschap Hriuslri, bij de

Weser (dat is: in het land van Rustringen, nog bekend

door de Rustringer zyl, aan den linker Wieser-oever en

mond), door de in opstand geraakte Saksers, onderschept

en verslagen waren. Hij voegt er bi j , dat KAREL , de

(35) Vergelijk onze verhandeling Over den koophandel der
Friezen, p. 148.

(36) » Allatum est, copias (juas Tl-IEODJSRICUS comes per Fri-
» siain ducebat, in pago Ilriustri juxta Wisuram fluviurn a Saxo-
» nibus esse interceptas atque deletas. Cujus rei nuntio accepto,
» magnitudhiem damni dissimulans, iter in Pannoniam intermisit."
De Poeta Saxo, bij PBRTZ, 1. 1., I, p. 249, meldt zulks aldus-

i> A°. 793, Indict. 15.
» Cum rex ad coeptum statuisset conficiendmn
» Belli certamen Hunos invadere rursus,
» Comperit extinctas, THEODRICUS dux legiones
» Quas per Fresonum pagum Hriustri vocitatum
» Ducebat: nam Saxonum periere doïosis
» Insidiis, captae Wisurae prope litora pulchrae.
» Dissimulans igitur tanti infortunii dampni,
» ïntermisit iter, <juo disponebat adire
» Pannonias, et cum Hunis eommittere pugnain."

Graaf DIRK was een bloedverwant van KAREL den grooten,

wien hij groote diensten bewezen had, en waarvan het verlies hem
zeer moest smarten. Verg. STRESO, COWST^STIJN de groote en
CnAniEjiiAGHm, Arnhem 1836, p. 115,
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grootheid van hel geleden verlies in stilte verkroppende,
tien togt naar Pannonie uitstelde. Hieruit blijkt, hoe-
veel belang KAREL in deze hulptroepen stelde; maar, wat
nog opmerkelijker is, dadelijk na deze vermelding, zonder
eenigen lusschenzin, en kennelijk in verband staande met
het zoo even vermelde, geeft EINHARD (en ook de Poeta
Saxo) een verslag van het graven van het kanaal, als wil-
den zij stilzwijgend te kennen geven, dat KAREL de groote
daarom eene waterverbinding tusschen Rijn en Donau
wilde daarstellen, om voortaan de hulptroepen uit het
noorden van zijn rijk te scheep, en niet over land, waar
hun zulke rampen overkwamen, te kunnen aanvoeren.

Hoe het hiermede ook zij , hiervan althans hopen wij
Ü overtuigd te hebben, dat de Friezen, op het einde der
achtste eeuw, zoowel in het noorden van Duitschland
op den Savel, als in het zuiden op en langs den Donau,
aan KAREL den grooten geenen onbelangrijken bijstand,
zoowel te water als te land,, in '%ijne toglen tegen ver
afgelegene volken bewezen hebben.




