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INLEIDING.

De geschiedenis van zijn 1 yolk voor dat yolk te schrijven,
is een taak, welke zware eischen stelt. Te zwaarder, naarmate
de schrijver dat yolk meer liefheeft en zijne historie hooger
waardeert. Gaan hem de belangen van zijn land en yolk waarlijk ter harte en wil hij zijne tijdgenooten de geschiedenis van
het voorgeslacht als een spiegel voor oogen houden, dan mag
het glas niet beslagen zijn ; dan wordt in den schrijver eene
groote mate van zelfbeheersching en zelfbeperking gevorderd.
Niet hij moet spreken, niet zijne denkbeelden moeten ingang
verleend worden : slechts de historie moet door hem getuigen.
Hare uitspraken moeten met getrouwheid overgebracht worden.
Geen feit mag verbloemd, geenerlei indruk verzwakt, geen oordeel verzacht, geen streven miskend, geen toestand gekleurd
worden. Voor-ingenomenheid moet aan banden gelegd worden,
tegen-ingenomenheid mag ook niet het minste recht weervaren.
Ilet yolk heeft recht op zijn historie, zooals ze is, gelijk het
kind op de erve zijner vaderen. Vie ze kneden wil naar eigen
inzichten, dringen en dwingen in het keurslijf van eigen beschouwing, wie ze tracht te verfraaien in naam der noodzakelijkheid orn te boeien, wie ze zoekt te veredelen ter bereiking
zijner bedoelingen : die vergrijpt zich aan haar, dien wijst ze met
weerzin af. Romantische aanleg en dichterlijke opvatting mogen
elders groote waarde hebben : hier moeten ze eer aan banden
gelegd dan gevierd. De schrijver mag zich alleen aansprakelijk
stellen voor zoover het de wijze betreft, waarop hij de historie
Dl. I.
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mededeelt. Hij moet boeien, maar ook alleen aan de historische
stof zelve. De indruk, welke de hoorder ontvangt, moet versterkt door de wijze, waarop hij teweeg gebracht wordt, en daarom te meer mag de gedachte niet door nevenzaken afgeleid.
Al het subjectieve in den schrijver moet zich de subjectiviteit
der historie ten dienste stellen.
Zijn dan die nevenzaken niets ?
De historic is geen schilderij. Het is een levend panorama,
waarin ge het voorgeslacht ziet leven en lieven, werken en
strijden, hopen en streven ; elk geslacht bij zijn eigen zede, elke
handeling op haar eigen bodem van begrippen, elke figuur tegen
haar eigen achtergrond van omstandigheden, elke eeuw onder
haar eigen hemel van lotsbedeeling. Mist ge de kennis dier zede :
uw oordeel over dat geslacht is onjuist ; laat ge dien bodem
van onder die handeling wegvallen ge onderschat hare waarde ;
wischt ge den achtergrond uit : ge schaadt die figuur ; denkt
ge u een andere lotsbedeeling : ge ontaardt die eeuw.
De historic is : een raadsel, het raadsel der eeuwen, maar
tevens het antwoord voor hem, wien het gelukt dat raadsel te
raden. 't Komt niet slechts op de hoofdwoorden aan ; mist ge
den nadruk op een der deelen, hoe ondergeschikt ook, ge verstaat dat raadsel niet en bij het antwoord slaat ge den bal ten
eenen male mis.
De historic is geen geschreven partituur, maar een machtig
concert en, zoo ge te midden van 't bazuingeschal des overwinnaars het geschrei der overwonnenen niet verneemt, als bij de
feesttoonen van den welvarende de wanhoopskreet van de ellendigen overstemd wordt, zoo is de gedachte van den grooten
componist voor u verloren.
De geschiedenis van zijn eigen yolk te schrijven, is vooral
voor een Nederlander een schoone, hartverheffende taak ; z66
aantrekkelijk toch is die historic, dat ze zelfs den vreemdeling bekoort. Op dat kleine stuk grond werd een kracht ontwikkeld, een
bloei veroverd, een worsteling volgehouden, een buit uit den strijd
gedragen, die de oogen van geheel een werelddeel op dat plekske
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vestigden. Opgaand, blinkend en verzinkend, stelt het Nederlandsche Volk in zijne geschiedenis groote zedelijke waarheden
als in levende beelden den aanschouwer voor oogen, Nit aan de
zijde van Europa's machtigste volkeren, dan in dienstbaarheid
gekluisterd, toont 't zoo klaar 't onafscheidelijk verband tusschen
oorzaken en gevolgen, dat de schrijver zich inderdaad vruchteloos moeite zou geven, ze te verbergen. Het verbaast ons dan
ook geenszins, dat velen zich liever bepalen tot het schetsen
van de verschillende toestanden, welke onder de werking van
de oorzaken geboren werden, omdat de les, door de historie
gepredikt, door 't eigen hart noch voor zich, noch voor anderen
begeerd wordt. En toch, niet door het staren op den rijkdom
of de ellende van het voorgeslacht verwerft ge u hun geluk en
houdt ge hun jammer buiten uwe grenzen, maar het waarachtig
verhaal van de wijze, waarop het voorgeslacht groot werd, van
de redenen, waarom het verviel, dat is het boek der wijsheid
voor den nakomeling, dat is de tekst en tegelijk de illustratie
van de historie der vaderen, dat is ons patrimonium.
'Hulk een verhaal te geven, dat is het streven bij dezen
arbeid. Zullen we ver beneden het ideaal blijven, dat we ons
stelden : we wenschen het nimmer uit het oog te verliezen , we
zullen niet moede worden er naar te trachten. We houden ons
overtuigd dat Hij, die naast het Woord Zijner Genade in de
Schriften, naast het Boek Zijner Almacht in de Natuur, de rol
Zijner Voorzienigheid grift, nit in de gouden letteren van Zijner
schepselen welvaren, dan in de bloedige teekenen van hun lijden
en dwalen, ook tot ons yolk afdaalt langs de treden der eeuwen
en straks u en mij rekenschap vragen zal van de winste, die
we voor ons zelven en voor onze kinderen opdeden ook met
de historische erfenis onzer vaderen.
De opvatting van onze taak reeds verbood het geven van,
losse schetsen of onsamenhangende tafereelen. Nergens of nimmer mag de schakel verborgen blijven, welke de geslachten in
hunne lotgevallen bindt. Het valt echter niet te miskennen, dat
elk geslacht en iedere tijd hun eigen bijzonder karakter vertoonen en zich in enkele figuren als verpersoonlijken. Deze nu
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wenschen we telkens op den voorgrond te plaatsen, gekleed in
het gewaad van hun tijd en handelend uit het beginsel van hun
geslacht. Wij vl.eien ons daardoor te 6ener zijde het recht verstaan te bevorderen, aan de andere zijde dorheid te vermijden.
Wij geven geen studieboek, geen handboek voor den geleerde, maar een leesboek voor ons Volk, en we bedoelen de
historie van dat Volk aangenaam te maken voor het hart van
dat Volk zelve.
En hiermede den lezer heil !

HOOFDSTUK I.
WAT DE STEENEN ONS LEEREN.

„Een handvol zeewier dreef door i t nat
Ten spel van wind en golven :
NU 't moedig hoofd omhoog gebeurd
En dan, in 't schuim bedolven.
Maar, hobb'lende op den woesten vloed
En worst'lend met zijn baren,
Kwam 't eindlijk op een oeverplaat
Als eilandje aangevaren.
De stroom bespoelde 't met zijn slib
Die 't nu eens overdekte,
En dan aan de eene of and're zij
Tot waterboordsel strekte.
De zee, in 't bruisen opgezet,
Bewierp het met heur zanden ;
De slib bracht nieuwe planten voort
Van zaad uit verre landen.
Die planten vatten nieuwe slijk :
Die teelde weer gewassen,
En 't hoopjen gronds won telkens aan
Door 't stadige overplassen.
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't Vergrootte en hechtte hier en daar
Aan d' oever, waar 't aan paalde,
En wies nu telkens van den roof,
Dien 't elk getij behaalde.
De waat'ren brachten telken reis
Een vruchtb're slibkorst mede,
En 't hief het rijzend hoofd omhoog
En werd bewoonb're stede."
In deze eenvoudige bewoordingen beschriift de dichter
Willem Bilderdijk de wording van onzen grond. 'Of ze alzoo
plaats gehad hebbe ? Wie zal het zeggen ? Slechts den man van
wetenschap mag het nutten den bodem te onderzoeken, de
steen- en aardsoorten te onderscheiden of te besluiten, dat de zee
nii grond aanbracht, dan het zooeven geschonken gebied weer
verzwolg ; dat hier ontzaglijke woeden verrezen, daar gansche
streken verzonken in het peilloos diep.
En wien zou het belang inboezemen te weten, dat daar
menschen geleefd en geworsteld hebben met de baren, of mis,
schien den bloedigen kamp om 't bestaan gevoerd hebben met
hunne geburen, zoo ze straks spoorloos verdwenen van de aarde,
uitgeroeid door hunne vijanden of met den grond, welke ze bewoonden, vergaan bij het woeden der elementen, zoo ze een later
geslacht ook niet het geringste aandenken lieten van hun zijn ?
Eerst dan, als er door 't eindeloos weefgetouw der Natuur
ook maar een enkele draad loopt, welke doet vermoeden, dat
de hand des menschen dien spon, dan volgt ge of met uwe verbeelding, Of met uw vermoeden, Of met de besluiten van uw
oordeel dien draad, tot waar ge den mensch aanschouwt, wiens
hand zijn begin houdt. Dan is uwe belangstelling niet voldaan,
vciOr ge zijn leven en lot kent, en uw oog wordt niet moede
door op dien horizon der historie te staren, tot waar de nevel
zoo dicht en de lijnen zoo zwak worden, dat naspeuring noch
vergelijking u ook zelfs het flauwste beeld doen onderscheiden.
Zulke gedenkteekenen uit de grijze oudheid treft de wan-
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delaar aan, die de heidevelden van Drente of de wouden van de
Eem doorkruist. Het zijn ontzaglijke blokken graniet of ander
gesteente, die, op en tegen elka'ar geworpen, in hunne schikking
en ligging zoo onmiskenbaar de hand van den mensch verraden, dat ze reeds eeuwenlang de belangstelling van den reiziger en het onderzoek van den geschiedvorscher gaande
maakten.

Hunebed to Midlarev.
Het geheel bestaat uit twee rijen steenen, aan een of
beide uiteinden door een steen gesloten en van boven als gedekt door twee of drie plattere en grootere steenen. Bij eenige
zijn de holten tusschen de groote blokken met kleinere steenen
gesloten. Sommige zijn op een afstand van een paar schreden
omgeven door een haag van andere steenen, welke, ongeveer
eene schrede van elkaár gescheiden, een langwerpig vierkant of
een ovaal vormen. Bij enkele vindt men eene soort van ingang
of portaal, eveneens uit groote steenen gevormd. Gewoonlijk
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vond men de geheele steengrot onder de aarde bedolven tot
aan de deksteenen, ja, vaak ook deze, zoodat het geheel den
vorm had van een heuvel met onderaardsch gewelf.
Daar binnen ontdekte men gewoonlijk twee bodems boven
elkaAr, uit steenen en zand gevormd en daar tusschen urnen en
wapenen. De urnen hebben eene bruine of gele kleur en zijn
uit klei gebakken ; eenige hebben een of twee ooren, andere
dragen insnijdingen tot versiering ; enkele hebben nauwe, naar
buiten gebogen halzen, andere hebben eene wijde opening. De
meeste zijn gevuld met asch van verbrande menschenbeenderen.
Naast de urnen werden bijlen, hamers, pijispitsen, speren
en allerlei gereedschap en wapenen gevonden, alien uit steen
vervaardigd ; ook sieradien en levensmiddelen werden er ontdekt. LTit alles blijkt, dat we te doen hebben met de grafkelders der ouden. Hunebedden, dat is: graven der
r e u z e n, zoo noemde het yolk deze gedenkteekenen van de
vroegere bewoners dezer streken, en 't ontvlood ze met bijgeloovige vreeze. Ofschoon menigeen uit onzen tijd misschien niet
van bijgeloof geheel vrij te pleiten is, ja zelfs vreeze, daaruit
ontstaan, ons niet geheel en al vreemd moge zijn, toch ontvluchten we deze zoogenaamde reuzengraven niet, maar blijven
daarbij zelfs een oogenblik verwijlen, tot ze ons over hen, die
ze opwierpen, alles gezegd hebben, wat ze vermochten.
Wie waren de bouwlieden van deze huizen der dooden ?
wie waren deze laatsten zelve, eer hun stof hier een laatste rustplaats vond ? Zooveel is zeker, dat ze de behandeling van het
ijzer niet kenden, anders hadden zij het gebruikt om hunne
gereedschappen te vervaardigen, hun arbeid te verlichten en
hunne sieradien saam te stellen. Wanneer we nu weten, dat de
volken, welke in de vierde eeuw, vOcir de geboorte des Heeren,
deze streken bewoonden, reeds de bewerking van het metaal
kenden, dan blijkt het, dat we te doen hebben met een zeer
oud yolk. Let men op den aard der gedenkteekenen en op
hetgeen men daar binnen vond, en vergelijkt men dit met hetgeen elders en bij andere volksstammen aangetroffen werd, dan
schijnen de bewoners behoord te hebben tot de Iberiers, die,
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uit Indie afkomstig, door het Oosten en Noorden van Europa
zwierven, daar eenigen tijd verbleven en zich vervolgens in
Spanje en over de geheele Noordkust van Afrika uitbreidden,
ja zelfs in Egypte zich nederzetten. DAar werden zij, met
hun leven en bedrijf, zij het dan ook in fosse tafereelen, afgebeeld, en uit deze of beeldingen, gevoegd bij de beschrijving,
welke Tacitus ons naliet van verwante stammen, weten we
althans iets aangaande de stichters onzer Hunebedden.
Komt, laat ons nu aan de hand van deze gegevens wat nader
met hen kennis maken ! 't Is een stoer, fier menschenras, welks
gestalte geheel opgewassen blijkt tegen den zwaren arbeid, welken we hen zagen verrichten. De mannen en kinderen zijn of
geheel naakt, Of houden slechts een klein deel van het lichaam
bedekt ; de vrouwen dragen beestenvellen : slechts boezem en
armen blijven onbedekt. Hunne gelaatstrelcken, gevoegd bij hun
laag voorhoofd, toonen weinig ontwikkeling. De mannen dragen
vaak een beenen kam van achteren in het haar ; de vrouwen
nemen de lange haren in vlechten samen.
Hunne woningen gelijken veel op onze moshutten. Zij zij n
van plaggen op elkaar gestapeld, terwij1 het dak door palen
gestut wordt. Gewoonlijk zijn ze aan de zij de van een bosch
gelegen, waarschijnlijk om ze tegen het geweld van den orkaan
te beschermen. Van het leven daar binnen is ons zees weinig
bekend. Aangezieri landbouw, ja veeteelt zelfs, hun ten eenenmale vreemd zijn, zoo kan hun voedsel slechts bestaan uit
hetgeen de wilde natuur rondom hen spaarzamelijk als van zelf
voortbrengt. Ze voeden zich met de vrucht van den eik of hazelaar, welke hunne vrouwen door het vuur eenigen meerderen
smaak weten bij te zetten ; ze laven zich met den honing der
wilde bijen of met mede, een drank, welke ze door gisting
daaruit weten voort te brengen. Doch het blijkt, dat ze ook
reeds de kunst verstonden om den visch in de menigvuldige
plassen en moerassen te verschalken, ja, dat ze zelfs ter vischvangst uittogen.
Voorzeker, hunne visschersvaartuigen zijn de onze niet. Zie,
gindsche eik levert hun de bouwstof. Met behulp van het vuur,
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Urnen en Oudheden.
onder aan den stam aangelegd, en voorts met de steenen bijien
en wiggen, is hij, na wat meer krachtsinspanning dan onze
houthakker behoeft, eindelijk geveld. Nu wordt hij gekloofd en
uitgehoold, te water gelaten en het maagdelijk schip is gereed
den koenen visscher met zijn gezel of zijn zoon te dragen ter
plaatse, waar zij weten, dat hen een rijke vangst wacht.
En bekruipt hem de lust om gindschen vogel voor Bade
en kroost tot den maaltijd mede te brengen : immers, zijn boog
weet hij te hanteeren! De steenen flitsen van zijne pijlen zijn
scherp genoeg gepunt, om het wild &dr te treffen, dat het
bloedend neérstort in het riet en de biezen, en aan geoefendheid
van het jagersoog ontbreekt het hem al evenmin. Konijnen en
klein wild ontbreken in de bosschen gewis niet, en 't is slechts
spel voor hem, ze te vangen.
Doch grooter jacht is vaak noodig tot veiligheid voor zich
en de zijnen, en ze belooft hem dan ook rijker buit. Hij heeft
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het Wilde zwijn of den woedenden stier in de nabuurschap ontdekt, en ras heeft hij zijne geburen verzameld, genoegzaam in
aantal om den kamp met het woeste dier en zijne jongen te
wagen ; toch ook weer niet te ruim, opdat straks de buit den
deelnemer niet in te kleine afmeting toegewezen worde. Met
hunne speren gewapend, van den steenen strijdhamer voorzien,
dringen ze door het woud, en hetzij stier of hert, eland of
everzwijn, straks ligt het daar neer, bloedende aan de wonden
hunner speren en pijlen, of stuiptrekkend onder de mokerslagen
van hun geweldigen arm. Nadat ze den buit verdeeld hebben,
keeren ze vroolijk en wel te moede terug, en hunne vrouwen,
die hen in de verte reeds hoorden naderen, komen hun tegemoet met den gevulden drinkschotel, opdat zij zich terstond
met eene verfrisschende teug mogen laven.
Ook zij hebben den vrijdom, haar gelaten, wel besteed. Zie
slechts, daar knettert het vuur, waarin de voorwerpen hunner
kunstnijverheid gehard worden. Klei en aarde zijn tot weeke
klompen onder hunne handen gevormd, daarna uitgehoold en
met behulp van houten spaanders of het steenen mes, tot inderdaad sierlijk afgewerkte schotels, kommen en urnen geboetseerd.
Ja, opdat, wanneer de kille huivering, na de ontzettende krachtsinspanning en den warmen strijd van zooeven, ook den stoeren
echtgenoot bevangt, hij zich moge verwarmen, of wel zij zelve zich
behoorlijk dekken mogen, bereiden ze huiden tot kleederen, zij
het dan ook niet naar den laatsten snit en zonder naad of zoom.
En de zonen, voor zoover ze nog niet genoeg volwassen
zijn om deel te nemen aan vangst of jacht, ook zij hebben niet
ledig gezeten. WM namen zij er den tijd of om te plassen en
te dartelen in den vloed, en zich te oefenen in het spel met den
boog of het werpen van den schicht, maar daarna hebben ze
moeder's messen en vader's gereedschap op den slijpsteen gepunt en gewet, en ze toonen het den wederkeeretiden jagers
met zelfvoldoening. Ze weten wel, dat, als straks de huid en
het vleesch, het gewei en de slagtanden verdeeld, ja, ook de
beenderen toegewezen zijn, de kleine buit van vader's trots en
tevredenheid hun niet zal ontgaan.
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Gewis, ook deze vroegste bewoners van ons land hieven bij
wijlen den blik omhoog, als door 't dicht koepeldak van hunne
eeuwenheugende wouden een vriendelijke zonnestraal op hen
nederviel, en waarschijnlijk aanbaden ze de zon en haar schralen vertegenwoordiger op de aarde : het vuur. Als zij haar vriendelijk gelaat verborg en de storm door de hooge eiken gierde,
dan gevoelden ook zij zich met leven en lot in de hand van een
hooger Wezen, wiens toorn ze met bijgeloovige vreeze zochten
of te wenden, wiens weldaden ze dankbaar erkenden in hunne
offeranden, wanneer zij 't deel van hun vangst of den buit uit hun
krijg, op het steenen altaar onder 't heilig geboomte neerlegden.
Van hun krijg ? Zoo zoudt ge dan misschien durven veronderstellen, dat de steenen punten hunner speren slechts met het
bloed geverfd werden van woudos en everzwijn ; dat onder hen
veete en hevige kamp niet bestonden en het rijk van eeuwigen
vrede met hen gestorven ware, om slechts aan het einde der
eeuwen nog eenmaal en voor het laatst te herleven ?
Ge weet wel beter.
lie gindschen droeven stoet naderen ! Of de overledene
met eere als een aanvoeder viel in den geweldigen strijd met de
naburen, dan wel of de dood langer weigerde het langzaam wegkwijnend leven uitstel van tol te verleenen : het eens zoo scherpe
oog is nu verduisterd, neen, gebroken ; de gespierde armen liggen
krachteloos neer. Vrienden en verwanten dragen het stoffelijk
overschot van den dapperen strijder, of het om zijne wijsheid
en hooge deugden gevierde stamhoofd, op 't uit teenen gevlochten schild, dat hij zoovele malen met eere droeg, ter laatste
ruste. Achter hen gaat de droeve weduwe, door haren eerstgeborene ondersteund in haren door ouderdom, verdriet en zorge
wankelenden gang. Voorzeker, met krachtiger arm dan vader
in de laatste jaren bezat, zal hij van nu aan haar beschermen
en schragen, maar toch, zij mist den man, op wien zij terecht
trotsch was en hij . . . de eerbied en de liefde, welke hij den
grijze toedroeg, dwalen voort in het eeuwige ledig.
Doch thans is de open vlakte bereikt. Hier ziet ge een
houtmijt opgericht. Het schild wordt neergelegd, de gestorvene
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op den houtstapel gedragen, de brandende toorts tusschen de
houtlagen gestoken. Ratelend en knetterend zinken de houtlagen,
tot kolen verbrand, ineen, en daar boven, in 't midden, ziet ge
de lauwe asch en weinige beenderen, de overblijfselen van wat
tot voor weinige dagen nog alien hier lief en waard was. Zorgvuldig zarnelt men de asch in een urn bijeen. De mart gebrande g arde wordt ontbloot, de urne daarin geplaatst en onder
een bodem van steenen verborgen.
Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren ! Zoo prediken
oak de „bedden" der „hunnen." En toch bet :
„Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer !"
de droeve profetie des dichters bij de verwelkende bloem der
gansche menschheid, de jammertoon, welke altoos weerzin ver,
wekt in de ziel, aan het stof gekluisterd, wapent ook hier den
arm van den nog levende en sterke tot een strijd voor eeuwen.
Straks dreunt de open heide van de geweldige smak, waarmede ontzaglijke steenklompen omgeworpen en gerold worden
naar de pick, waar we de urne zagen dalen. Dagen, weken
zelfs van stoeren, onverdroten arbeid, en het heldengraf is voltooid, de tot van liefde en vereering aan dapperheid, wijsheid
of vroeden zin, is betaald,
Eeuwen gaan voorbij. De wervelwind des tijds loeit en giert
over de heide en door het oerwoud en — dit menschengeslacht
is niet nicer en zijne plaats kent het niet meer. De nakorneling
staat bij zijn groeve en gist of ze het zij, en ontvlucht die
pick eeuwenlang. Het raadt naar den naam en naar het wezen
van dat geslacht, en het beluistert de steenen, om slechts een
weinig van hen te kennen, tier assche bier rust.
Z66 bleek dan de strijd tegen de eeuwige wet der vergankelijkheid ook hier hopeloos, en de droeve profetie van den koninklijken zanger nit Israel, won '1 ook van dit gespierde menschenras.
1-Jelaas ! Ook nit de „bedden" der „hunen" rijst de klachte
op over den ijdelen mcnsch, die zich een eeuwigen naam zoekt
te maken alle eeuwen en g-eslachten door, een naam nit eigen
deugd gespeld, door eigen work geschreven.

Lijkverbranding.

HOOFDSTUK IL
KELTEN EN KIMBREN.

Drie, misschien vier eeuwen zijn voorbijgegaan. De Oceaan,
in zijne woede opgezweept door de orkanen uit het Noorden,
heeft meer dan eens den vorm van Europa's westkust gewijzigd,
zich nil eens een weg gebaand midden door 't vastland heen, dan,
bier gansche streken weggespoeld, ginds den kustzoom verbreed.
Louden de oude bewoners, door de zee bedolven, voor
het woeden van den storm gevloden of voor 't geweld van de
meerderheid hunner vijanden geweken zijn ? Een andere yolksstam bcwoont den grond. Het zijn Kelten, die we omstreeks
vier eeuwen v6Or Christus geboorte bier ontmoeten. Moge ook
hun herkomst in het duister liggen, zooveel is zeker, dat zij,
dank zij hun krachtigen arm en hun woesten krijgsmansaard,
bijna geheel Midden-Europa in bezit genomen hebben. Wij
zullen de verschillende afdeelingen van dezen uitgebreiden stam
niet volgen op hare krijgstochten naar Italie en Klein-Azie ;
liever slaan wij een blik op 't leven van dat deel, hetwelk zich
in ons vaderland ophoudt. Hebben zij zich in later tijd ook
nedergezet aan de monding der groote stroomen en zelfs den
moed gehad in platboomde vaartuigen, met dierenvellen tot zeil,
zich in zee to wagers — handel en scheepvaart zijn thans nog
geheel onbekend bij hen en wij zoeken ze voorzeker met beter
gevolg op de hooge, droge gronden van ons land.
Onze hope wordt niet beschaamd. Ginds ziet ge ... ja, wat?
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Zijn het bijenkorven of wel woningen ? Voor het eerste zijn ze
wat te groot : we zullen dus tot het laatste besluiten. Ge bemerkt intusschen vooruitgang- ; nu niet als bij de Iberi&s, hutten
ten halve in den grond en verstrooid gelegen, maar woningen,
meer gezellig bij elkaar, uit vlecht- en paalwerk saamgesteld,
met een cirkelvormig grondvlak en kegelvormig dak, waarom
we u de gedachte aan bijenkorven gaarne vergeven. Zelfs
vindt ge hier en daar, rondom zulk een groep, een soort van
versterking, een aarden wal opgeworpen, ongetwijfeld tot beveiliging van lijf en have tegen den gemeenschappelij ken vijand.
Zoo ge het gat in het dak, waardoor de rook zich kringelend
verheft, niet mede rekent, dan vindt ge er slechts eene opening in, welke tot deur en, zoo ge wilt, tegelijk tot venster
dient.
Nog is het ons niet vergund een blik in het schemerduister
daar binnen te werpen. De beer des huizes staat peinzend aan
den ingang. Hij heeft een blanke huid, blauwe oogen, een langen,
rossigen baard en zijne haren golven in wilde lokken over zijne
slapen, als de ware kenteekenen van zijn stam. Het vel van
een stier omgeeft zijn leden en reeds heeft hij, bij de spoedig
invallende koude, zijne beenen in een broek gestoken. Een spits
toeloopende mots en houten schoenzolen, die met riemen aan
zijne beenen bevestigd zijn, voltooien zijn winterdracht, en dan
nog wel is hij het eenvoudigst ! Want zie, hij behoort tot de
grooten van zijn stam en, als hij straks ter volksvergadering
gaat, werpt hij de dierenhuid of en tooit zich met een kleurigen mantel zonder mouwen, uit vlas saamgevlochten en door
middel van een gesp op den schouder saArngehouden.
Die mantel is het meesterstuk zijner gade, welke overigens
weinig, anders te doen heeft dan hare vaten er urnen te vervaardigen, waarin kinderen en slaven haar gaarne behulpzaam
zijn. Later, als hij kennis gemaakt heeft met landbouwende
volken en hunne landbouwwerktuigen heeft leeren waardeeren,
dan mogen zijne onderhoorigen den akker bebouwen, dan . . .
maar als de voordeelen der beschaving zich onder hen doen
gevoelen, zijn het o n z e Felten niet meer. Ze hebben dan
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reeds Zuidelijker woonplaatsen gevonden en bun naam zelfs met
lien van Gaulen of Galliers verwisseld.
Doch ook nu reeds heeft ze handen vol werks met 't garen
van den honing uit gindsche korvcn, ter zijde van de woning
geplaatst ; met het bereiden van den lievelingsdrank haars gemaals, een soort bier, dat ten minste met het onze zijne bedwelmende kracht gemeen heeft ; met de toebereidselen tot het
maal, dat, al naar het jaargetijde medebrengt, uit eieren, Wilde
vruchten, visch of klein, ja, als er jacht gewcest is, uit groot
wild bestaat. Slaven en kinderen mogen de kudden op de heidc
drijven : zij heeft daartoe den tijd niet,
Zij is eene kloeke vrouwe. Zooals zij zich daar voor
onze oogen beweegt, met het open, frisch gelaat, niet geheel
vrij van de kenmerken van lijden en zorg, het bovenlijf ten
halve ontbloot, waarover het blonde haar weelderig golven
zou, zoo het niet door den bronzen kam in teugel gehouden
Dl.

I.
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werd, toont zij zich immers reeds van hooger ontwikkeling
dan haar evenboortige, waarmede we in vroeger tijdperk kennis maakten. Haar echtgenoot mag trotsch op haar zijn. Sinds
hij haar in de tegenwoordigheid van den priester en de wederzijdsche verwanten uit zijn eigen beker drinken liet, de eenige
plechtigheid, welke het huwelijk kenmerkte, is zij de zijne voor
het leven en, zoo zij hem zeer trouw is, ook in den dood.
Of ze zich ook gelukkig gevoelt ?
Zij denkt er niet over; ze is althans niet ongelukkiger
dan al de overige vrouwen haars stams. Met weemoed staart
ze vaak naar gindschen hoogen heuvel, uit graszoden opgehoogd. Daar rust al wat haar lief is : haar vader, wiens stoffelijk overschot men waarde genoeg toekende om het niet te
begraven, zooals dat van de minderen uit den stam, maar het
met al de eere, aan het stamhoofd verschuldigd, te verbranden,
met zijn fier ros, dat hem in den strijd droeg, een paar zijner
slaven, die hem op de reize naar het nevelland bedienen zullen,
zijn hond, die hem ter jacht vergezelde en . . . hare moeder, die
hem vrijwillig in den dood volgde.
Ddar alles en . . . bier !
Hare trouw wordt niet zelden met ontrouw beantwoord en
toch, haar man is beer en onbeperkt gebieder over haar en
hare kinderen.
Waarover mag hij in gepeins zijn ?
Nauwelijks was de strijd met de naburen geeindigd. Als altijd, en meer dan alien, onderscheidde hij zich door onbesuisde
vermetelheid en koele verachting van den dood. Met buit beladen en tal van gevangenen met zich voerend, keerde men op
eigen erve terug. Met mede en bier trok ook zij hem tegen en
juichend hadden hare kinderen den gevierde verwelkomd, Hij
was er gevoelig voor geweest, maar overigens, nog liever ware
hij gesneuveld met de wapenen in de vuist. 't Was voorzeker
eene andere tehuiskomst dan 't vorig jaar. Toen hadden hunne
onbesuisdheid en hun gemis aan zelfbeheersching het veld moeten ruimen voor het kalm overleg en de oordeelkundige berekening van den vijand. Dubbel is nu de vreugde dat zij
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dezen, boven hen uitstekend in gaven van den geest, door hun
geweld hebben mogen verrassen en de goden, die ten vorigen
jare op hen vertoornd bleken, moeten gedankt. Des anderen
daags was het godenfeest. Toen de d r u ide met zijn langen,
golvenden baard, in zijn lang, wit' gewaad met purperstreep
afgezet, en van al zijne bronzen sieraden voorzien, op de offer_
plaats in het heilige woud aangekomen was, hadden de vrouwen
uit teenen een pop gevlochten, wijd en hoog genoeg, om tat
van de krijgsgevangenen te bergen. De goden wilden menschenbloed als offer des danks : waarom zou men het hun onthouden ?
Wie zich gevangen nemen liet in den strijd, was immers het
leven niet waard, en waartoe zou hij nog wenschen te leven ?
Straks waren ze in het teenen beeld geduwd, de vlammende
toortsen waren er naast gelegd en onder woest krijgsgeschrei
waren de jammerkreten der slachtoffers gesmoord.
Doch niet alle gevangenen trof dit lot. Velen bleven als
slaven behouden , anderen, en dat waren wel de voornaamsten,
werden gedood, in stukken gesneden, gebraden en gegeten. De
stamhoofden en de priesters kregen het beste deel. Of men
verzot was op dien kannibalen-maaltijd ? Allicht zal het vleesch
van het everzwijn, na zure en gevaarvolle jacht gevangen,
den vermoeiden jager beter gesmaakt hebben, maar vergeet
niet, dat bij het eten van het vleesch van den vastberaden
vijand, bij het drinken van het bloed van den kalmer gebuur,
ook de deelen van diens geest en geaardheid overgaan in den
gebruiker, zoo althans meende men.
Kalmte en vastberadenheid, die zijn het juist, welke den
Kelt ontbreken. Na den maaltijd ging de beker met schuimend
bier van hand tot hand en de hoofden werden opgewonden.
Toen waagde het een stamgenoot zijn moed in verdenking te
brengen en hem uit te tarten. Te vergeefs trachtte zij tusschenbeide te komen, vergeefs hingen zijne kinderen aan zijne knieen
en zijn kleed. Hij is opgevlogen en heeft ze van zich geslingerd
Verwoed vlogen de beide partijen op elkander in, en hij heeft
zijn tegenstander met zijne gespierde vuisten tegen den voet
des eiks geslingerd, zoodat hij, aan eene hooldwonde bloedende,
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liggen bleef. Toen is hij heengegaan en ze hebben hem laten
gaan : hij toch had slechts rechtvaardige vcrgelding genomen
over de beleediging, hem onverdiend aangedaan.
Maar de morgen brengt bezinning. De gevallene, zoo hij
weder opstond, zal de schande niet dulden, vcior dat in nieuwen
strijd het pleit is beslecht en, indien hij hem doodde, zullen
immers zijne verwanten zijn Mood niet ongewroken laten ! Daarover peinst hij en daarom w;erpt zij nu en dan den bezorgden
blik naar buiten. Kon zij beiden slechts bewegen aan de
uitspraak van den druide of de druIdesse zich te onderwerpen
en de boete aan de goden, welke deze hun oplegden, te betalen, maar ncen, in de meeste gevallen kan alleen een nieuwe
strijd tegen den vijand, die zijn nederlaag wrekcn komt, de vcete
zonder bleedstorting, zonder volkomen wraak doen eindigen.
Doch ook dit geslacht, door nieuwe stamnien uit het Oosten voortgedrong-en, wordt van dezen bodem als wcggevaagd
en laat niets achter dan zijne grafheuvels en herinneringen. Niet de woeste, hartstochtelijke, lichtzinnige en onbesuisde Kelt, al moogt ge hem andere deugden der ziel : als
grootmoedigheid, openhartigheid, gastvrijheid en hulpvaardigheid
niet ontzeggen, zou een geslacht voortbrengen, dat zich straks
door kalme, vaak al te lange overweging, door taaiheid in het
dulden en volharding in den strijd, onder Europa's volken zou
kenmerken en dat, van geen tegenspoed vermast, aan Gods
goede gunst geloovende, kampte, tot het overwon.
Intusschen wordt het tijd, ten einde de voortgaande historic
onzer landen wel te verstaan, het oog te vestigen op meer
zuidelijk gelegen streken van ons werelddeel. Daar had zich
reeds eeuwenlang een yolk ontwikkeld, dat door God bestemd
was om bijna de geheele wereld der oudheid onder zijn gezag
en zijn invloed te brengen. Van de oevers van den Tiber had
het oude Rome zijne zegevierende adelaars voortgedragen in
Beneden-Italic en tot aan de Alpen, daarna, terwijl zijne legioenen nil overwinnend in Afrika streden, dan gansche provincien
of wingewestcn in Azie aan het rijk hechtten, had het ook over
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de Alpen heen de onbeschaafde stammen bezocht, welke het
toenmalig-c Gallie en Germanic bewoonden, en Griekenland en
Macedonie, Spanje en Zuid-Frankrijk bezet.
In den aanvang een koninkrijk, hadden zijne vorsten door
het misbruik, dat zij van hunne macht maakten, zich zelven
om troon en rijk gebracht, en na twee en een halve eeuw was
de Republiek gegrondvest onder het staatkundig bestuur van
den Senaat en het meer krijgskundig en uitvocrend bewind der
Consuls. Heet was meer dan eenmaal de strijd tegen de naburen, die, tuk op hunne vrijheid, de Romeinen trotsecrden ;
zwaar de worsteling om het eigen behoud, welke de stad der
zeven heuvelen vaak te voeren had tegen de wilde horden,
welke, uit Azle overgekomen, hare wingewesten verwoestten en.
Rome zelve bedreigden. Maar bitterder was de kamp daar binnen tusschen rijk en arm, tusschen adel en yolk, tusschen
Patricier en Plebejer, Reeds hadden de laatsten, wier schuldenlast en afhankelijkheid, wier eeuwige slavernij al drukkender
werd, besloten Rome te verlaten en romdom den nieuwen tempel, op den Heiligen Berg, nieuwe woonplaatsen gevestigd, toen
de vroede zin van den Consul Menenius Agrippa hen bewoog
weder binnen de stad te kot-nen, onder belofte, dat hunne
schulden zouden vernietigd en hun aandeel in de regeering zou
gegeven worden. Van nu aan hadden de Plebejers den ongelijken strijd voortgezet, voet voor voet aan hunne tegenstanders
betwistende ; recht voor recht, dat dezen alleen meenden te
mogen uitoefenen, mede voor zich zelf bedingende, en eindelijk
was het hun reeds gelukt ook een van de beide Consuls uit de
Plebejers gekozen te zien.
Omstreeks 120 jaar voor Christus zetten zich hier de Kimbren neder. Sommigen meenen, dat ze tot den grooten stam der
Kelten behoorden ; anderen scharen ze onder de Germanely,
waarover we later spreken zullen. Hoe ook, lang behoeven we
zeker niet bij hen stil te staan. In sneller opvolging nog dan
van een hunner voorgangers, geldt het van hen : zij verschenen
en verdwenen. Eene geweldige overstroorning dreef hen van
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hier. Zij verbonden zich met hunne lotgenooten, de Teutonen,
welke den Zuidelijken oever der Oostzee bewoonden, en togen
naar het Zuiden. Als waren ze zelve een oceaan, zoo overstroomden deze woeste volken, wier getal weerbare mannen alleen op 300.000 geschat wordt, de Romeinsche wingewesten. De
Senaat zond een leger op hen af onder den consul Papirius
Carbo. Maar het barbaarsch uitzicht dezer woeste lieden en hun
oorverdoovend krijgsgeschreeuw sloegen de Romeinsche legioenen
met schrik en verslagenheid, en de Kimbren en Teutonen wonnen den strijd. Sidderend wachtten de Romeinen in hunne
hoofdstad de komst der Kimbren af, doch dezen keerden zich
naar het Zuiden van Gallie en sloegen andermaal een Romeinsch
leger, dat ter bescherming van het wingewest tegen hen opgetrokken was. Toch schenen ook de moed en de krijgstucht der
Romeinen den Barbaren achting in te boezemen. Wat ze met
het geweld van den sterkere konden nemen, gingen ze als gunst
verzoeken : ze vraagden den Senaat hun eenig land aan te
wijzen, waar ze zich met hunne vrou wen en kinderen mochten
neerzetten.
Brullend en loeiend als het wilde dier, dat in zijn schuilhoek door de honden opgejaagd wordt, in woede en verontwaardiging hunne speren tegen elkaax slaande, ontvingen ze
het weigerend antwoord van den Senaat uit den mond van hun
bode. De teerling was geworpen : een nieuwe kamp zou beslissen. Ten derden male zond Rome zijne legioenen uit, doch
slechts een tiental keerde weer om den trotschen Romeinen te
berichten, dat hun honderd duizend dapperen gevallen waren
in Gallie. Eerst in Spanje gelukte het hun den stroom der
woestelingen te stuiten en hen over de Pyreneen terug te
drijven. Naar het Noorden voortgerukt, hielden de dappere
Belgen hen staande en daarop vingen ze andermaal den zwerftocht naar de Alpen aan. De Teutonen, met de Ambronen
verbonden, zochten den weg naar Italie over de West-Alpen ; de
Kimbren, vereenigd met de Tiguronen, trachtten het Romeinsche
gebied door de passen der Oost-Alpen te bereiken.
Inmiddels hadden de Romeinen, door den nood gedrongen,
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den Consul uit de Plebejers, Marius, opgedragen den strijd tegen
de Barbaren te voeren. Deze gevoelde al het gewicht zijner
verantwoordelijkheid, zoowel voor zich zelf als voor de partij des
yolks, waaruit hij voortgekomen was. Hij verschanste zich aan
de Rhone en toen straks de Teutonen en Ambronen hem voorbij
trokken, liet hij zich noch door hunne bedreigingen, noch door
hun spot, uit zijne sterke legerplaats lokken.
„Wij gaan naar Italie ; hebt ge geene boodschappen mede
te geven aan uwe vrouwen en kinderen ?" zoo riepen ze den
Romeinen spottend toe. Dezen hunkerden om den smaad te
wreken, doch Marius liet ze knarsetanden. Eensdeels wilde hij
zijnen soldaten aan het uitzicht en het getier der Barbaren
gewennen en hun alzoo de vreeze daarvoor ontnemen ; anderdeels wist hij, wat verbeten woede en de uitgestelde zucht naar
wraak vermogen. Slechts, toen de Ambronen zijne legerplaats
aanvielen, sloeg hij hen herhaaldelijk met zulke aanzienlijke
verliezen terug, dat zij eindelijk voorbij togen, den vijand in
den rug latende. Dit was het begin van hun einde. Nauwelijks
hadden ze de vruchtbare dalen van Provence bereikt en het
Romeinsche kamp uit het gezicht verloren, of Marius schaarde
zijne legioenen ten strijde en viel op den geen onraad duchtenden vijand aan. Wanhopig was de kamp, beslissend de zegepraal. Niet minder dan 100.000 vijanden verfden den bodem
met hun bloed en 6o.000 gevangenen werden voor den zegevierenden Romein heengeleid. Maar toen men meende, dat de
strijd voleind was en men den wagenburcht, die zich in het
midden des legers be yond en waar binnen de vijand vrouw en
kinderen zocht te beveiligen, in bezit wilde nemen, vond
men in dezen een nieuwen, verwoeden vijand. Reeds hadden de
vrouwen hunne manners en hunne bloedverwanten, die binnen
den wagenburcht vluchtten, met eigen hand gedood ; nu verdedigden zij zich zelf. Een hagelbui van pijlen daalde uit den
burcht op de Romeinen neer. Woedender tegenstand heeft
Rome nimmer ontmoet. Eindelijk wilden de vrouwen den wagenburcht overgeven, zoo men haar vergunde in de rij van
de priesteressen der godin Vesta te treden. Deze priesteressen
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was het verboden te huwen. Maar Marius, verbitterd door haar
tegenstand en vreezende de volksgunst te verliezen, weigerde.
Liever den dood dan de schande ! en de speren, waarmede ze
hunne vluchtende bloedverwanten gedood hadden, keerden ze
thans tegen hunne kinderen en tegen zich zelf.
Intusschen hadden de Kimbren en de Tiguronen het Noorden van Italie bereikt. Wel had de Senaat een leger tegen hen
gezonden, doch de legioenen sidderden bij het gezicht dier, in
hunne oogen, woeste reuzen, en reeds waren ze teruggedreven
tot achter de Po, toen Marius, na de overwinning op de Teutonen, hun te hulp snclde. Weldra stonden Romeinen en Barbaren kampvaardig tegenover elka'ar bij Vercelli. Niet minder
lang en bang was bier de bloedige strijd. Vreeselijke wraak
werd door de Romeinen genornen voor hunne gevallen broeders.
Honderd veertig duizend vijanden lagen op het slagveld : of
gevallen onder het slagzwaard der over winnaars, Of, zoo ze het
dachten te ontkomen, door de vrouwen voor den wagenburcht
gedood, En toen de kans beslist . was en de zegevierende
scharen den wagenburcht binnendrongen, toen wijdden ook
hier de vrouwen zich aan den dood.
Marius deed zijn zegevierenden intocht binnen Rome. De
weinigen, die van de Kimbren en Teutonen overgebleven waren,
vermengden zich met andere volkeren. Europa, en met Europa
ook onze grond, waren gcenszins bestemd om door woest
geweld beheerd te worden. Zijne volkeren zouden den rug niet
krommen onder de knots van den vilde, maar toegerust met
de zegeningcn der beschaving, straks als vrijc lieden, vrijgestreden ook van de zinnclijkheid der ontaarde Latijnen, het
hoofd buigen onder het Kruis.
Van nu of zijn de dagen der zwervende volken geteld en
kiln men met meer rccht van de bewoners dezer streken spreken als van onze voorouders.

Kimbrische vloed.

HOOFDSTUK III.
GERMANEN.

Zoo hadden dan de Kimbren hunne woonplaatsen overgelaten aan het geweld van den Oceaan. Zien we nu, v6Or we verder
gaan, wat de zee van ons land gemaakt had na den grooten
vloed, waarmede ze in haar toorn de bewoners op de vlucht
dreef. De westelijke kust had toen reeds nagenoeg denzelfden
vorm, welke ze nu bezit, mits ge u de Zuid-Hollandsche en
Zeeuwsche eilanden in minder getal en grilliger vorm voorstellen kunt, u in stede van de Wadden-eilanden, ten voordeele
van het vaste land, een grout eiland denkt en tevens onthouden wilt, dat de zee aan de monding van de Hems nog niet
genoeg haar dollen card getoond had, om het eiland weg to
spoelen, dat dezen mond den delta-vorm verleende. Die Westkust nu was van den tegenwoordigen Nieuwe-Maasmond, tot
waar nu Den Helder ligt, ongeveer op drie plaatsen gescheurd
door de uitwatering van den Rijn. Deze wendde zich, nadat
zij het water van de Lippe opgenomen had, noord-westwaarts
en verdeelde zich ongeveer bij Pannerden in twee armen. De
Zuidelijke of de Waal, vereenigde zich al spoedig met de Maas,
waarvan een tak den Zuider-Rijnmond vormde ; en de andere met
de waterers der Schelde, gezamenlijk de eilanden daar beneden
scheurde en omsloot. De noordelijke Rijnarm liep voor een
klein deel evenwijdig en op geringen afstand van den IJsel
voort tot aan Utrecht, waar hij een deel van zijn water gunde
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aan de Vecht. De IJsel keerde zich van de plaats, waar
nu Doesburg ligt, van den Rijn af, wendde zich naar het Noorden en vormde, zich in tegenovergestelde richting naar de Vecht
buigende, het groote Flevo- of Vliemeer op de plaats, waar we
nu het zuidelijk deel der Zuiderzee aantreffen. Straks verliet
de stroom het meer weder, om, na het eiland Flevo gevormd
te hebben, zich gedeeltelijk als Noorder-Rijnmond in zee te
storten, voor een ander deel met de uitwatering van onderscheidene meren aan de Noordwestkust, tusschen het eiland Flevo
en 't vaste land, de Middelzee te vormen. Van Utrecht stroomde
de Rijn geheel westwaarts en zond bij Leiden een tak naar 't
Noorden, die op de hoogte ongeveer van waar nu Hillegom ligt,
zich andermaal in tweeen splitste en de twee middelste Rijnmonden vormde. Tusschen Leiden en de Zee waren Rijn- en Maasmond andermaal door de Vliet verbonden. Een duinenrij, slechts
door de Rijnmonden afgebroken, liep langs de gansche Westkust van het tegenwoordige Vlaamsche strand tot aan de
monden van de Eems. Langs de westzijde van het Flevo-meer
en tusschen het eiland Flevo en den noordelijken Rijnmond,
verhief zich het Kreilerbosch ; tusschen de Middelzee en het
Flevo-meer strekte zich het Baduhennawoud, of dat der Paden
uit. Doch vul de ledige ruimte in uwe verbeelding zelven aan
met eeuwenheugend geboomte, met meer en plas, en overigens
slechts schaars bewoonbaren grond, dan hebt ge tamelijk
nauwkeurig het toenmalig panorama van onzen geboortegrond
voor uwen geest.
ZOO was de gedaante van 't land, waar zich ongeveer honderd jaren vciar Christus geboorte, eenige Germaansche stammen kwamen nederzetten. Wij willen ons andermaal niet verdiepen in de min of meer duistere vraag, waar zij woonden,
voor zij, na een langen zwerftocht door Oost-Europa, hunne
karren in Middel-Europa en aan de oevers der Oostzee ontlaadden. Genoeg zij het ons te weten, dat zij ddar reeds drie
eeuwen ongeveer woonden, eer eenige stammen een nieuwe
volksverhuizing naar deze streken aanvingen. De vrucht van
zulk een langdurig verblijf in landen, omzoomd door die van
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meer beschaafde volkeren, moest wel invloed op hunne eigene
beschaving hebben, en alvorens dus de historic te schrijven
van onze Germanen, willen we een blik slaan op het volksleyen, waaruit zij zich verplaatsten en dat ze voor een goed deel
hier overbrachten.
Komt, willen we een kijkje nemen bij gindsche Germaansche woningen ? 't Zijn niet meer de bijenkorven van voorheen
ge vindt nu reeds vierkante houten woningen, met stroo en
riet gedekt, te inidden van, zij het dan ook, schrale landerijen
gelegen, liefst in de nabijheid van water, dat ze besproeien kan
en steeds in den omtrek van bosschen. Is de grond wat laag,
men kent den vijand van bet land en heeft den grond van
zijne woning of den gemeenschappelijken bodem, waarop meerdere woningen zich verheffen, tot vliedbergen of t e r p e n opgehoogd. Wel ziet ge hier en ginds in de verte nog enkele ronde
hutten, maar dat zijn woningen van lijfeigenen. Al verliezen
deze zich half in den bodem, al mogcn licht en lucht den bewoners slechts door de deur toestroomen en geeft het dak
door ecne enkele opening een uitweg aan den rook, toch verschilt de bouw reeds veel van die uit een vroeger tijdperk.
Het weefsel van takken toch, waaruit de wanden samengesteld
zijn en dat door Palen in elkaár gehouden wordt, is hier reeds
met leem aangevuld en straks, als de lecin hard geworden
was, heeft men dien aan de buitenzijde op allerlei wijzen
versierd.
En om al de akkers en hutten, welke de heer van het
hof toebehooren, heeft hij door zijne hofhoorigen een aarden
wal of tuin doen oprichten, zoodat zijn grondbezit nu omtuind
is en niemand het hem betwisten kan. Hoe hij aan dat grondbezit komt en waarom zijne hofhoorigen niets bezitten ? Eene
vraag, welke ook in onze dagen nog menig eenvoudig hoofd
doet breken en waarop het antwoord toch spoedig te geven is.
Het werd hem toegewezen door de vergadering van zijne stamgenooten, onder leiding van den priester en onder voorzitterschap van den v o o r s t e of v o r s t. Naarmate hij zich voor den
ganschen stain meer verdienstelijk gemaakt had in den krijg of
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bij den arbeid des vredes, werd hem grooter gebied toegewezen,
en mocht hem dit bij jaarlijksche tocwijzing gedurig en voortdurend gebeuren, dan werd hij de door alien geachte raadsman
van vorst en yolk ; voorwaar, het kan niemand verwonderen, zoo
men hem onder de vrijgeborenen onderscheidde en cen edele
rekende. Voor hen, die gelijk grondbezit als anderen ontvingen,
bepaalde het lot de plaats van hun deel.
Jaarlijksche toewijzing ! Zou dat misschien niet het geneesmiddel kunnen genoemd worden ook voor onze maatschappelijke kwalen, waar ze uit ongelijk bezit voortspruiten ? Laat ons
u vooraf doen opmerken, dat de Germanen deze gewoonte
vastiiielden, omdat zij vrecsden, dat hunne zonen zich op het
bebouwen van den akker zouden gaan toeleggen en hun hart
van den krijg zouden aftrekken. Krijg, jacht, visscherij, ziedaar
voor hen de arbeid des mans, en de akker, de kudde, het gezin,
niochten zich slechts in zijn oppertoezicht verbijden. Zoo ge
dan hierdoor nog niet overtuigd mocht zijn, dat zulk een geneesmiddel inderdaad erger zou zijn dan de kwaal, dan wijs ik
u nogmaals naar die schrale akkers. Laat het u niet verbazen, dat de vrijgeboren Germaan zich niet veel zorg daarvoor
getroost, wijl hij weet, dat, als straks de jaardeeling plaats heeft,
de volksvergadering, getrouw aan haar beginsel van zooeven,
hem een ander deel toewijzen zal, een ander ingaat tot zijn
arbeid en de vrucht plukt van zijne moeite.
Sommigen ook bezitten niets dan 't recht van den vrijgeborene. Is het de schuld van den stam, zoo de bezitter, nadat het
hoofd opgewonden was door te zwaar biergebruik, zijn eigendom verdobbelde ? Zie, deze kans blijft altijd over, ook bij gelijke deeling, en zij doet zich maar al te dikwijls voor. En
waarom hooren we ook bij dezen maagdelijken toestand van
ons voorgeslacht van s 1 a v en spreken ? Het zijn krijgsgevangenen, of wel, wanneer de drinkebroer en speler van zooeven
noch aan waarschuwing, noch aan vermaan het oor leende,
dan waagde hij, nadat de bezitting verloren gegaan was, ook
vrouw en kind, en waarom ook zelfs de eigen vrijheid niet
aan de onzekere kans van den wore met den dobbelsteen ?
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Ge kunt ze kennen, de slaven, aan hun kort afgesneden
haar, aan hun gemis van wapenen, die de vrije Germaan altijd
bij zich draagt en welke voor een groot deel bestaan uit een
korte speer, frame e, die zoowel tot werpen als tot steken gebruikt wordt, en een schild, uit teenwerk of dierenheid vervaardigd, en waarop in het midden een hoorn of eenig zinnebeeld
is geplaatst. Maar ook de kleeding van den vrije onderscheidt
zich van die der vrijgelatenen of laten en slaven. De vrijgeboren Germaan draagt nauwsluitende kleedingstukken, bij de mannen van huiden, bij de vrouwen van geweven stof vervaardigd,
bij de laatsten boezem en armen vrijlatende. Daarover was een
mantel geslagen, welke op den schouder met een doorn of
bronzen gesp vastgehouden wordt. Sieradien van brons en
edeler metaal waren bij de vrouwen vooral niet vreemd, gelijk
zij dan ook door de zorg, die zij aan heur haartooi wijdden,
toonden, dat gevoel voor schoonheid zich reeds deed gelden.
Nu, ge mocht ze dan ook zien : naast de fiere, krachtige
gestalte van den man met zijn open oog, zijn hoog voorhoofd,
zijn lange, blonde haren en golvenden baard ; de fiere vrouw,
met haar schoon, regelmatig gelaat, waar ge tegelijk gepaste
vrijmoedigheid en ongerepte kuischheid op leest, welke zelfs den
Romeinen eerbied afdwingt. Wel terecht is hij trotsch op haar !
Hij was niet jong meer, toen zij den echt sloten : wie huwt,
voor de man en de vrouw zich krachtig ontwikkeld hebben,
brengt zwakke nakomelingen voort en schaadt het nageslacht,
zoo meent men onder hen. Of er iets van aan zij ? Ten overstaan van wederzijdsche bloedverwanten heeft hij haar een goed
schild, een speer en een zwaard, een koppel voortreffelijke runderen en een schoon opgetuigd paard vereerd, en zij heeft hem,
al naarmate van hare meerdere of mindere gegoedheid, eenige
wapenen geschonken. Niet daarvoor, maar daarmede was zij
de zijne. Hij is haar gebieder en, al is hij gewoonlijk goed voor
haar, zoowel als voor zijne kinderen en slaven, toch is hij heer
over allen, heer ook over hun leven en dood. Wee haar, zoo
zij ook maar in het minst hare trouw schond, en wee ook hem,
aan Wien zij zich wegwerpen zou ! Hij zou ze aan de verach-
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ting van den ganschen stam prijs geven en beiden een schandelijken dood aandoen, zoo ze niet met eigen hand reeds hun
smaad en lijden zouden verkort hebben. Maar hij behoeft niet
te vreezen, dat hij haar zulke smart zou aandoen, die den man
niet den traan, maar het vuur in het oog drijft ! Zij is even
trotsch op hem, als hij op haar. Van het oogenblik af, dat ze
haar eerstgeborene, toen hij nauwelijks dagen telde, in den vloed
dompelde, leeft zij voor hare kinderen, en hij laat hunne opvoeding dan ook onbeperkt aan haar over, tot ze genoegzaam
ontwikkeld zijn, om hem te volgen ter jacht of visscherij. Zij
houdt toezicht op de slaven, op den akker, ja, op de kudde
zelfs. Zij bereidt zijn vleesch, of hij 't gebraden dan wel rauw
eten wil ; zij bakt zijn haver of gerst tot brood of kookt ze tot
smakelijken brij ; zij bereidt zijne wilde vruchten tot smakelijk
moes en zijne kool tot toespijs.
Ge woudt gaarne die woning binnentreden ! Waartoe ? het
kan er u niet behagen : 't is niet veel meer dan een open, ledige ruimte, die aan man, vrouw, kinderen, slaven (voor zoover ze Been afzonderlijke woning hebben), varkens, ja zelfs ganzen (want daarvan hield de Germaan veel), een gemeenschappelijk verblijf aanbiedt.
Maar nu zoudt ge er weinig meer redelijke wezens aantreffen dan de vrouw met hare dochters en slavinnen. De oudste dochter zal weldra de woning verlaten om haren verloofde
het zwaard aan te gorden. Daarmede zal ze hem tot haren
heer erkennen en, als vader haar eenig goed medegegeven heeft,
dan zijn de ouders van de zorg voor haar geheel bevrijd. De
knapen hebben zich naar buiten begeven, naakt als ze waren.
Te gemakkelijker springen ze in gindschen om er zich te
baden, en de mannen, vrouwen en jongelieden, welke er zich
voor hen inwierpen, betwisten hun het recht daartoe geenszins.
De oudsten oefenen zich gindsch in krijgsspel. De dag is niet ver
meer, waarop vader hen in den kring zijner stamgenooten voeren zal en ze door eenig wapenfeit aller tevredenheid zullen
moeten verdienen, waarop vader hen zelf weer ma n, G e r ma n,
verklaren zal, en nu laat ik u volkomen vrij, of ge bij dit woord
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aan verbroedering of aan een gebuur, aan een speerm a n of wel aan den klank van het krijgsgeschreeuw denken
wilt, waarmede zij gewoon waren op den vijand los te stormen.
Voor hen is het genoeg, dat vader hen met toestemming van
den v o o r s t e. het schild aan den arm hangen en de speer
in de hand gedrukt heeft en, trotsch op hunne manhaftigheid
zouden ze niet gaarne verzuimen, de eerste de beste volksvergadering aan zijne zijde bij te wonen, al zullen zij ze later wel eens
verwaarloozen. Tot zoo lang echter dienen zij zich wel tevreden
te stellen met de bewijzen van hun heldenzin te leveren in 't
wapenspel en bij de jacht op oer-ossen, wolven en beeren zelfs.
En immers, het is reeds geen kleine triomf, als ze met eigen
hand het woeste dier geveld hebben en het naar de ouderlijke
woning dragen, om moeder het vleesch ter bereiding te geven,
terwijl zij zich met de huid dekken. Ook zal niemand uit den
stam het hun euvel duiden, wanneer zij buit te huis brengen,
welke maar al te zeer verraadt, dat hij aan den naburigen stam
toebehoort en welken zij op een eerlij ken strooptocht vermeesterden, mits het hun maar nimmer in den zin kome, den eigen
stamgenoot te berooven ; immers ze zouden dan in de volksvergadering voor de vierschaar geroepen worden wegens diefstal !
We spraken reeds meermalen van de v olksv e r gad er i n g, en dit woord brengt ons als van zelve tot 't gemeenschappelijk leven van den stam. Al mocht de wetgevende macht
door niets anders zich laten gelden dan door zede en gewoonte
en de uitvoerende macht al zeer beperkt geweest zijn, toch deed
ook onder hen zich de behoefte aan een rechterlijke macht
reeds vroeg gevoelen. Immers denken we slechts aan de veete:
zoo eenig lid van een gezin twist gekregen had met eenig verwant eener andere familie, en liep de twist zoo hoog, dat een
der beide partijen versiagen werd — een feit, dat aan de orde
van den dag mocht gerekend worden — dan stond de naaste
verwant des gedooden als bloedwr e k e r op en ruste niet,
voor hij volkomen wraak genomen had, om nu op zijn beurt
door den wreker des gevallenen gezocht te worden, totdat eindelijk echter de stamgenooten oordeelden, dat er aan de wraak
Dl. I.
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een einde komen moest. Dan werden de beide familien voor
den volksraad geroepen en het weergeld bepaald, dat de
verwanten van den laatsten aanvaller hadden te betalen aan
de familie van den laatst gevallene.
Reeds de onpartijdigheid, welke deze uitspraak eischte,
bracht mede, dat ze slechts aan de voornaamsten en wijsten
van den stam toebetrouwd werd. En dezen maakten dan ook
gewoonlijk de volksvergadering uit, tenzij het gewicht van de
beraadslagingen hen drong alle weerbare mannen saam te roepen. Zij spraken recht, zij beslisten in geschillen tusschen de
stamgenooten onderling en straks, als de oorlog dreigde, dan
kozen zij onder goedkeuring van den stam hun heldhaftigste en
vroedste tot voorste of v ors t, tenzij voor den krijg een
afzonderlijk voortrekker of h e r t o g benoemd werd.
In de eerste tijden was de vorst tevens opp erpri est er
van den starn ; nnarmate echter de strijd meer zijne krachten
in beslag nam, werd daarvoor een ander gekozen, doch bij
elke plechtige gelegenheid, als de priesters den godenwagen in
feestelijken optocht door het gebied van den stam dreven, kon
men den vorst, die bij sommige stammen den naam van k on i n g voerde, naast den opperpriester aan het hoofd van den
stoet vinden. Zijne macht was in vredestijd zeer beperkt en het
voordeel van het ambt, dat hij bekleedde, bestond grootendeels
in een bijzonder aandeel van den buit en de boete, door de
volksvergadering opgelegd, benevens in vrijwillige geschenken,
welke men hem om zijn moed of wijsheid vereerde. Nu en dan
kochten ook de naburen zijn genegenheid met geschenken in
vee of huiden, doch dit alles woog slechts schraal op tegen de
feestmalen en drinkgelagen, welke hij tot dank aan zijne dapperen of tot het ophouden zijner waardigheid moest aanleggen.
Maar als hij aan de spits zijner helden en edelen op den
vijand instormde, als ze met geestdrift op hem zagen en dood
en verderf tegernoet vlogen, om slechts dicht bij hem te overwinnen of te sneven, dan eerst gevoelde hij zich in hunne
schatting waardiger dan zij alien. Dood en verderf konden hen
slechts overvoeren in de zalige gewesten van W o d a n's W a 1-
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h al l a, waar zij met de goden zouden aanzitten en bier drinken uit de schedels der verslagen vijanden, waar allerlei zingenot hen wachtte — en immers daarbij was niet te vergelijken
de eere om als een dappere onder de dapperen aan te zitten
bij den koninklijken disch !
Wee den lafhartige, die de wapens wegwierp om den vijand,
die zijn leven belaagde, sneller te kunnen ontvluchten. Zijn
schild werd vertreden, zijne wapenen werden gebroken, hij zelf
werd eerloos verklaard en gehangen, of . . . hij maakte met
eigen hand een einde aan een bestaan, dat ieders verachting
hem onwaardig oordeelde. Ziet ge gindschen boom, voor een
deel van zijn bast beroofd, dor en dood ? Hij weigerde langer te
leven, zoo zegt het bijgeloof, niet omdat men hem van zijn schors
ontdeed, mar omdat hij het rif van den lafhartige droeg !
Zoo zullen we dan den Germaan vooral in den strijd hebben te volgen, als we hem in zijn waar element willen zien.
Doch vergezelt mij dan eerst weder naar het v r ij t h o f, waar
de volksvergadering gehouden wordt, diep in het woud, onder
gindschen reusachtigen eik ; naar dien natuurlijken of kunstmatigen heuvel, waarop zich het altaar der goden verheft, binnen
den heiligen t u i n of haag, uit steen of kreupelgewas gevormd.
Binnen de omheining zijn zitplaatsen gevormd voor de hoofden
van den stam. Daar omheen verdringt zich de weerbare manschap, allen gewapend met lans, framee of zwaard, naar gelang
de stam aan 't een of ander wapen meer de voorkeur geeft.
De opperpriester houdt zich bij het altaar. Hij draagt een
Lang, wit gewaad, met een opperkleed van dezelfde kleur, hier
en daar met purperen en gouden zoomen afgezet. Het ontbreekt
hem niet aan de teekenen zijner waardigheid, uit edel metaal
saa.mgesteld. Den geheelen dag was hij met de priesters in de
weer om alles voor de plechtigheid te bereiden. Uit zijne woning,
ginds in de nabijheid, werd de godenwagen gehaald, waarin de
godheden van lageren rang hare feestelijke wandelingen door
den stam deden, door witte ossen - voortgetrokken, doch altijd
onzichtbaar voor den blik van elken sterveling, van den priester
zelfs. Ook de vaandels en standaards, welke hij bewaarde, wer-
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den hier in het rond geplant ; de witte paarden, ganzen, het
heilig gedierte werd bier verzameld. Tusschen het altaar en de zitplaatsen der aanzienlijken is een wit kleed over den grond gespreid. Daar ter zijde houden zich de w ij z e of w it t e vrouwen,
wier waarde hier vooral uitkomt, daar haar godewelgevalligheid
en een zekere blik in de toekomst toegekend wordt. In het
gewone leven houden zij zich bezig met de priesters bij te
staan, het yolk in den godsdienst te onderwijzen en de geneeskunde uit te oefenen. Daar echter elke Germaansche vrouw
hare kinderen met de goden bekend maakt en de genezende
kracht der kruiden genoegzaam kent, zoo is het grootendeels
hare verhouding tot priesters en hare waarzeggerij, welke de
witte vrouw van haar geslacht onderscheidt.
De duisternis is gevallen. De opkomende voile maan
werpt haar schijnsel op de kruinen van het woud en op de
plechtigheid, welke onder hen plaats grijpt. De opperpriester
ontvangt uit de hand des priesters het bloed van het gedoode
offerdier en, terwij1 't diepste zwijgen binnen den tuin en daar
buiten heerscht, plengt hij het op 't altaar. Daarna ontvangt
hij op een bronzen of zilveren schotel den kop van het offer
en, nadat de priesters de dorre takken op het outer geschikt
hebben, legt hij den kop van het rund daar boven en ontsteekt
het vuur ter eere der goden. Wie zou het wagen de heilige
stilte te verbreken ? Het offer is verteerd. Nu worden de ingewanden op het altaar geworpen en de witte vrouwen treden
nader om ze met den opperpriester te bezien. Het teeken
schijnt gunstig. Althans de priester begeeft zich naar het witte
kleed, GMAT voor het outer uitgespreid, en werpt daarop de tevoren gemerkte stokken. Nogmaals schijnen de goden zich voor
den strijd te verklaren. Nu heeft men nog acht te geven op
het snuiven der ossen, als ze voor den godenwagen gespannen
worden ; op het brieschen der paarden, als zij zich in het woud
verliezen ; op het geschrei van raaf en nachtegaal, door de viervoeters gewekt. Als in duizend gedachten verdiept, prevelen de
priesters hunne geheimzinnige gebeden, en de witte vrouwen
staan luisterend daar. Zij treden elkander nader. Een oogenblik
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volgt van onderling fluisterend beraad en geheimzinnige teekenen. Nu treedt de opperpriester tot de hoofden des yolks en . . .
Ware de wil der goden anders geweest, ge zoudt een dof
gemor gehoord hebben, zich uitbreidende als de kringen, welke
de steen maakt in het water, waarin hij geworpen werd ; ge
zoudt ook hier zien, hoe de mensch geneigd is om zich tegen
hooger wil te verzetten, zoodra deze met den zijne in strijd
geraakt. Maar neen, de goden waren den volke gunstig en de
opperpriester betuigt luide hunne instemming met het voornemen tot den krijg. Vreugdekreten weergalmen, lansen en
speren kletteren tegen elkadr. De vorst staat op en spreekt zijn
stamgenooten aan in gloeiende bewoordingen, en roept ze tegen
een bepaalden dag en ure om zich onder zijn leiding te stellen.
De menigte gaat huiswaarts, de "goden en den koning zegenende.
Het offervuur is intusschen tot den maaltijd bereid, waaraan
de hoofden van den stam zich met de priesters vergasten.
En op den bepaalden dag is het v r ij t h o f levendiger dan
ooit tevoren. Mannen, vrouwen en kinderen wemelen dooreen.
De mannen verdringen zich om den vorst, ten einde hem van
hunne tegenwoordigheid te doen blijken ; de vrouwen en kinderen nemen plaats op de karren, welke hunne echtgenooten medevoeren, opdat de hunnen getuigen konden zijn van hun moed
en doodsverachting. Andermaal wordt het offervuur ontstoken
en den goden de plechtige gelofte afgelegd, dat men hun het
bloed des vijands op het outer plengen zal, als de zege hun
dapperen wordt verleend. Nu geeft de vorst het sein tot voorttrekken.
Straks zijn ze in de nabijheid des vijands gekomen. Hier
staan ze stil en worden door den vorst en de hoofden naar hun
onderscheiden wapenen ingedeeld. De meesten zijn voorzien
van twee frame e's : korte spiezen van scherpe, ijzeren punten
voorzien, welke door middel van een riem op behendige wijze
kunnen teruggetrokken worden, nadat ze den vijand getroffen
hebben. Anderen dragen zwaarden in den vorm van sikkels,
weder anderen lansen, bogen, slingers of knotsen ; maar alien
het teenen of houten schild, in 't laatste geval met dierenhuid
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overtogen, lang en snial, in het midden prijkende met den kop
van een dier of eenig bronzen krijgssieraad. Met hunne dierenhuiden gedekt, de hoornen ter wederzijde van het hoofd uitstekende, zijn ze inderdaad eene vreesverwekkende verschijning,
wel in staat om den meer beschaafden vijand, aan zulk eene
wapenrusting niet gewoon, schrik aan te jagen. Slechts de vorst
heeft het hoofd met den helm gedekt, op welke top de afbeelding van een roofvogel of van een verscheurend dier vooruitsteekt ; eerst later vertoont zich de veerenbos en de paardenstaart.
De voetknecht strijdt naast den ruiter. Meent de laatste,
dat hij den vijand te voet meer en gemakkelijker bereiken kan,
dan stijgt hij af, doch mocht het verloop van het gevecht eene
snelle wending noodzakelijk maken, dan is hij ook evenzeer
geneigd den voetknecht bij zich te doen opstijgen. Wigsgewijze
staan ze geschaard, in het midden het veldteeken, dat gewoonlijk een verscheurend dier of roof vogel voorstelt. De wiggen
omringen de karren, waarin de vrouwen met hunne kinderen
gezeten zijn, gereed om, mochten de manner voor den vijand
wijken, hen in den rug aan te vallen en terug te drijven, en
tot zoo lang hen aanvurende met hunne wilde bijvalskreten.
Hoor, daar klinkt een doordringende stoot in den krijgshoorn. De krijgers heffen hunne schilden in de hoogte, uiten
een rauwen kreet, als het gorgelen van een wild dier ; zwaarden
en spiesen kletteren en in dollen ren stormt het op den vijand
in. Is deze tegen dien eersten schok niet bestand, dan worden
zijne gelederen uiteengedreven, en zijn lot is in een oogwenk
beslist. Verduurt hij den aanval, dan volgt een hardnekkige
kamp, man tegen man. Na elken aanval trekt men terug om
de gevallenen mede te voeren en achter de slagorde in den
wagenburcht te brengen. Geen wonder, dat de Germanen in
het eerst voortdurend zegepraalden, doch evenmin kan het ons
verbazen, dat ze straks tegen eene geregelde wijze van strijdvoeren niet bestand bleken.
De zege is bevochten. De dooden, de krijgsgevangenen en
de bust worden onder de bewaking der vrouwen gesteld en
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medegevoerd. Bij de plaats hunner inwoning gekomen, worden
de dooden op hun schild gelegd en naar hunne huizen gevoerd.
Nadat de vrouwelijke huisgenooten met de geburinnen hen drie
dagen beweend hebben — mannen weenen niet : zij eeren de
nagedachtenis hunner overledenen door somber zwijgen en peinzen, dat bij het d o o d e n m a a 1, onder de werking van het gistende bier, wel eens geheel verdwijnt — vvordt de houtstapel
opgericht op de grens van het stamgebied, en de doode daarop
gedragen en met het schild gedekt. Zijne wapenen worden
hem medegegeven naar lid paradijs. Zijn hond, zijn ros, een
vier- of vijftal slaven worden gedood en op den stapel gelegd.
Wat deert het den laatsten ? Zij volgen hun meester en begeleiden hem in het Walhalla der zaligheid ! Zie nu, daar nadert
zijne trouwe gade, nu eene weduwe, voor wie het leven al zijne
bekoring verloren heeft. Laat het u niet al te zeer schokken,
zoo zij, aan de voet van de houtmijt gekomen, hare kinderen
nog eenmaal omhelst en zich met een scherpen priem doorsteekt. Een in het 'even, een in den dood. Ook Naar stoffelijk
overschot gaat op in de knetterende vlammenzuil. De asch
wordt bijeenverzameld en in urnen bewaard. De aarde wordt
ontbloot, de urnen worden daarin geplaatst en met aarde en
zoden gedekt. Een kleine heuvel wijst de plek aan, waar de
aanzienlijke rust van zijn strijd.
Nog eenmaal keeren we naar 't v r ij t h o f terug en herinneren elkaar onderweg, dat het verbranden der lijken reeds
niet zoo algemeen was als voorheen, en dat ook bij eenvoudige
begrafenis den doode wapenen en spijze medegegeven worden.
Ge hebt den buit, noch de krijgsgevangenen vergeten ? Doch
ik durf u niet naar het v r ij t h o f te geleiden om er het woelig
tooneel van de buit verdeeling bij te wonen, en al evenmin om
er getuige te zijn van het nog meer schokkend tooneel, als de
gevangenen gesorteerd worden : dezen om als slaven den dapperste te dienen, genen om als offer aan de goden verbrand
te worden. De laatsten zijn misschen nog te benijden boven
de eersten. Want wel is de Gerniaan gewoonlijk een goed
meester voor zijne slaven, doch dezen zijn dan Loch veroordeeld
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om de vrouw des huizes behulpzaam te zijn bij haren arbeid,
het land te bebouwen en de kudden in de mark der g o u we
te drijven, altemaal arbeid, welke den man niet voegt.
Ik noemde daar mark en gouw e, en deze woorden
brachten mij te binnen, dat ik u naar het v r ij t h o f bracht,
om van daaruit met u een blik te werpen op het burgerlijk
leven der Germanen. Reeds zeiden we, dat ieder vrije Germaan
zijn eigen h o e v e of ho fs t e d e bezat, tenzij hij die door lichtzinnigheid verloren mocht hebben. Honderd hofsteden samen
vormden een h o n d e r d s c h a p; de honderdschappen, tot eene
streek behoorende, eene gouw e, welker grenzen bepaald werden door de grenssteenen of gemerkte boomen. Op de grenzen der gouwe bevonden zich de doodenakkers.
Bij voile of nieuwe maan verzamelden zich de vrijgeborenen der honderdschappen in het heilige woud, en bespraken
daar de gezamenlijke belangen, of wezen ieder bewoner aan, onder welke voorwaarden en welk aantal p o o t e n hij door zijne
siaven in de gemeenschappelijke weide, m a r k, drijven mocht,
of wel, wat hij in acht had te nemen bij het houtkappen in de
mark e-bosschen.
Betrof het zaken, welke de gansche gouw golden : het verleggen van grondgebied, het schenden van den doodenakker,
geschillen tusschen de m a r k-genooten enz. , dan vergaderde de
weerbare manschap der geheele gouwe. En eindelijk, liep de
gansche stam gevaar, dan kwamen de afgevaardigden der gouwe
samen ter volksvergadering en beraadslaagden in ernst, als wijze
en vroede mannen, over recht en onrecht, oorlog en vrede, over
schuld en onschuld. Dan trad de druIde of priester vciar en
bracht den goden eene heilige offerande, en de w i t t e vrouw
hield zich daarnevens om de hoofden van den stam met hare
wijsheid voor te lichten. Daarop trad de klager vOOr en bracht
zijne klachten voort, de beklaagde leverde zijn pleit en, als
recht en gerechtigheid geoefend en 't gewichtig besluit genomen was, dan stelde de gouwe, die de afgevaardigden ontving,
het zich tot een eere, gastvrijheid te oefenen en met een, voor
ons zeker wat alte stevig avondmaal, de vergadering te besluiten.
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De goden noemde ik daar zooeven, en de Germanen vereerden er niet weinige. Eenigen werden door alle Germanen
vereerd, anderen waren het voorwerp der aanbidding bij een
of bij enkele stammen.
Wo d a n, Wien zij den middelsten dag der week wijden, is
de machtigste. Hij heerscht over de gansche natuur met al
hare krachten ; hij wijst den zijnen de zege toe en voert de
met eere gevallenen in zijn paradijs of W a 1 h all a, waar ze,
uit de schedels der door hen verslagen vijanden, den overwinningsdrank zullen drinken en waar allerlei zingenot hen beidt.
Hilda had ze reeds tevoren tot die hooge eere geteekend en
voert hunne zielen van het slagveld terstond naar de gewesten des vredes, opdat H e 1 a zich niet van hen meester make
en ze gebonden houde in het donker verblijf der dooden.
Freya ontsteekt in de borst van den jonkman het vuur van
reine liefde en Fr ik k a, Wodans gemalin, knoopt den huwelijksband saam en zegent den echt met kinderen. Naast W od a n heerscht Do ma r of T h o r, de god des donders en der
stormen.
Voorts aanbaden ze B a 1 d c r, den god der welsprekendheld ; F r o, die de zegeningen van den vrede en der vruchtbaarheid over hun land uitstortte ; L o k i, den god van het
vuur ; O s t a r a, de godin der lente, en eene menigte anderen,
terwijl ze dagelijks hunne handen ophieven tot de beide lichten des hemels, die zij zich als een krachtig man en eene
schoone vrouw voorstelden, uit wier milde handen, volgens
Wodans bestel, dagelijks leven en zegen op hen uitgegoten
werden. Al deze goden en godinnen bewoonden het zalig paradijs en gaven in bepaalde gevallen den menschen hun wil te
verstaan door tusschenkomst van de priesters en de witte vrouwen. Op gezette tijden, door jaarlijks terugkeerende feesten
gevierd, daalden de goden en godinnen onder de menschen en
deelden, als stervelingen vermomd, allerlei weldaden onder hen uit.
Ja, op het onverwachtst verschenen zij vaak om . den verdrukte
te beschermen, den arme te vertroosten en recht te oefenen,
waar menschelijke kortzichtigheid onwillekeurig onrecht deed.
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Gastvrijheid, rondborstigheid, kuischheid en trouw, dat
waren de hoofddeugden, die de blonde, blauwoogige Germaan
van zijne goden, van wie hij zich een afstammeling rekende,
geerfd had en, indien dit geloof aan hunne hooge afkomst geen
bijgeloof geweest ware, dan mocht het ons al evenmin verbazen,
dat zij van de hemelbewoners mede hunne woestheid en lichtzinnigheid, hun verzotheid op bier en hun jagen naar den krijg
overgenomen hadden.
ZOO gaven we in grove trekken een beeld van het algemeen karakter der volken, welke zich op onzen bodem -vestigden, opdat ze niet al te zeer vreemdelingen voor ons zouden
zij n. Opzettelijk daalden we niet of tot die bijzonderheden van
hun leven en verkeer, welke juist op het tijdstip, waarin wij
hen hier ontmoeten, op 't punt staan te verdwijnen of althans
zich grootendeels wijzigen door den invloed, die de aanraking
met meer beschaafde volken op de bewoners dezer landen
maken. We verlaten derhalve het v r ij t h o f, en roepen uit de
verte een „tot wederziens !" toe aan de gastvrije woning onzer
Germanen, want andermaal is het de e e u w i g e s t a d, het
oude Rome, dat onze aandacht tot zich roept.

HOOFDSTUK IV.
DL ROMEINEN EN ONZE VOOROUDERS.

Na de overwinningen, door den Plebejischen consul Marius *)
behaald, keerde deze binnen de stad der z e v en h e u v e 1 e n
weder, om er den langen strijd tusschen adel en yolk, tusschen
Patricier en Plebejer te kampen. Zijn ambtgenoot, Sulla, uit de
Patriciers gekozen, betwiste hem zijn invloed en zijne waardigheid en slaagde er in, den gehaten mededinger in ballingschap
te drijven. Na Sulla's dood traden drie mannen binnen Rome
op den voorgrond, die, na in hardnekkigen kamp hunne tegenstanders verwonnen te hebben, het Romeinsche gebied onder
zich verdeelden. Onder dit driemanschap blonk vooral Julius
Cesar uit, vvien Gala en Germanie tot gebied aangewezen was.
Reeds had hij uit de verhalen van Marius' soldenieren genoegzaam kennis opgedaan van de woeste volken, die de Germaansche laagvlakten, en vooral ook mede de oevers van den Beneden-Rijn bewoonden, om eenigen eerbied voor hen te hebben.
Zij konden gevaarlijk worden voor Rome's wingewesten aan
deze zijde der Alpen, ook al had men dan getracht die door een
natuurlijken wal, tusschen Rijn en Donau aangelegd, tegen
hun invallen te beschermen. Zijn avontuurlijke geest, door de
zucht naar roem gedreven, oordeelde, dat in den strijd met zulke volken lauweren te behalen waren met zijn geoefend leger,
*) Zie Hoofdst. II, blz. 23,
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wanneer 't maar den eersten schok, welke blinde woede teweeg
brengt, had doorstaan. En eindelijk, hij was de lieveling des
yolks ; maar als een waar volksleider begreep hij, dat men het
yolk afleiding geven moest en hij den weg tot eigen macht en
aanzien ongestoord kon bewandelen, zoolang hij Rome's burgers
daarvoor de oogen verblinden kon door den nevel van roem,
waarin zijne triomfen op de Barbaren hem zouden hullen.
Zoo was dan nauwelijks de winter geweken, of Cesar trok
met zijne legioenen voort door de onherbergzatne wouden van
Germanie en Gallie, en zijn cooed en krijgsbeleid bezorgden
hem zege op zege. De eene stam na den andere boog voor
zijn gezag of nam de aangeboden vriendschap aan van een
veldheer, die bestemd scheen de wereldkroon te dragen. En
wie zich verzetten of wie weerstand bieden durfde : zie, de ontvolkte streken, de verbrande woningen mochten hun zeggen,
welk lot hen wachtte. Rondom de Alpen als middelpunt, werd
steeds wijder boog onder Rome's heerschappij gebracht. Telken
jare, als de winterkwartieren betrokken waren, liet men de
Romeinsche adelaren dichter aan zee achter en het stond te
voorzien, dat weldra de kusten van Oost- en Noordzee, met
het machtige Rome zouden verbonden zijn. Immers, de overwinnaars zorgden wel, dat het veroverde hun straks niet weer
ontviel. Heir b a n e n werden aangelegd en kunstwegen, welke,
nil door moerassen en wouden gebaand, dan als bruggen over
de rivieren geslagen, de verst verwijderde oorden met de hoofdstad verbonden. Sterkten en steden werden gesticht langs deze
heirwegen, om het ontzag voor Rome's macht bij de omwonenden te bewaren en een rustpunt te bieden aan de legioenen,
die op verdere veroveringen uitgingen. De veeten, die tusschen
de verschillende stammen bestonden en de onderlinge naijver,
welke hen veroverde, maakten het den veldheer gemakkelijk
hen te verdeelen en ieder hunner afzonderlijk aan te tasten.
Zulk eene bloedige veete heerschte omstreeks het jaar 72
voor Christus, tusschen de beide stammen der Eduers en Sekwanen, welke in de omstreken van het tegenwoordige Bourgondi6
en Franche-Comte woonden. liet kwam weldra tot een alge-
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meenen strijd tusschen de beide stammen, en de Sekwanen leden de neerlaag. Fel door hunne vijanden bestookt, riepen zij de
hulp hunner Germaansche geburen in. Het Germaansch opperhoofd, Ariovistus, liet zich niet wachten. Met zijne Markomanen viel hij de Eduers op het lijf en dreef ze voor zich heen.
Duur mochten echter de geredde Sekwanen de hulp, hun verleend, betalen. Ariovistus noodigde zijne, in hun vaderland overgebleven stamgenooten uit, zich bij hem te voegen in de schoone,
vruchtbare gewesten der Gallische Sekwanen. Dezen lieten zich
niet vruchteloos noodigen. Welhaast overstroomden ze Gallie.
Te vergeefs verbonden de Sekwanen zich met de overige in het
nauw gebrachte Gallische stammen tot verdrijving der binnengedrongenen. Een bloedige slag bij Amagetobria volgde en . . .
Ariovistus was meester van het terrein.
De verschrikte Galliers waren ten einde raad. Daar verscheen Cesar in Gallie met zijne legioenen en, nauwelijks was
het hun bericht, of zij zonden hunne afgevaardigden tot den
grooten Romein om hem te bewegen Ariovistus den handschoen
toe te werpen. Cesar liet zich niet ten tweeden male vragen.
Nauwelijks hadden de afgevaardigden der Galliers zijne legerplaats verlaten, of hij gaf zijne gezanten . den last tot Ariovistus
te gaan en hem uit te noodigen tot een mondgesprek in het
Romeinsche kamp. Gewis, Cesar lokte op deze wijze den kamp
met den woesten Germaan uit, dock hij wenschte ook niets
liever. Zich van zijne meerderheid bewust, hield hij zich overtuigd, dat de kampstrijd hevig zijn zou, maar van de overwinning hield hij zich zeker, en dan immers konden Rome's heirbanen uitgelegd worden tot in het schoone en vruchtbare
Neder-Gallie.
„Zoo ik Cesar noodig had, ik zou tot hem gaan. Nu hij
mij noodig heeft, laat hem tot mij komen !"
Dat was het antwoord, hetwelk de fiere en hooghartige
Ariovistus den Romeinschen gezanten medegaf. Straks lagen
Markomanen en Romeinen tegenover elkahr bij Besancon, tot
den strijd op levee en dood gereed. Hevig was de worsteling.
Cesar zag zijne edelste helden vallen. Doch eindelijk zweefden
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Rome's adelaren boven de duizenden gesneuvelde Germanen,
en nauwelijks kon Ariovistus zich over den Rijn redden met
de weinigen, die het bloedbad ontkwamen.
Helaas, de arme Galliers zagen te laat in, dat zij slechts
van onderdrukker verwisseld waren ! Nauwelijks had Cesar,
meenende het behoud van Neder-Gallie door het aanleggen van
sterkten, genoegzaam verzekerd te hebben, deze streken verlaten, of de gezanten der Galliers togen andermaal op weg, nu
om den Belgen steun te verzoeken tegen de Romeinen. Dezen
begrepen maar al te zeer, dat als straks Cecar weergekeerd zou
zijn, de beurt aan hen was, om de knie voor den grooten Romein te buigen. In aller haast braken hunne weerbare mannen
op om zich met de Galliers te vereenigen en gezamenlijk de
vreemdelingen te verdrijven. Plotseling stond echter Cesar, van
wiens afwezigheid zij gebruik wilden maken, weder voor hen.
Na een hardnekkigen kamp togen de Belgen op de vlucht, den
schralen troost mede nemende, dat hun over winnaar hen „de
dappersten aller Germanen" roemde. In allerij1 viel hij nu de
Gallische stammen, die zich tot den bond tegen Rome vereenigd hadden, afzonderlijk op het lijf, en andermaal was de
machtige veldheer meester van het terrein.
Naarmate de Romeinsche wapenen hunne overwinningen
meer naar het Noorden uitbreidden, maakten de meer Noordelijke stammen zich tot tegenweer gereed. Na de Belgen
overwonnen te hebben, stieten de legioenen op den weerstand
der Nervi e rs. Dezen hadden, onder hun hoofd Bodwognat, een
machtig leger verzameld, waarmede zij de Romeinen op de
oevers van de Sambre afwachtten. Ja, zij durfden de Romeinen zelfs in hun eigen kamp bestoken en dreven hen er uit.
Een oogenblik scheen het, alsof het gedaan was met Cesars
triomfen en teg-elijk met de heerschappij der Romeinen in Germanie. Maar plotseling gaf de veldheer twee legioenen, die nog
niet in den strijd geweest waren, bevel, op den vijand in te
gaan. Tegen zulk een nieuwen aanval waren de afgestreden NerviOrs niet bestand. Zij deinsden terug, zij vloden, en nog eer de
sluier van den nacht de wouden in het rond in zijne schaduwen
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hulde, had de onoverwinnelijke nogmaals gezegevierd. Kostte
deze strijd aan Cesar menige dapper e, de Nerviers zagen van
hunne 500.00o weerbare mannen slechts een vijfh.onderdtal ant.
komen.
De schrik sloeg den naburigen stammen om het hart, toen
zij vernamen, hoevele Nerviers de velden om de Sambre en
hare wateren met hun bloed geverfd hadden. Toch besloten de
Aduatiken hunne onafhankelijkheid te bewaren. Zij wierpen zich
in hunne sterkte Aduat en wachtten daar de komst van den
geduchten vijand af. Deze -Het zich niet wachten. Nadat Julius
Cesar, voor de wallen verschenen, de overgave der vesting
geeischt en een weigerend antwoord bekomen had, liet hij
zijne stormrammen en slingerwerktuigen tegen de muren aanbrengen. Nu namen de belegerden list te baat. Zij zonden
hunne afgevaardigden tot Cesar en beloofden hem de poort te
zullen openen, indien hij hun lijf en have spaarde. Gaarne wilde
de veldheer in dien voorslag treden : immers, de zege op de
Germanen werd telkenmale duurder betaald ; hij eischte echter
de uitlevering der wapenen. Gewillig brachten de belegerden,
naar het scheen, al bun krijgsmatrieel in Cesars kamp. Maar
nauwelijks hadden de Romeinen zich aan de welverdiende rust
overgegeven, of de belegerden namen de beste helft van hunne
wapenen, die zij voor het bespiedend oog van den vijand verborgen gehouden hadden, ter hand. Door de duisternis begunstigd, drongen ze in de tenten der slapende Romeinen, waar
zij reeds menig slachtoffer van hun verraad hadden gemaakt,
eer de velheer de zijnen verzameld had. Doch nu was ook
het vonnis der Aduatiken geteekend en toen, op weinigen na,
al de belegerden gevallen waren, trok de overwinnaar de ledige
vesting binnen.
Nadat eindelijk de Tenkteren en Usipeten, die een inval
op het gebied van Rome's bondgenoten gedaan hadden, door
Cesar geslagen waren ter plaatse, waar thans Rossum ligt,
wendde de zegevierende veldheer zich naar het Zuiden, en bij
Meulen trokken Rome's legioenen over den Rijn. Cesar zag
zijn diersten wensch vervuld en gunde zijn uitgeputten krijgers
Dl. I.
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een weinig rust. Al kon hij zich nog niet vleien met de gedachte, den fieren Germaan voor zich te hebben doen buigen,
toch schenen vele stammen tot het inzicht gekomen te zijn,
dat het verstandiger zou wezen met de helden uit het Zuiden
een bond van vriendschap te sluiten, dan zich door hen te
laten uitroeien van den aardbodem. En Cesar was een te goed
menschenkenner, dan dat hij de afgevaardigden, welke deze
staminen tot hem zonden, met trotschheid en laatdunkendheid
zou hebben behandeld of hen zou hebben laten gevoelen, dat
hun bond gelijk stond met een onderwerping aan Rome's
gezag. „Vrienden en broeders van het Romeinsche yolk !" zoo
heette hij hen, als hij ze aan zijne legioenen voorstelde en,
kwamen zij met hunne geschenken tot hem, dan zond hij ze op
zijn beurt niet ledig henen. Als ze bij de hunnen teruggekeerd
waren, verhaalden zij, op welk eene eervolle wijze zij door
den grooten Romein ontvangen waren en dat hij niets van
hen eischte, dan dat zij hem eenige gijzelaars zonden tot waarborg voor hunne trouw, en dat zij hem voorts hunne hulp
zouden bewijzen in den strijd. En de mare liep ver in 't rond,
en andere stammen volgden het voorbeeld, dat hunne naburen
zoo goed bekomen was.
Zoo zien we op zekeren herfstdag van het jaar 54 vddr
Christus, een reisgezelschap de tenten van het Romeinsche kamp
naderen. Zijne leden hebben den open bilk, het hooge voorhoofd, het goudblonde haar van den Germaan, doch zien er, zoo
mogelijk, nog woester uit dan hunne stamgenooten, door den
langen, wilden baard, welke hun over de borst golfde en hunne
stroeve gelaatstrekken. En dat hun uitzicht niet in strijd is
met hun zijn, bewijzen de opgebonden haarlokken, welke ze
niet gewoon zijn saArn te nemen door een beenen naald of
bronzen siersel, onder het teenen hoofddeksel of met een metalen band onder de beschutting van hun dierenhuid, dan nadat ze een vijand voor zich in het stof hebben doen bijten.
Het zijn Bat a v e n. Ge zoudt hun zelf naar de herkomst van
hun naam moeten vragen, om te beoordeelen, of deze in verband moet gebracht met hun stamgod B a t o, dan wel of ze dien
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naam aangenomen hebben naar den goed en g r on d, de
B a t-o u w e, waarop zij woonden.
Weinige jaren geleden bewoonden zij, in gezelschap van
de Katten, met wie zij stamverwant konden gerekend worden,
de oever van de Eder. De beide geburen, hoe ook hunne
wijsheid en gematigdheid geroemd mochten worden, kregen
verschil met elkahr. Waaruit dit moge ontstaan zij n, meldt de
historie ons niet, doch zooveel is zeker, dat de twisten zciO
hoog liepen, dat een oorlog dreigde uit te barsten, een krijg,
welke tusschen twee stammen, die bekend stonden voor de
dapperste aan den Rijn, niet anders dan op wederkeerige
vernietiging kon uitloopen. Doch, de ramp werd voorkomen.
Gewoon, de goden in elke zaak van eenig aanbelang te raadplegen, onderwierpen ook nu de Bataven zich aan de uitspraak
der priesters. De volksvergadering werd bijeengeroepen, de
goden werden gevraagd en hunne teekenen onderzocht. Zij
wilden geen broederkrijg en de priesters raadden hunne stamgenooten aan : liever een ander vaderland te zoeken, dan of met
hunne broederen in onmin te leven, Of de wapenen tegen elkander aan te Borden. Zoo holden zij dan hunne boomstammen
uit, voerden ze naar de rivier, plaatsten daarin hunne vrouwen, kinderen en hun goed, en na het laatste offer op den
vaderlandschen bodem gebracht te hebben, dreven ze den Rijn
af, tot waar deze zich een inham in den oever vormde, in de
nabijheid van het tegenwoordige Pannerden. Hier legden ze
hunne vaartuigen vast, ontscheepten zich en namen straks bezit
van het geheele eiland tusschen Maas en Waal. Het kon hun
aantal zelfs niet omvatten. Weldra gingen zij een kijkje nemen
aan de overzijde der stroomen, welke hun gebied begrensden,
en ze bevonden den bodem aan de overzijde van den Rijn
V a a 1-o u w e, slechten grond, doch in 't Over-Waalsche sloegen
zij mede hunne tenten op. Zoo leefden ze vijftig jaren ongeveer
in rust en vrede onder hunne eigene zeden, totdat vluchtelingen
van de door Cesar onderworpen stammen, of wel afgevaardigden van die stammen, welke op hunne hulp tegen de Romeinen
hoogen prijs stelden,' ook hen tot de kennis brachten, dat er
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een onoverwinnelijk held uit het Zuiden overgekomen was,
die hun slechts de keuze liet, zijne vrienden of zijne vijanden te worden. Zij ontvingen die afgevaardigden gastvrij en
overwogen in de volksvergadering rijpelijk, wat hun te doen
stond. De goden werden geraadpleegd ; priesters en witte
vrouwen spraken hun oordeel uit naar de hoogere wijsheid,
die hun gegeven was. Eindelijk hadden de hoofden hun besluit
genomen, en aangezien zij slechts in tijden van krijg een
v o o r s t e of vorst benoemden, zoo stond de vroedste onder hen
op en deelde zijnen stamgenooten mede, dat men besloten had
liever den weg van vrede en vriendschap met de mannen uit
het Zuiden te bewandelen. Mits men volkomen vrijheid en
zelfstandigheid behield, kon het toch geen schande zijn voor
den fieren Germaan, de bondgenoot te zijn van een yolk, dat
van zege tot zege voortschreed en welks machtgebied ongeevenaard was. Mocht het bondgenootschap kwalijk bekomen,
dan kon men zich nog steeds en met meer recht tegen de
trouweloozen keeren, doch Rome's bondgenooten waren er immers wel bij gevaren : slechts de woordbreukigen hadden den
toorn van den grooten Romein moeten ondervinden.
De blikken verduisterden zich, de wenkbrauwen trokken
saAm, een gemompel van ontevredenheid liep door de rijen der
menigte, lansen en zwaarden kletterden onheilspellend samen,
maar naarmate het verzet tot wijder kring doordrong, verloor
het in kracht. Na den storm, door de teleurstelling verwekt
van hen, die begeerig waren naar den krijg en naar de eer
van zich met zulk een vijand te meten, keerde bezonnenheid
en kalme overweging weder. Hierop hadden de hoofden, die
hun y olk kenden, gerekend. Toen er weinig meer gehoord werd
dan het doffe gemompel van enkele heethoofden, verhief zich
de opperpriester en verklaarde, dat de woorden van het voorzichtige stamhoofd in overeenstemming waren met den wil der
goden. Daarna stelde een ander hoofd voor, dat men gezanten
tot Cesar zenden zou, om hem in naam van het Bataafsche
y olk vrede en trouw aan te bieden, doch voorts ook niets meer
dan dat, wat de vriend aan den vriend verschuldigd was.
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Met luide bijvalskreten werden deze woorden ontvangen,
en den volgenden dag trokken de door de volksvergadering
gekozen gezanten op, om hun last te volbrengen. Reeds zagen
wij ze Cesars kamp naderen. Hun yolk was den veldheer
niet meer geheel onbekend. Hij verheugde zich, dat zij tot hem
kwamen : dit was immers reeds een bewijs van hunne vredelievende gezindheid ! Oogenblikkelijk steeg hij te paard en trok
hun tegemoet. In hunne nabijheid gekomen, steeg hij af en
wachtte hun komen met die waardigheid af, welke den man
van ernst en vastberadenheid voegt. Toen zij hem echter den
inhoud van hunne zending medegedeeld hadden, betuigde hij
hun zijne vreugde en verzocht hun den hoofden, ja, den ganschen stam te berichten, dat hij hun naam reeds kende door
de faam hunner dapperheid, die hem eerder bereikt had dan
hunne afgevaardigden ; dat hij er trotscher op was hun vriend
dan hun bestrijder te zijn ; dat zij ten alle tijde op zijn heldenzwaard rekenen konden en hij geenerlei voorwaarde stelde
dan deze : dat ze jaarlijks eenigen hunner beste jongelingen tot
hem zouden zenden om hem te steunen in den krijg en te
deelen in zijn roem.
Deze woorden behaagden den vrijen Germanen, en onder
mannenhandslag aanvaarden zij in naam van hunnen stam de
voorwaarden, door den Romeinschen veldheer gesteld, terwij1 zij
hem verzekerden, dat hij geen trouwer bondgenooten zou bezitten, dan de mannen der Bat-ouwe. Nu leidde de veldheer
hen in zijn tent en gelastte, dat men hun alles zou verschaffen,
wat hun ter verfrissching en verkwikking welkom kon zijn en
deed hun een onthaal aan, dat zoowel hem als zijne gasten
vereerde. Straks reed hij aan hunne zijde door de legerplaats,
naar den schijn om hen als vrienden en bondgenooten
van h et R o m e i n s c h e y olk aan de legioenen en hunne
bevelhebbers voor te stellen, in werkelijkheid om hun ontzag
in te boezemen voor de macht eens veldheers, die duizenden
bij duizenden aan zijn wenk wist te doen gehoorzamen en dien
men niet straffeloos zou durven weerstaan.
Met geschenken voor de hoofden van den stam beladen,
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namen Cesar's gezanten, met de afgevaardigden, straks de terugreis aan. Gastvrij werden ze door de Germanen ontvangen en
in de volksvergadering, binnen den kring der hoofden gebracht.
Toen de afgevaardigden van den stam hun wedervaren bericht
hadden, en Cesar's gezanten oprezen, om den last huns meesters over te brengen, werden die mannen van ijzer en staal,
met luide toejuichingen begroet, en bij het altaar der goden
werd de eeuwige bond bezworen tusschen Romeinen en Bataven.
Weldra zond Cesar zijne legioenen, om ook hier Rome's invloed
te bevestigen en te sterken, en omgekeerd ontving hij hunne
eldelste zonen als onderpand van hun trouw en voerde ze mede
op zijn helden-loopbaan van strijd en overwinning. Hunne gezanten hadden den veldheer geene ijdele beloften gedaan, toen zij
hem verzekerden, dat hij een trouw bondgenoot gewonnen had.
Doch alvorens dit in feiten te toonen, slaan we met de
Romeinen, die onze gewesten voor het eerst betraden, een blik
op de bevolking van het land, gelijk zij die vonden. De Batavieren, in het Noorden en Zuiden van hun oorspronkelijke woonplaats onvruchtbaren of te lagen, drassigen grond aantreffende,
hadden zich naar het Westen uitgebreid, totdat ze zelfs de
duinstreken aan de Noordzee bewoonden en daar, naar hun
middel van bestaan, den naam ontvingen van K a n i n e fat e n,
k a n ij n en v anger s. Van hun gebied of tot aan de monden
van de Eems woonden de Frieze n, een Germaansche yolksstam, welke van de oevers der Oostzee zich westwaarts verplaatst hadden, en in G r o o t e en Kleine F_r i e z e n anderscheiden werden. In het tegenwoordige Overijsel hadden zich
de T u b a n t e n gevestigd, ten Zuiden van dezen de Chamayen en in het Oosten de Br oek t er en en Usipete n. Het
tegenwoordige Drenthe werd door de T e n k t e r en ingenomen.
Ten Zuiden van de Kaninefaten vond men de Mar e z a t en of
aan zee g e z e t e n e n, terwijl de oevers van de Schelde door
de M e n a p i e r s en N e r viers bezet waren, het tegenwoordige Limburg voor een groot deel door de A m b i v a r i t e n
ingenomen werd en de Tonger en onder meer in NoordBrabant verblijf hielden.
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De latere Zuidelijke Nederlanden met hun golvenden bodem,
werden grootendeels door bosschen ingenomen , slechts hier en
daar was een Bering deel van den grond aan den akkerbouw
gewijd. In het Noorden vond men enkele grazige weiden, doch
veel meer bosschen en moerassen, terwijl bijna het gansche gebied aan jaarlijksche overstroomingen onderhevig was. Jacht,
visscherij en krijg, dat waren de hoofdbezigheden nog van al
deze Germaansche stammen , landbouw en veeteelt werden onder
hen slechts spaarzaam beoefend. Waarlijk, de meer beschaafde
Romeinen vonden hier heel wat te beschaven en tot hun eer zij
gezegd : ze lieten zich niet onbetuigd aan hunne nieuwe bondgenooten en de door hen onderworpen stammen. De heirbanen
gaven niet slechts goede wegen, waar langs de handel zich uit
het Zuiden naar hier kon bewegen, maar zij strekten tevens
tot dijken, die de overstroomingen althans tot vrij wat kleiner
gebied beperkten. De versterkte plaatsen, welke de Romeinen
langs deze heirbanen aanlegden, en de verschillende behoeften
der bezetting daarvan, dwongen haar van den grond zooveel
mogelijk partij te trekken en lokten ook de oorspronkelijke bewoners tot akkerbouw en veeteelt uit. Bij deze sterkten bouwden vreemde kramers en handwerkslieden hunne vaste woonplaatsen en gaven ook in dit opzicht een voorbeeld aan de
ingezetenen. Scholen verrezen, waar ook de zonen van stamhoofden en aanzienlijken op den wensch hunner ouders onderricht ontvingen in die kundigheden, welke de Romeinen nuttig en noodzakelijk rekenden. Voortbrengselen van kunst en
nijverheid werden uit het Zuiden aangevoerd, om den eigen
zonen in het verre wingewest te dienen, maar zij werden ook
daardoor tevens den inboorling bekend. Kortom, langzamerhand
deden zich al de weldaden van eene hoogere beschaving bij
onze voorouders opmerken, al valt het dan ook niet te ontkennen, dat zij met die weldaden ook den invloed gevoelden van
den teruggang in goede zeden, nu reeds zoo merkbaar bij de
kinderen van het oude Rome.
Reeds terstond konden de Bataven zich bij hunne nieuwe
bondgenooten verdienstelijk maken. De Menapiers, welke we
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reeds boven noemden, en de in hunne nabijheid gevestigde Morinen, waren door Cesar cijnsbaar gemaakt, doch nauwelijks
had hij hunne streken verlaten, of zij stelden zich vijandelijk
tegenover de door hem achtergelaten bezettingen. Toen Cesar
dit vernam, ontwaakte zijn toorn. Onmiddellijk zond hij zijne
veldheeren : Labienus tegen de Morinen, Titurius en Cotta tegen
de Menapiers af, met de strenge opdracht Rome's eer te wreken. Zwaar drukte de hand van den overwinnaar op de Morinen, die bijna geheel uitgeroeid werden. De Menapiers verscholen zich in hunne bijna ontoegankelijke wouden, en de tegen
hen afgezonden legioenen moesten zich beperken tot het verbranden der woningen en het verwoesten van de akkers hunner vijanden.
Nauwelijks waren de legioenen wedergekeerd, of de met geweld onderworpen Eburonen hadden zich met de Trevieren in
een bond tegen Rome vereenigd. Met bitteren wrok in het hart
had Indutiomar, de vorst der Trevieren, vernomen, hoe duur
de Morinen en Menapiers hun verzet tegen Cesar hadden moeten betalen. Zijn hart vond sterker prikkel in de vriendschap,
welke zijn ambtgenoot, het Treviersche leger- en stamhoofd
Cingetorix, den Romeinen bewees en den ijver, waarmede dew
zich bij Cesar verdienstelijk zocht te maken. Bij zijn eigen yolk
aldus gedwarsboomd, zocht Indutiomar met des te meer gretigheid steun bij andere stammen. Straks stonden de Eburoonsche hoofden Ambiorix en Cativulcus aan zijne zijde, terwijl
zijne gezanten aan de Sicambren, de Tenkteren en Usipeten
beloofden, dat hij gereed stond met honderd dertig duizend
man den dood der Morinen en Menapiers op Rome te wreken.
In alle stilte werden de noodige toebereidselen tot den
algemeenen opstand gemaakt. Cotta en Sabinus, twee veldheeren van Cesar, waren door dezen in het land der Eburonen
achtergelaten en hadden zich in de sterkte Atuatuca gelegerd.
Oogenschijnlijk stond Ambiorix met hen in vriendschappelijke
verhouding en hij had zelfs het vertrouwen der beide veldheeren
voor zich gewonnen. Dit zou hun duur te staan komen. Nauwelijks was Ambiorix' tijd gekomen en stonden de bondgenooten
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slagvaardig, of hij haastte zich den Romeinen onder groot misbaar mede te deelen, dat van alle zij den duizenden vijanden
tegen hen in aantocht waren. Hij raadde hen, met het oog op
het betrekkelijk geringe aantal hunner troepen, voorloopig de
sterkte te verlaten en zich bij talrijker scharen aan te sluiten,
terwijl hij hun voor zijne trouw en die der zijnen instond. De
beide veldheeren waren dwaas genoeg dien raad te volgen. Zij
verlieten de vesting en trokken door de dichte wouden van
Eburonie naar het Noorden. Eensklaps echter weerklonk het
woeste krijgsgeschreeuw der Germanen. Lansen en zwaarden
flikkerden door het ineengegroeide geboomte en de snorrende
werpspiesen, welke, door onzichtbare vijanden voortgeslingerd,
maar al te zeker troffen, brachten schrik en ontsteltenis in de
harten der Romeinen, die nu zagen, dat Ambiorix hen mislaid had en wier voortreffelijke krijgskunde hun hier niet
baten mocht. Een bloedige kamp volgde. Reeds verfde Cotta
met honderden der zijnen den Germaanschen grond, toen
Sabinus besloot zich met de weinige overgeblevenen aan
den vijand over te geven. Nauwelijks had hij zich echter
tot de hoofden der overwinnaars begeven, om met hen te
onderhandelen over de voorwaarden, waarop de overgave
zou geschieden, of hij werd doorstoken, en van zijne getrouwen gelukte het slechts weinigen om aan hunne landgenooten
de tijding van hun nederlaag te boodschappen.
Als een loopend vuur verbreidde zich het bericht van de
aanvankelijke zegepraal der opstandelingen bij de stammen,
die zich tot nu toe, uit vreeze voor de Romeinen, nog niet bij
de bondgenooten hadden durven aansluiten, en ook zij verhieven
de vaan des opstands. De Aduatiken, de Nervi6rs en Belgen
sloten zich bij de Trevieren aan en men waagde het zelfs eene
Romeinsche legerplaats, waarin Cicero bevel voerde, openlijk
aan te tasten. Mochten ook de krachten, waarover Cicero gebood, gering heeten tegenover den vijand, welke hem bestookte,
hij dacht niet aan eenige onderhandeling. Achter hunne borstweringen en verschansingen tartten de Romeinen de woedende
aanvallen hunner belegeraars, welke de kunst van stormloopen
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en het aanwenden van belegerings-werktuigen maar al te goed
van hunne vijanden afgezien hadden. Voorzeker, de ongelijke
kamp ware spoedig beslist geweest, zoo niet Cesar, die met
zijne legioenen in Gallie vertoefde, in allerijl ter hulpe genaderd was. Zijn bloote verschijning wekte verbijstering en
moedeloosheid bij de Eburonen en de met hen verbondenen.
Nu verliet de eene, dan de andere stam de legerplaats, welke
zij rondom de sterkte aangelegd hadden, en toen de weinigen,
die stand gehouden hadden, zich op eenmaal van alle zijden
door Cesar's legioenen bestookt zagen, verstrooiden zij zich
heinde en ver in de eeuwenheugende wouden, waar de Romeinen hen als wilde dieren najaagden.
De treurmare van den ongelukkigen afloop bereikte weldra Indutiomar, die den Romeinschen veldheer Labienus in zijne legerplaats opgesloten hield. Teleurgesteld en mismoedig
brak hij op en begaf hij zich naar Gallie, waar hij nieuwe
bondgenooten wist te verkrijgen. Andermaal sloot hij met zijn
nu aangegroeid getal Labienus en diens legioen in. Deze zag
niets liever. Aanvankelijk nam hij den schijn aan, als moest
hij zich in zijn hernieuwd noodlot schikken en de Trevieren
gaven zich aan onbezorgdheid over. Doch nauwelijks had Labienus zijn doel bereikt, of op zekeren nacht openden zich
de beide poorten van het Romeinsche kamp en de legioenen
stormden op de niets kwaads vermoedende Trevieren los,
die zich of aan de rust Of aan spel en drinkgelag overgegeven hadden. Weldra was het geen strijd meer, maar een
bloedbad, een wilde jacht, eene teugellooze vlucht. Ook Indutiornar was onder het zwaard des vijands gevallen.
Nauwelijks was er een jaar voorbijgegaan of weder vergaderden de afgevaardigden van Belgen en Trevieren, Aduatiken
en Nerviers, om samen te raadplegen over het al of niet hervatten van den worstelstrijd tegen Rome. Cesar had dit wel
voorzien. Hij gevoelde, dat de Germaan den kamp tegen den
vreemden overheerscher niet opgeven zou, \TOOr hij over won of
sneefde. Daarom trok hij andermaal tegen de Nerviers op, en
na hen en de met hen verbonden Menapiers geslagen en onder-
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worpen te hebben, maakte hij zich gereed tegen de Trevieren
den kamp te beginnen, toen hij vernam, dat de partij van
Cingetorix onder dit yolk de meerdere geworden was en men
dus eer aan vriendschap dan aan strijd met Rome dacht. Nadat hij ook de overige bondgenooten schrik voor den Romeinschen naam ingeboezemd had, richtte hij zich andermaal naar
Eburonie, waar de onverzoenlijke Ambiorix slechts op nieuwe
listen zon om de Romeinen te verschalken en wraak voor de
ondervonden nederlaag te nemen. Met leedwezen zag Ambiorix, dat Cesar hem vOOr was, doch hij dacht er niet aan
den trotschen nek onder het juk van den overwinnaar te
buigen.
In zijne, voor den Romein ondoordringbare wouden, daar
gevoelde hij zich sterk, daar zou hij den kamp met Rome nog
jaren lang kunnen doorstaan, zoo meende hij. Hij verdeelde
zijne krachten dus in kleine afdeelingen en van uit hunne bosschen bestookten nu de Eburonen hun vijand, vielen hem onverhoeds in zijne achterhoede en van ter zijde aan en trokken
zich overhaast terug, zoodra de Romeinen stand hielden om
hun slag te leveren. Dit verdroot Cesar, en hij besloot van
den onderlingen naijver tusschen de stammen gebruik te maken
om zijn doel te bereiken. Hij zond zijne gezanten tot de stammen in 't rond, en gaf hun vrijheid in de streken der Eburonen
te vallen en er zich alles toe te eigenen, wat zij vonden. Dezen
lieten zich dit niet ten tweeden male zeggen. Begeerig zich te
verrij ken met het vee en de haven der Eburonen, vielen zij in
hun land en roofden en plunderden er naar welgevallen, terwijl
de bewoners zelve, voor Cesar's wraak beducht, zich in hunne
bosschen schuil hielden. Van daar uit zonden ze hunne gezanten
tot hunne naburen en bezwoeren hen zich liever met hen
te vereenigen en de Romeinen uit Germanic te drijven. Een
oogenblik aarzelden de stammen, doch het hopelooze van den
wensch der Eburonen iniiencie, wierpen ze zich andermaal op
den buit. Wanhopig verdedigden de in het nauw gebrachte
Eburonen zich, doch vruchteloos. Ambiorix, met weinige getrouwen, verliet zijn vaderland, om elders betere dagen of te
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wachten ; de overige Eburonen vielen onder het zwaard der
verwante stammen.
Zoo waren dan de Germaansche stammen voor korten tijd
tot rust gebracht. Doch al aanstonds wachtte Cesar nieuwe
arbeid. Vercingetorix, het hoofd der Averners, een stam, die
het tegenwoordige Bourgondie bewoonde, zocht zijn yolk aan
Rome's heerschappij te onttrekken en had weldra te gebieden
over honderd duizend weerbare mannen. Lang en bloedig was
de strijd, welke Cesar met den opstandeling te voeren had.
Eindelijk wierp deze zich in de sterkte Alisia en, toen Cesar
hem hier met zijne legioenen omsingelde, teisterde hij het Romeinsche leger met zijne woedende uitvallen. 't Stond inderdaad
slecht geschapen voor Cesar, toen een groot leger van Gallische stammen tot ontzet van Vercingetorix kwam opdagen.
Van beide zijden bestookt, moest hij wel aan den slag, hoe
gaarne hij ook den tijd zou wenschen gehad te hebben, om
zijne vijanden te verdeelen. Reeds meermalen had het Bataafsche legioen blij ken gegeven van ongeevenaarden moed en
onkreukbare trouw. Onvermoeid hadden zij deelgenomen aan
al de tochten van den over winnaar en steeds hadden zij zich
in zijne oogen onderscheiden. Ook nu waren zij de eersten,
die den vijand voor zich uitdreven. Straks was de overwinning
aan Cesar's zij de en Vercingetorix gevangen. Met ijzeren ketenen beladen, werd het weerspanning stamhoofd naar Italie gevoerd, om er den zegetocht van den veldheer op te luisteren,
en daarna werd hij, tot straf voor zijn verzet tegen Rome's
macht, onthoofd.
Welhaast vonden de Bataven nog meer gelegenheid om
Cesar aan zich te verbinden. De trotsche Pompejus toch, Cesar's
ambtgenoot, had weten te bewerken, dat de Senaat aan Cesar
bevel gaf om den veldheersstaf neder te leggen. De volkspartij
echter, die met Cesar dweepte, nam hiermede geen genoegen
en noodigde hem uit naar Rome te komen, ten einde zich met
zijn grooten tegenstander te meten. Door zijn trouwe legioenen
gevolgd, stak Cesar de Rubicon, de grensrivier van zijn en
Pompejus' machtsgebied, over, en trok hij op tegen Rome. Nau-
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welijks had Pompejus de nadering zijns vijands vernomen, of
hij verliet Rome en begaf zich naar Griekenland. Cesar volgde
hem hier, nadat hij zich eerst de macht in Rome verzekerd en
de schatkist toegeeigend had, welke Pompejus in de haast
achtergelaten had. Na eene luisterrijke overwinning op zijn
tegenstander behaald te hebben, ging hij naar Egypte, waarheen Pompejus de wijk genomen had en versloeg hij diens
benden andermaal. Doch nu was ook het pleit beslist. Pompe.us werd door den Egyptischen koning vermoord, die zich bij
J
Cesar verdienstelijk wilde maken ; doch daarin, het zij tot eere
van den overwinnaar gezegd, mocht hij niet slagen. Van nu aan
stond Cajus Julius Cesar als alleenheerscher aan het hoofd van
den machtigen Romeinschen staat.
Cesar zelf erkende, een groot deel van zijn voorspoed aan
zijne Germaansche bondgenooten te danken te hebben, en wel
inzonderheid aan de naar krijgsroem en zege dorstende Bataafsche kohorten. Hunne snelheid van beweging, hunne vaardigheid in het zwemmen, bewezen den grooten veldheer menigen
dienst.
Ook van zijne zijde bewees hij hun hooge eer en anderscheidde ze menigmaal boven anderen. Nimmer liet hij hen iets
anders gevoelen, dan dat zij zijne vrienden en bondgenooten waren. Jammer slechts, dat ook Cesar's dagen weldra geteld waren.
Cesar had het toppunt van macht en aanzien bereikt, maar . . .
zijn val was nabij. Doch hij had zijn eigen rol gespeeld. Over
diezelfde heirbanen, waar langs Rome's adelaren zich voortbewogen tot zegepraal en macht, deden ook de beschaving en de
ontwikkeling van Romeinen en Grieken haren intocht binnen de
wouden der Germanen, en straks mocht men ook deze „banen
in de wildernis" heeten, waar langs de Man van smarten Zijne
gezanten zond, am ook onze voorouders te prediken, dat zij
zich van hunne stomme afgoden en al hunne ijdele dingen
zouden bekeeren tot den levenden God !

HOOFDSTUK V.
DE GERMANEN ONDER ROME 'S KEIZERS.

Men schreef 15 Maart van het jaar 44 v. Chr. De senaat
te Rome was tot een plechtige zitting vergaderd. Reeds hadden alle sênatoren hunne zetels ingenomen. Een dof gemurmel,
een geheimzinnig fluisteren werd in de vergadering gehoord.
Nu en dan wierp een der raadsheeren een geheimzinnigen blik
op het standbeeld van Pompejus, dat de raadszaal versierde en
dan dwaalde diezelfde blik met angstige spanning naar den ingang. Maar nog verscheen de man niet, dien alien wachten,
zonder wien men hier, in dubbelen zin, niets vermocht te doen.
Nog een zetel is ledig. Het is de gouden troon ginds aan
hun hoofd ; het is de zetel voor den man, die al den luister
zijner zegepralen geniet, die thans alle macht in handen heeft
en die aan de Romeinsche republiek slechts haar naam overgelaten heeft. Immers, inderdaad beschikte hij over alles en
alien ; een wenk van den machtigen Cesar, en van Brittanje tot
de zandwoestijnen van Afrika, van den Ebro tot in het hart
van Azie, boog alles voor zijn bevel. Men heeft hem consul,
dictator, censor genoemd, en gunt hem meer dan koninklijke,
meer dan menschelijke eer ; hij is als een zoon der goden. Doch
hij blijft mensch en de man, die een halve wereld overwon,
was niet in staat zich zelf te beheerschen. Tot zulk een kamp
nioet een ander zwaard genet dan dat, hetwelk de Barbaren
ten onder bracht ; wie op deze over winning uitgaat, moet ge-
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harnast zijn tegen de ijdelheid van het eigen hart en de zucht
naar uiterlijke eer. Wel had Cesar, toen zijne vrienden het
waagden hem in het openbaar een koningskroon aan te bieden, ze van zich gewezen, gewaarschuwd als hij werd door de
onheilspellende blikken van hen, die tot geen prijs een koning
van Rome wenschten te begroeten ; maar allengs werd het dezen
toch duidelijk, dat Cesar niet tevreden zou zijn, eer hij een
kroon op de slapen zou voelen drukken : hij was nu slechts
met de lauweren van een held en veldheer omkransd. Volgens
hen moest Rome's onaf hankelijkheid en de vrijheid des yolks
gered, en het moest dan zijn ten koste van den man, in wien
dat yolk zijn toppunt van glorie had bereikt.
Daar nadert hij, door zijne waardigheidsbekleeders voorafgegaan, in den koninklijken mantel gehuld. Hij wil zich naar
zijn zetel begeven. Bij het standbeeld van Pompejus treedt hem
een man in den weg en reikt hem een verzoekschrift over,
doch, als hij het aanneemt, steekt de onverlaat hem den dolk
van den sluipmoordenaar in het hart. De getroffene bedekt het
gelaat met den mantel en stort aan den voet van het standbeeld neer. De andere saamgezworenen snellen toe en voltooien
het einde van den „vijand der republiek !"
Cesar is gevallen, maar met hem de r e p u b 1 i e k, met
hem het o u d e Rom e. Na eene hevige worsteling binnen en
buiten Rome, langs een pad van bloed en ellende, beklom eindelijk, in 't jaar 3o v. Christus, Octavianus Augustus den
keizerlijken troon en zwaaide hij den scepter over de gansche
erve, die zijn groote voorganger en bloedverwant onverzorgd
achtergelaten had. En wel was het noodig, zou de prijs van
Cesar's strijd en zegepraal niet verloren gaan, dat een krachtige
hand dien verdedigde. Veertien jaren toch van innerlijke verdeeldheid hadden den Romeinschen staat verzwakt tegenover
de vijanden, welke van buiten aan alle zijden zijne grenzen bestookten, en tegenover de bondgenooten, die zich slechts aan de
macht van den sterkere hadden onderworpen. Ook de Germanen trachtten hunne onafhankelijkheid te herwinnen. De Sicambren waagden het zelfs de Romeinen, die zich in hunne streken
Dl. I.
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vertoonden, te verbranden en te kruisigen, eene wijze van
straffen, welke zij trouwens van hunne vijanden overgenomen
hadden, Daarna trokken zij, met de Tenkteren en Usipeten
verbonden, naar Gallie en verzamelden er rijken buit. Vergeefs
trok de Romeinsche ruiterij hun tegemoet ; zij wisten haar in
een hinderlaag te lokken en nauwelijks ontkwam een enkele
het wrekend zwaard der Sicambren. Nu trok Marcus Lollius aan
de spits zijner legioenen tegen den zegevierenden vijand op,
met het noodlottig gevoig echter, dat zijne legerplaats omsingeld,
hij zelf verslagen en een Romeinsche adelaar door den vijand
buit gemaakt werd.
Zooveel schande was te veel. Ziedend van wrok, doch met
de zelf beheersching, die hem eigen was, spoedde Augustus zich
aan het hoofd van een sterk leger naar het tooneel van den
opstand. Doch reeds was de mare van zijn komst hem vooruitgesneld en de Sicambren, zijn wraak duchtende, hadden zich
reeds gehaast om met Lollius vrede te sluiten. Aldus voor het
oogenblik ontwapend, wendde Augustus zijn verder verblijf in
Germanie aan om de oude heirbanen te doen verbeteren, nieuwe
aan te leggen en sterkten te doen bouwen, waardoor de eerbied
voor Rome's gezag mocht bewaard blijven in de tot opstand
geneigde wingewesten. Toen hij na een tweejarig verblijf in
de p r o v i n c i e n naar Rome terugkeerde, liet hij zijn stiefzoon
Drusus achter om zijn arbeid hier voort te zetten en de grenzen te verdedigen. De noodzakelijkheid van dezen maatregel
bleek alras ; immers op de tijding van Augustus' vertrek hadden
de Sicambren andermaal het zwaard aangegord ! Zij wilden in.
Gallie vallen en zich aldaar met de oproerige bevolking vereenigen. Doch Drusus bracht eerst door vriendelijke overreding
de Galliers er toe om den strijd op te geven, en daarna viel
hij de Sicambren op het lijf en sloeg ze zoo geducht, dat de
heugenis van hunne nederlaag andere stammen ten waarschuwend voorbeeld strekte.
Op een volgenden tocht tegen de Cauchen schijnt Drusus
een bond met de Friezen gesloten te hebben op dezelfde voorwaarden, als vroeger bij de Batavieren bedongen ware 1, met
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dien verstande evenwel, dat zij hem jaarlijks als bewijs van
hunne onderworpenheid eenige ossenhuiden zouden brengen.
Hunne vriendschap kwam den zegevierenden veldheer spoedig
te stade. Immers, toen hij, de Cauchen willende onderwerpen, met zijne booten in de Wadden vastzat op de daar aanwezige zandbanken, waadden de Friezen door het water en
duwden de schepen weer in den stroom, vcicir dat nog de vijanden van zijn hachelijken toestand voordeel hadden kunnen
trekken.
De Sicambren waren verbitterd op de Katten, wijl deze
hen alleen gelaten hadden in hun strijd tegen de Romeinen.
Zij besloten zich op hen te wreken, doch Drusus voorkwam
hen en, na hen nogmaals geslagen te hebben, drong hij door
tot aan den Wezer. De invallende winter dwong hem naar den
Rijn terug te trekken, toen hem de tijding gewerd, dat de
Sicambren, Katten, Cheruskers en Sueven zich tegen Rome
verbonden hadden. Reeds hadden de bondgenooten, van hun
welslagen verzekerd, den buit, dien ze hoopten te winnen,
onderling verdeeld, en waarlijk, het scheen of hun die zou
toevallen. Nadat ze Drusus toch van ter zij de fel bestookt
hadden, wisten ze hem in de nauwe bergkloof van Arbalo te
lokken, waar ze hem van alle zij den omsingelden. Reeds verwenschte Drusus het noodlot, dat hem reddeloos verloren gaf,
toen de Germanen, begeerig naar den buit, hunne gelederen
verlieten en zonder orde of tucht op hem losstormden. Weldra
was de kans gekeerd. Drusus was overwinnaar en de verbo adenen leden zulk eene nederlaag, dat ze er niet aan dachten
den ongelijken strijd voort te zetten, en toen straks de Katten
het waagden andermaal de Romeinsche sterkten aan te vallen,
werden zij z66 zwaar door Drusus getuchtigd, dat alle verzet
bij hen voortaan onmogelijk heeten mocht.
Nauwelijks had Drusus zijn zegevierenden intocht binnen
Rome gehouden (9 j. v. Chr.) of andermaal riepen nieuwe onlusten hem naar Germanie. Overwinnend trok hij over den Rijn
en de Wezer. Reeds stonden zijne legioenen aan de oevers van
de Elbe, toen, zoo zegt de overlevering, uit de dichte wouden

68

DE WITTE VROUW.

langs den stroom-oever eensklaps eene witte vrouw van belangwekkende gedaante op hem toetrad.
„Waar wilt gij heen," zoo sprak zij, en strekte dreigend
de hand naar hem uit, „gij, onverzadelijke Drusus ? Keer terug,
want het noodlot veroorlooft u geene nieuwe veroveringen. Uw
einde is daar ?"
Ontzet deinsde Drusus terug, en toen de vrouw verdwenen
was in het woud, gaf hij zijnen legioenen bevel naar den Rijn
terug te trekken. Hij mocht dien echter niet meer bereiken.
Ongeveer zes dagreizen van den Rijn verwijderd, viel hij van
het paard en straks stierf hij ten gevolge van beenbreuk en
daarop volgende kwade koortsen. Zijne legioenen betreurden
den veldheer, dien zij achtten en lief hadden, en richtten bij de
verschillende sterkten, die hij had aangelegd, hoogten op, welke
zijn naam en zijne deugden in gedachtenis hielden.
En voorzeker, Drusus verdiende die eer. Niet slechts zijn
heldenmoed in den strijd, maar ook zijn arbeid in tijden van
vrede hielden zijne nagedachtenis bij tijdgenoot en nakomeling in eere. Het land werd van heirbanen als doorsneden en
met sterkten als bezet. De groote Rijnweg liep van Colonia
Agrippina, het latere Keulen, langs Arenacum (Arnhem), Ultrajectum Batavorum (Utrecht), Albiniana (Allen) naar Preatoria
Agrippinae, waarschijnlijk het tegenwoordige Roomburg bij
Leiden ; boog zich dan naar de sterkte Brittenburg, wier bouwvallen nog in de vorige eeuw bij eb aan den Rijnmond verrezen, langs Forum Adriani (Voorburg) en keerde zich vervolgens
naar het Oosten langs Tablae (Alblas). Daar vond men weder
een rustpunt en versterkte legerplaats bij de samenvloeiing van
Maas en Waal, en de weg zette zich weder voort naar Novio
Magum (Nijmegen), waar hij den Maasweg kruiste en over
Ceuclum (Kuik), Blariacum (Blerik) en Castellum (Kessel) naar
Trajectum (Maastricht) voerde.
Doch niet alleen langs de heirbanen, ook langs de waterwegen hadden de Romeinen hunne legerplaatsen opgeslagen of
versterkte punten gevestigd, zooals te Domburg en te de Burgt
op Texel, aan de monden van de Eems en den Vliestroom.
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En waar de waterwegen onderling of wel met de heirbanen
moesten verbonden worden, daar ook toonden de Romeinen
tegen arbeid noch inspanning op te zien. Zoo liet Drusus door
zijne soldaten eene gracht graven, welke een zijtak van den
Rijn met den IJsel verbond, waardoor hij uit het eiland der
Batavieren regelrecht verkeer met de woonplaats der Friezen
en met de volken aan de Oostgrenzen van het wingewest verkreeg. Ook schijnen de Does en de Vliet aan hem haar ontstaan te danken te hebben.
Wanneer wij nu terugdenken aan de voordeelen, welke we
noemden, toen we over den aanleg van heirbanen spraken, en
in het oog houden, dat de akkerbouw niet anders dan bevorderd worden kon door het aanleggen van kanalen en het beteugelen van den vloed, dan kan het niemand bevreemden, dat
ook de inwoners dezer gewesten Drusus' nagedachtenis in eere
hielden en zijn verblijf in deze streken zegenden.
Jammer slechts, dat zijne opvolgers de eer van den Romeinschen naam minder hoog hielden. Reeds Tiberius, zijn
broeder, die na Drusus' dood den veldheersstaf voerde over de
legioenen in Gallie en Germanie, bereikte volstrekt niet altijd
langs eerlijke wegen zijn doel. Toen de Sicambren hunne stamhoofden tot hem zonden om over een bondgenootschap te
onderhandelen, nam hij ze gevangen en sloot hen in de vestingen op, waar zij een einde aan hun leven maakten. Daarop
viel hij de aldus van leiding beroofde stammen aan, sloeg ze
en wees hun bij gedeelten andere woonplaatsen aan, zoodat hun
macht tot verzet gebroken was. In gelijken zin handelde hij
met de Ubiers, de Marezaten en andere stammen. Niet beter
maakten het de veldheeren, die gedurende zijne afwezigheid
het bevel voerden. Aan een dezer dankt men de houten wegen,
die door de moerassen in deze gewesten aangelegd werden en
waarvan ook heden ten dage nog overblijfselen gevonden worden in Drenthe en Limburg.
Nadat Tiberius wedergekeerd was, tuchtigde hij de Kaninefaten, omdat zij een altaar, door Drusus aan de goden gewijd,
omgeworpen hadden, en straks rustte hij op het eiland der
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Batavieren eene geweldige vloot uit, waarmede hij de volken
aan de kusten der Noordzee en aan de oevers der Elbe onder
het Romeinsche juk bracht. Zoo wist hij overal den schrik voor
Rome levendig te houden, doch hij vermeerderde daardoor juist
den wrok tegen de vreemdelingen in de harten der Germanen,
en deze wachtte slechts op zijne afwezigheid om zich te openbaren. Het ongeduld der onderdrukten werd niet te lang op
de proef gesteld. Een opstand in het Oosten riep Tiberius naar
den Donau, en Varus, de stadhouder van Syri, trad in zijne
plaats.
Voorzeker, zoo iemand, dan was Varus er de man naar
om het vuur, dat allerwege onder de asch smeulde, in lichte
laaie te doen uitslaan. Laatdunkend, trotsch en kleingeestig
behandelde hij de fiere Germanen als onderworpelingen en deed
hij zelfs den bondgenooten het juk der afhankelijkheid zoo
zwaar mogelijk gevoelen. Aan de slaafsche onderwerping der
Oosterlingen gewoon, wilde hij met geweld Romeinsch recht
en Romeinsche zeden invoeren, ja, hij drong hun zelfs de taal
der vreemdelingen op. Zooveel vernedering was te veel ! Waarbij dan nog kwam, dat zijne luiheid en schraapzucht, zijn zinnelijkheid en zijn bemoeizieke aard, zoo geheel en al in strijd
met hun volkskarakter, hem aan de verachting der Germanen
prijsgaven. Zijn vat was besloten : de vrije Germaan weigerde
de slaaf van zulk een man te zijn. Nog liet men hem zijne
ambten en bedieningen aan den meestbiedende verkoopen, nog
mocht hij naar Romeinsch recht hunne geschillen beslechten en
dat recht verkrachten bovendien naar eigen willekeur, nog liet
men zich de knevelarijen zijner schrijvers welgevallen, die de
meest ongehoorde belastingen van de inwoners afpersten en,
kokend van verontwaardiging, vulde men de handen zijner
pleitbezorgers, ten einde hun vonissen te ontgaan. En de lichtzinnige Varus merkte niet, hoe men, onder den schijn van hem
te gehoorzamen, hem de oogen verblindde voor zijn naderend
verderf. Onder voorwendsel, dat men gekweld werd door twistzieke geburen, wist men van hem te verkrijgen, dat hij hier
en Binds afdeelingen van zijn leger heenzond en zijne macht
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verzwakte, ja, hij liet zich zelfs bewegen zijne voordeelige stelling op te breken en zijn kamp bij de onherbergzame wouden
van het Wezergebergte op te slaan. En toch sloeg hij alle
waarschuwingen van Segestes in den wind, toen deze hem zeide,
dat zijn neef Herman den verrader speelde ; immers Segestes
was op Herman verbeten, wijl deze zijne dochter geschaakt
had. Ja, hij versmaadde ook den raad van Flavius, Herman's
broeder. Immers Flavius kroop voor elken Romein en had zelfs
zijne afkomst z66 zeer verloochend, dat hij zijn eigen naam
met den Romeinschen verwisseld had..fiat kon ook een
Varus niet waardeeren, doch dat hij tegelijk blind was voor
Herman's misleading en dezen met zijne bijzondere vriendschap
vereerde, dat was op zijn minst genomen : kortzichtig, roekeloos zelfs.
Wie was die Herman ?
Onder de vele Duitsche jongelingen, die naar Rome gekomen waren, had keizer Augustus een tweetal van de edelsten
en aanzienlijksten met gunsten en eerbewijzen overladen : Marbod uit den stam der Sueven en Herman uit dien der dappere
Cheruskers. De laatste verkreeg zelfs het Romeinsche burgerrecht en werd tot ridder verheven, maar geen keizerlijke weldaden konden den storm bezweren, welke eenmaal in zijn jeugdig heldenhart opgestoken was tegen het bewustzijn, dat zijn
y olk zijne vrijheid verloren had aan vreemdelingen, die hij,
tijdens zijn verblijf te Rome, oin hunne toenemende lichtzinnigheid en verwijfdheid leerde verachtten. En als nu zijn oom
Segestes zich een trouw bondgenoot van Rome toont, als zijn
broeder, of komst en verleden vergetend, zelfs den eerlijken naam
van hun wader Siegmir aan de vriendschap van Rome ten
offer brengt, dan gevoelt hij namelooze pijn in zijn jeugdige
borst en ze wordt slechts verzacht, als hij bij het altaar der
goden zweert, niet te zullen rusten, vddr de laatste Romein verdreven of gevallen is, zoover de Duitsche eik ruischt. Doch
vooralsnog hebben alleen het stille woud en het heilig altaar
hem beluisterd en Herman weet het geheim van zijn leven te
bewared. Eerst als hij van de Romeinen de krijgstaktiek heeft
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afgezien, als hij in hunne eigene school geleerd heeft hen te
overwinnen, dan zal hij den kamp bestaan. Als al de ergernis
zijner stam- en volksgenooten ten top is gestegen en ze niet
meer te beteugelen is, dan zal hij zich aan hunne spitse stellen
en het werk der bevrijding ter hand nemen.
Als ware hij des Keizers trouwste vriend, zoo weet hij met
Varus te spreken over de onderwerping der nog vrijgebleven
stammen. Hij lacht met hem over de knevelarijen, welke zijn
stamgenooten ondergaan en schertst over hun zwakken weerstand. Hij trekt op aan de spits der Cheruskische cohorten
tegen Rome's vijanden, tegen zijn eigen vrienden, en zijne betoonde dapperheid doet hem een gouden keten verwerven uit
's Keizers hand. Maar daar binnen woelt en kookt het en hij
speelt zijn eigen rol. Terwijl hij Varus' vertrouwen al meer
wint, doet hij zijn oom zijne diepe verachting gevoelen . spuwt
hij in aller tegenwoordigheid; als de naam zijns broeders genoemd wordt en als de voile maan de kruinen der Duitsche
eiken met haar glans verguldt, dan staat hij andermaal bij het
altaar der vaderen, dat zijn haat beluisterd en zijne gelofte gehoord heeft. Dan staat hij daar te midden der zijnen en hunne
wangen gloeien, hunne oogen schieten vonken, hunne vuisten
ballen zich, als hij ze in gloeiende trekken herinnert aan den
smaad, welke zij zich getroosten en de vernedering, die ze
zich laten welgevallen. Dan ontsteekt hij in hun boezem het
bewustzijn van hun kracht en, in woede ontstoken, drillen ze
hun werpspies tot diep in den stam van het geboomte, als
ware het Rome's hart geweest. Daar komen de afgevaardigden
van de stammen in 't rond en zweren gemeene zaak met Herman te zullen maken, en Varus' vat en de uitdelging van Rome's
naam van den Germaanschen grond, staan reeds onder hen vast,
vOcir nog een vreemdeling aan een mogelijken strijd denkt.
Vrede heerschte aan den Rijn, vrede ook aan de Wezer,
zeldzame rust, zooals Rome ze zelden gekend had in Germanie,
en Varus genoot de bekoorlijke vrucht van zijn doortastend
optreden, zoo meende hij. Doch de kalmte werd verbroken.
Een bode van Herman zocht hem op in zijn zomerkamp en
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meldde hem, dat een Duitsche stam aan de Eems in opstand
geraakt was en al de Romeinen, die in hun land woonden,
gedood had. Zonder verwijl brak Varus met drie legioenen op,
om den dood zijner medeburgers op de onverlaten te wreken.
Terwijl hij, trotsch en overmoedig, met zijn leger door het
Wezergebergte trok, riep Herman den heirban op, deed de
bondgenooten de wapenen aangorden, stelde zich aan hunne
spits en voerde hen langs kortere wegen naar de bergpassen,
door welke Varus en de zijnen hun noodlot tegengingen. In
zijne achterhoede aangevallen, besefte Varus nog geenszins den
omvang van het gevaar en meende, dat hij met den overmoed
van slechts enkelen te doen had in plaats van met een welberekend plan en wijze voorzichtigheid, die zijne macht zochten te
verzwakken en te verdeelen, om dan het overschot daarvan
onder het slagzwaard der wraak te verbrijzelen. En de wrekers
vertoonden zich en verdwenen weder als schaduwen van den
nacht. Nu viel hier, dan daar een Romein, door een geheimzinnige werpspies getroffen, in de engten van het gebergte en
nimmer keerden de mannen weder, die Varus op verkenning
uitzond. Reeds kon Varus de dooden niet meer tellen en hij
besloot, in gesloten gelederen voort te rukken, doch de wildernis veroorloofde hem dit niet. De dag daalde aan de kimmen
en hij gebood halt te houden, legerschansen op te richten, zoo
goed en zoo kwaad als het ging, en de bagagewagens te verbranden, welke het voorttrekken belemmerden.
Door de Duitsche scharen als een bijenzwerm omringd,
rukt het leger den volgenden dag in betere orde door de
Werra-vlakte en bereikt het moerassige en met dichte bosschen bezette dal aan den voet van den hoogen Teutoburg.
Daar op eenmaal schijnt wel ieder bosch te leven, als kronkelen zich tallooze adders uit de kloven der bergen omhoog,
als schudden de dichte kruinen der grijze eiken duizenden pijlen op de Romeinen of als regendroppelen na het onweder.
En 't is, of de goden zelve lust hebben aan het verderf der
Romeinen : de storm loeit door de kruinen der boomen boven
hunne hoofden en donkere wolken gieten regenstroomen over
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hen uit en maken hun weg drassig en onbegaanbaar. Hier en
ginds stort een eik, door den storm ontworteld, neder en verplettert de onder hem voorttrekkenden. Als wilde jagers overvallen de Germanen de ontstelde Romeinen en betwisten hun
schrede voor schrede van hun grond. Eindelijk daalt de nacht
en de Romeinen wanen, dat de duisternis hun ten minste eenige
verademing brengen zal. Nauwelijks echter hebben zij de vermoeide leden op hun van den regen doorweekt rustbed uitgestrekt, of weder schrikt het krijgsgeschreeuw der vijanden, als
het loeien van woedende stieren, hen op. Als het dag geworden is, zien zij eerst recht, hoe hunne rijen gedund zijn. In
gesloten gelederen rukken zij op en vleien zich, wanneer ze straks
de vlakte bereikt hebben, buiten gevaar te zullen zijn. Doch
nauwelijks hebben ze de bosschen doorgeworsteld, of ze zien
op het vrije veld het geheele leger der Duitschers voor zich,
dat hen van alle zijden omringt. Nergens ontwaren ze een uitweg ; den dapperen blijft niets over dan te sneven. Herman
staat aan de spits der eedgenooten en, als zijn bevel weerklinkt :
„Vooruit, broeders, houwt er op in !"
dan vangt geen slag, maar eene slachting aan. Herman is
overal. NU geeft hij zijne bevelen voor de gansche slaglinie,
dan strijdt hij met een Romein, man tegen man. Binnen weinige uren is de strijd beslist. Hier en daar worstelt nog een
handvol Romeinen om lijfsbehoud ; weldra trachtten alien zich
door de vlucht te redden, doch ze ijlen den dood of de slavernij
tegemoet. Varus stort zich in zijn eigen zwaard. Drie legioenen zijn gevallen ; slechts eenige weinige Romeinen mogen de
sterkte Aliso bereiken. Twee adelaars hebben de Germanen
buit gemaakt.
Zie, ginds bukt zich een Romeinsch officier en graaft met
zijn zwaard in het moeras en woelt den drassigen bodem
open. Wat mag hij doen ? Hij ziet met schrik om zich. Daar
naderen reeds zijne belagers ! Dat ze zijn leven nemen : 't is
het zijne ! Doch het veldteeken, dat hij tot nu met eere droeg,
is hem toevertrouwd. Dat zal geen Germanenvuist omklem-
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men. Hij werpt het in de groeve, die hij uitdiepte, slaat het
met zijn zwaard diep in den weeken grond en dekt de opening, zoo ras hij kan. Straks klooft hem een Germaan den
schedel, maar de derde adelaar mogen de vijanden niet bij
hun buit tellen.
Herman liet Varus het hoofd afhou wen en zond het aan
Marbod, die het op zijne beurt aan keizer Augustus liet overbrengen. Vreeselijk was het lot der gevangenen. Zij werden
tot de meest vernederende slavendiensten verwezen, terwijl een
groot getal als een levend dankoffer op het altaar der goden
neergelegd en verbrand werd. Onmenschelijke wraak namen
de Germanen vooral op de hebzuchtige belastingschrijvers en
de willekeurige pleitbezorgers. Men groef hun de oogen uit,
sneed ze onder gruwelijken spot de tong uit den mond en begraafde hen levend.
Als een radelooze liep keizer Augustus zijne vertrekken
op en neder, toen men hem de tijding van den ondergang van
het Romeinsche leger in Germanie gebracht had. Hij stiet met
het hoofd tegen den wand en riep wanhopig uit :
„Varus, Varus ! Geef mij mijne legioenen weder !"
De inwoners van Rome waren als van schrik verstijfd. In
hun angst zagen zij de Germanen hun triomf vervolgen en op
Rome aantrekken, en de Keizer zelf verbande onmiddeilijk
zijne Germaansche lijfwachten naar een vergelegen eiland, uit
vreeze, dat ze een oproer in de stad zouden verwekken. Doch
de Germanen stelden zich met hun wraak tevreden en vermeesterden slechts de sterkte Aliso, terwijI het den onderbevelhebber Asprenus, door wijze gematigdheid gelukte, zijne benden tegen nieuwe aanvallen van de Duitschers te vrij waren en
ze op het eiland der Batavieren in veiligheid te brengen. Hier,
achter de borstwering, door Drusus opgericht, gevoelde hij zich
sterk, en van hier uit hield hij de omliggende stammen in bedwang, totdat het keizer Augustus gelukte uit de ontmoedigde
Romeinen een nieuw leger bijeen te brengen, waarmede hij
Tiberius ter wrake naar Germanie zond.
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Zes jaren daarna naderde een ander Romeinsch veldheer
met zijne legioenen de plaats der wrake. Schrikkelijk was het
schouwspel, dat zich aan hun oog vertoonde. De vlakte was
als bezaaid met menschelijke geraamten en riffen van paarden.
Verbrijzelde wapenrustingen en gebroken of geroeste wapenen
lagen met doodsbeenderen dooreen. Nog zagen de Romeinen
op de zoden-altaren de asch en de overblijfselen hunner aan
de goden gewijde spitsbroeders. Een kreet van ontzetting ging
uit de gelederen op en de veldheer verborg voor een wijle
het verbleekte gelaat in den krijgsmantel. Daarna nam hij
eene spade uit de hand van een zijner schansdelvers, woelde
de aarde om onder de doodsbeenderen en sloot ze weder, terwijl hij zijnen soldaten gelastte zijn voorbeeld te volgen. Onmiddellijk togen zij zwijgend aan den droeven arbeid, terwijl
ze het in stilte zich zelf en hun aanvoerder beloofden, dat zij
niet zouden rusten, voor zij Rome's eer en den dood hunner
strijdmakkers gewroken hadden. Nadat ze een grafheuvel van
zoden ter eere der gesneuvelden hadden opgericht, trokken ze
voort ten strijde, de herinnering medevoerende van hetgeen
hun hart geschokt en hun moed geprikkeld had.
Die veldheer was Germanicus, de zoon van Drusus, de
lieveling der legioenen. Augustus, de edele inborst, den moed
en het beleid van Germanicus kennende, had hem tot opperbevelhebber van de legioenen in Germanie benoemd. Doch Augustus was gestorven en door zijn stiefzoon Tiberius opgevolgd.
De wreedheid en willekeur, waarmede de nieuwe Keizer gebood,
en zijne onrechtvaardige handelingen tegenover de soldaten waren oorzaak, dat Germanicus de legioenen in volslagen opstand
vond, toen hij den veldheersstaf in handen nam. Met edele
fierheid wees hij het voorstel van de legioenen van de hand,
toen ze hem aanboden onder zijn commando naar Rome op te
trekken, den gehaten Tiberius te onttronen en hem, Germanicus, in zijne plaats tot Keizer te verheffen. Door gepaste maatregelen, door nu met milde toegevendheid, straks met ijzeren
gestrengheid de muitenden te ontvangen, was het hem met veel
inspanning en opoffering gelukt, hen tot gehoorzaamheid terug
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te voeren en de tucht te herstellen. Nu wilden ze dan ook
voor den man, die hen aanvoerde, door het vuur gaan en ze
dorstten naar de gelegenheid, om hem hun berouw over hun
verzet te toonen.
Van deze omstandigheid partij trekkende, rukt Germanicus met hen tegen den vijand op. Welhaast boodschappen
zijne spionnen hem, dat zij de heilige h age der Marsen, een
vijandige stam, naderen, en dezen juist den goden een vreugdefeest vieren. Straks zullen ze, moede van hun spelen en door
den drank bedwelmd, zich ter ruste vleien binnen de heilige
hage. Germanicus doet de hage door zijne soldaten omsingelen
en wacht het aanbreken van den nacht af. Langzamerhand
wordt alles stil. Nu geeft hij den zijnen bevel de hage binnen
te rukken en alien te dooden, die zij vinden. Geen enkele Germaan ontkomt aan het bloedbad. En voorwaarts rukken de
naar wraak dorstende Romeinen, moordende en brandende, totdat het gebied der • Marsen een levenlooze woestenij gelijkt.
Daarna werden achtereenvolgens de Broekteren, Tubanten en
Usipeten, en het volgende jaar de Katten getuchtigd, die zich
tegen de Romeinen verbonden hadden, omdat deze bij hun
strijd tegen de Marsen mede een tempel in vlammen hadden
doen opgaan.
Sombere dagen sleet intusschen Herman, de held uit het
Teuto-burgerwoud. Wa verheerlijkten de barden als om strijd
zijne dappere daden ; wa troostte hem Thusnelda, die den jongen held met al de bewondering harer jeugd aanhing over den
haat, die haar vader hem toedroeg ; wêl was ook zelfs haar broeder aan zijne zijde getreden, maar hij zag met ergernis, hoe
het Segestes gelukte zijne trouwe landgenooten te verdeelen en
onder zijne Cheruskers een partij te vormen, die van vrede
met Rome heil wachtte. Daar moest een keer in den stand van
zaken komen en, zoo de Romeinen zich tegen de Cheruskers
keerden, dan zouden ook de Romeinsch-gezinden zich weder
bij hunne broeders aansluiten en Segestes verlaten. Van zijn
schoonbroeder vergezeld, begaf Herman zich tot de naburige
stammen, om hen tot een nieuwen strijd aan te vuren. Seges-
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tes, ziedend van woede tegen Herman, die hem eerst het hart
zijner dochter, daarna dat van haren broeder ontstal, zond
ijlings boden naar Germanicus om hulp, en eer nog Herman
wedergekeerd was, verliet Segestes zijn vaderland, door eene
Romeinsche legerafdeeling beschermd, en zijne dochter Thusnelda, Hermans trouwe gade, als zijne gevangene met zich
voerende.
Nauwelijks is Herman teruggekeerd, of in stomme smart
verneemt hij, wat Segestes hem gedaan heeft. Terstond begeeft hij zich op weg, nadat hij zich overtuigd heeft dat de
sluwe handelwijze van Segestes de harten van het meerendeel
der Cheruskers tot hem gekeerd heeft. Hij Wendt zich tot de
Broekteren, wien de strafoefening van Germanicus noch versch
in de herinnering gebleven is, klaagt hun zijn smart en zij maken terstond gemeene zaak met hem. Doch Germanicus' spionnen worden niet voor niets door hem bezoldigd. Nauwelijks
heeft Herman het land der Broekteren verlaten, of Germanicus'
boden spoeden zich om Cecina, die over de Romeinsche legioenen in het Zuiden van Germanie, en Pedo, die in Friesland
bevel voert, te gelasten, de Broekteren aan te vallen. Daarna
zal hij zich met hen vereenigen, om gezamenlijk Herman te
bekampen.
Terecht verzekerd, dat de Broekteren het onderspit gedolyen hadden bij den onverwachten overval van zulk eene sterke
macht, brak Germanicus straks op, en 't was op dezen tocht,
dat we hem aantroffen bij de plaats, waar eenmaal Varus' legioenen gevallen waren onder Herman's zwaard. En ginds stond
Herman weder met zijn Cheruskers gereed, om den bloedigen
dag van voor zes jaren te hernieuwen. Doch Germanicus was
voorzichtiger dan Varus. Ziende, dat zijn leger niet in staat
was om een beslissenden slag te wagen, keerde hij terug en
beval ook Cecina over de houten bruggen, die de Romeinen
door de moerassen aangelegd hadden, naar Neder-Germanie
weder te keeren. Dit laatste was echter gemakkelijker bevolen
dan gedaan. De bruggen moesten eerst hersteld worden, \TOOLCecina met zijne legioenen daarover trekken kon, en tot over-
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maat van ramp had Herman gezorgd, dat hij met zijne Cheruskers bij de bruggen geposteerd stond, toen de legioenen ze
bereikten. Zoo moesten de Romeinen hun arbeid doen onder
de voortdurende aanvallen van den vijand. Deze trachtte verwarring in het werk te brengen, en toen hem dit inderdaad
gelukte, viel hij op de Romeinen aan, onder de kreten van :
„Een tweede Varus !" Hachelijk was de toestand der Romeinen.
Hun bagage en krijgsvoorraad zonken in den moerassigen bodem weg, dien de Cheruskers door het afdammen der beken
nog weeker gemaakt hadden. 't Was bijna onmogelijk op den
glibberigen grond te blijven staan, en veel minder te vechten.
Een heete strijd volgde. Ter nauwernood ontkwam Cecina zelf
den dood. Maar de haast waarmede de Cheruskers aan den
buit togen, roofde hun een tweede beslissende zegepraal. Eindelijk bereikten de Romeinen, door Herman gevolgd, de vlakte
en wierpen er schansen op. In hun overmoed tastten de Germanen den volgenden morgen, tegen Herman's raad in, de schansen aan, meenende eene even gemakkelijke overwinning als gisteren te behalen. Doch zij hadden zich misrekend. Aangevuurd
door Cecina's woord en voorbeeld, kampten de Romeinen als
leeuwen. Vruchteloos vuurde Herman de zijnen aan, doch te
vergeefs was zijn smeeken en dreigen : de Germanen sloegen op
de vlucht en vielen bij duizenden, totdat de avond daalde en
de vermoeide Romeinen binnen hunne schansen terugkeerden.
En ginds in het Noorden heeft een ander deel van Germanicus' legioenen met een anderen vijand te kampen. Langs de
kusten van Friesland en Groningen trekkende, hoopt men zonder eenig ongeval de Hunze te bereiken, waar Germanicus
hen wacht. Plotseling steekt de storm uit het Noorden op en
de verbolgen zee treedt buiten hare oevers. Weldra bevinden
de krijgers zich te midden van een onafzienbaar watervlak, dat
hun richting noch weg meer laat onderscheiden. Hun bagage
zinkt weg in den vloed ; de golven sleuren paard en man voort.
De bevelen van den aanvoerder worden overstemd door het
loeien van den storm en het bruisen der zee, en tallooze dapperen vinden hun graf in den verbolgen vloed ! Eindelijk gelukt
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het hun eene veilige plaats to bereiken. Daar zitten ze neer,
moedeloos en verslagen, verkleumd en ontdaan van alles, wat
juist nu hun ingezonken krachten herstellen kan.
Wat baatte het hun dat hun bevelhebber, Germanicus,
ginds aan de boorden van de Hunze met duistere blikken den
opkomenden storm en den wassenden vloed aanschouwde en,
bij de gedachte aan zijne dapperen, duizend gebeden uit het
angstig hart tot de goden opzond ?
Gelukkig had de storm den volgenden morgen uitgewoed
en de zee keerde terug binnen hare oevers. De aanbrekende
dageraad had den moed verlevendigd en de ondubbelzinnige
vreugdeblijken, waarmede Germanicus hen mocht welkom heeten, troostten zijne getrouwen voor al de doorgestane ellende
van zulk een bangen nacht !

HOOFDSTUK VI.
STRIJD TEGEN DE ONDERDRUKKERS.

Men schreef het jaar 16 nd Christus. De vriendelijke lentezon wierp hare schuine stralen op den helderen waterspiegel van
de Wezer en over hare boschrijke oevers. Trotscher, belangwekkender tooneel, dan ze heden bestraalde, had zij hier althans
nimmer aanschouwd. Op eenigen afstand van den rechter-oever
schitterden de Romeinsche adelaren en de blinkende kurassen
van Germanicus' helden. Aan de overzijde hadden zich de
Cheruskers en hunne bondgenooten gelegerd, die van tijd tot
tijd bun woest krijgsgeschreeuw deden hooren, om den hunnen
moed, den vijanden vreeze in te boezemen. Ginds op den stroom
dansen een duizendtal lichte kielen, die Germanicus op het
eiland der Bataven heeft doen bouwen en waarmede hij zijne
legioenen en de kohorten der bondgenooten, door den IJsel en
het Vlie en langs de Noordzeekust, naar bier gevoerd heeft.
Met 50.000 strijders zal hij de verbonden vijandelijke stammen
aanvallen. Reeds zijn ze ontscheept en een deel is bij ebbe naar
den rechter-oever overgestoken. De Batavieren, tuk op hunne
bedrevenheid te water, versmaden het lage peil. Als de stroom
het hoogst gewassen is, werpen ze zich daarin en, al kost hun
vermetele trots aan Germanicus menigen dappere, Bien de vloed
te sterk is, toch bereiken ook zij, onder bet gejuich der Romeinen,
den oever.
Ziet, er vertoont zich een man aan de overzijde, door eenige
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ondergeschikten gevolgd. Hij roept luide en vraagt gehoor. Als
de Romeinen den oever naderen, herkennen zij hem terstond.
De trekken van Herman verliezen de Romeinen niet uit het
geheugen, al hebben ergernis en zorge ze verouderd. Zelfs de
droefheid over het gemis van zijne gemalin en zijn kind, die
nog steeds in Romeinsche gevangenschap zijn, over zijn vader
en zijn broeder, die zich ook aan Rome in de armen geworpen
hebben, verrnochten zijne fiere houding evenmin als zijn trotschen geest te buigen. Hij heeft vernomen, dat zijn broeder
Flavius zich bij het leger bevindt. Hoe ? Zal hij tegen hem
kampen ? Zal hij zelf . .. Maar neen, nog eenmaal zal hij beproeven, wat de broeder op de broeder vermag. Op de vraag
der Romeinen, wat zijn begeeren is, antwoordde hij : „Zoo uw
veidheer Germanicus zich in het kamp bevindt, vraag hem dan
uit Herman's naam, of hij mij een onderhoud met uw bevelhebber Flavius, mijn broeder, veroorloven wil."
Germanicus aarzelt geen oogenblik, als hij Herman's verlangen verneemt. Van Flavius' trouw verzekerd, verzoekt hij
hem zich naar den oever te begeven. Ook deze is dezelfde niet
meer. De heldenkroon op zijn helm en de ridderketen om zijn
hals, heeft hij in den strijd met een zijner oogen en met menigen
sabelhouw, op het dens zoo schoon gelaat, moeten koopen. Maar
hierin is hij zich gelijk gebleven, dat hij van verzet tegen Rome
voor zijn yolk niets wacht, en sinds ook zijn vader en broeder
zich aan zijne zij de schaarden, gevoelt hij zich sterker tegenover den onstuimigen Herman. Herman geest zijn verlangen te
kennen, hem zonder oorgetuigen te spreken, en als deze zijne
geleiders weggezonden heeft, dan vindt ook Flavius er geen
bezwaar in om de boogschutters, die Germanicus hem tot zijne
beveiliging medegaf, te verwijderen.
„Ik zou u bijna niet meer herkennen ! Gij hebt u dus in
den strijd voor uwe vrienden niet onbetuigd gelaten. Waar
hebben uwe stamgenooten u aldus geteekend, broeder ?" riep
Herman op een toon, waarin medelijden en verontwaardiging
zich mengden.
„En hoe hebben uwe vrienden u geloond ?" vraagde hij
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verder, nadat Flavius hem den slag genoemd had, waarin hij
het oog verloor.
„Ik ontving mijn aanzienlijken rang met hooge soldij, deze
ridderketen en een gouden kroon !" ant woordde Flavius.
„Dat is slavensoldij, dwaas die gij zijt !" schreeuwde Herman. Weldra kwam het tusschen hen tot hooge woorden en
zelfs de stroom, die hen scheidde, zou de broeders niet verhinderd hebben op elkaar in te rennen. Reeds eischte Flavius
paard en wapenen, doch men weerhield hem en elkaAr dreigende
en verwenschende, begaven de broeders zich naar de hunnen.
Den volgenden dag staken de Romeinen de rivier over, om den
slag te beginnen. Nauwelijks was de ruiterij aan den anderen
oever gekomen, of de Batavieren zwommen over den stroom
en vielen terstond de Cheruskers aan. Duur moesten zij echter
hun onbesu isden moed bekoopen : de Cheruskers lokten hen in
het woud, omsingelden hen en velden er menigeen, waaronder
ook hun aanvoerder Cariovalda, toen eindelijk de Romeinsche
ruiterij hen ter hulpe kwam. Den volgenden dag ontbrandde
de strijd, een bloedige, een hardnekkige kamp, welke eindelijk
in een volkomen zegepraal der Romeinen eindigde, waardoor
de tegenstand der Cheruskers als gebroken mocht beschouwd
worden. Wel moest er voortdurend nog nil tegen dozen, clan
tegen genen stam gestreden worden, maar de pogingen van
Herman, om andermaal de verschillende stammen tot een bondgenootschap tegen Rome te vereenigen, leden schipbreuk ; vrees
voor Germanicus' heldenmoed en krijgsbeleid, hield de weerspannigen in bedwang.
Het volgende jaar hield Germanicus een schitterende intocht binnen Rome. Zijne kinderen omringden hem op den
zegewagen. V66r dien wagen uit gingen de vertegenwoordigers
der onderworpen stammen, Herman's broeder en gemalin met
haar kind, de opperpriester der Katten, een stamhoofd der Sicambren, en achter den wagen golfde Rome's bevolking juichende
voort. Een jaar daarna stierf de dappere veldheer, waarschijnlijk ten gevolge van vergift, hem op last van keizer Tiberius
toegediend, die zich reeds lang naijverig op den roem zijns
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neefs had getoond. En ginds op het tooneel zijner heldendaden,
in Germani&s donkere wouden, viel zijn groote tegenstander
als een ander offer van zwarte ondankbaarheid. Herman's bloedverwanten benijdden hem zijn aanzien en wisten zijne stamgenooten diets te maken, dat hij zich een Germaansch koninkrijk
wilde stichten. Te midden van een geweldigen opstand, werd
deze zoon der vrijheid doodelijk getroffen door de werpspiesen
zijner stamgenooten. Zoo verloor de eeuwige stad in een jaar
haar meest gevreesden vijand en haar krachtigsten beschermer.
Een zevental jaren ging voorbij, welke zeker onder het
slechte en gehate bewind van een Tiberius meer schade aan
Rome's gezag in Germanie zouden toegebracht hebben, indien
de stammen het door hunne onderlinge verdeeldheid hunnen
vijanden niet gemakkelijk gemaakt hadden, hen in bedwang te
houden. Er was althans aanleiding te over om zich te verzetten
tegen de willekeur der Romeinen. In Rome zelf had men te veel
te doen, om een wakend oog te houden op de landvoogden in
de wingewesten, die, hiervan wel bewust, hunne baatzucht en geweldenarij schaamteloos botvier den. Dit ondervonden onder meer
de Friezen, over welke zekere Olennius, een man, die van eenvoudig hopman tot landvoogd opgeklommen was, bevel voerde.
De Friezen hadden bij het sluiten van den bond met Rome
beloofd, jaarlijks een zeker aantal ossenhuiden op te brengen, en
zij voldeden trouw aan hunne overeenkomst. Doch Olennius,
niet tevreden met de huiden van het gewone vee, eischte huiden
van wilde ossen, grooter en sterker dan de Friesche weide ze
opleverde. Om deze te bekomen, moesten de Friezen zich de gevaren van de jacht op den wilden os getroosten, en mocht deze
hun 't genoegzame aantal niet opleveren, dan waren zij genoodzaakt hun have en onroerend goed daarvoor in de plaats te
stellen, ja zelfs hunne kinderen en vrouwen in slavernij te zenden. Te vergeefs waren hunne klachten en vertoogen. Daarom
besloten zij zich-zelf recht te verschaffen en zich van het gehate
juk te ontslaan. Toen de handlangers van Olennius, bij het begin van 't jaar 28 na Christus, weder kwamen om de belasting
in te vorderen, rnaakten de Friezen zich van hen meester en
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hingen lien aan de boomen- op. Daarna trokken zij tegen den
landvoogd op en, als hij zich in den burcht Flevum wierp, belegerden zij hem aldaar. Dit vernam Apronius, de landvoogd
in het Zuiden. Hij zond Labeo met een aanzienlijk leger, dat
door de kohorten der Bataven en Kaninefaten voorafgegaan
werd. Maar de Friezen sloegen de Bataven en Kaninefaten en,
ofschoon zij bij de komst der Romeinen onder Labeo het beleg voor de vesting Flevum ophieven, zoo sloegen ze de Romeinen toch tot viermalen toe. Daarbij werd aan Apronius
bericht gebracht, dat negenhonderd Romeinen onder de knotsen
der Friezen gevallen waren in het Baduhenna-woud, terwij1
vierhonderd anderen zijner manschappen, meenende dat ze door
elkander verraden waren, elkaár ombrachten in de hoeve van
Cruptorix. Zooveel tegenspoed ontmoedigde Apronius, en hij
besloot voorloopig van zijne pogingen of te zien, om de Friezen
weder te onderwerpen.
Negen jaren daarna stierf Tiberius een gewelddadigen dood :
als een waar monster, door alien gehaat, door niemand betreurd.
Een der knapen, die op Germanicus' zegewagen gezeten, den
triumftocht van zijn grooten vader bijgewoond had, om zijne
of komst aller troetelkind, besteeg nu den troon der Cesars. Caligula „het laarsje," zoo heette men hem naar de soldatenlaarzen, waarmede hij zich reeds als kind in de legerplaats zijns
vaders vertoonde. De eerste jaren zijner regeering mochten met
recht gelukkige heeten : hij oefende recht en gerechtigheid en
maakte zich door zijne verdraagzaamheid bij alien bemind.
Doch welhaast veranderde hij geheel. Moorden en gruwelen
waren aan de orde van den dag en in brasserij en zingenot
werd de schatkist geledigd. Toen moesten er belastingen geheven worden om 's Keizers uitspattingen te bekostigen. De rijke
Patriciers werden van allerlei misdaden beschuldigd en, terwijl
zij in den kerker onder beulshanden het leven lieten, verrijkte
Caligula zich met hun geld en hun goed. Nadat Italie in
's Keizers behoeften niet sneer voorzien kon, Wilde hij trachten schatten uit Gallie te halen. Door lichtzinnige hovelingen,
zwaardvechters en zedelooze vrouwen als omstuwd, trok hij
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met zijn leger uit op de roemrijkste zege, die, zoo profeteerde
hij, Rome ooit had behaald. Hij liet een brug over den Rijn
slaan, doch, toen de vijand hem tegentrok, haastte de lafaard
zich naar het eiland der Batavieren terug te trekken. Hier
voegde de Britsche prins Admunius, die uit zijn vaderland verdreven was, zich tot hem riep zijn bescherming in. Hij was
hem het slot Roomburg, bij Leiden, ter woon aan, dat door
Agrippina, de gemalin van Germanicus, gesticht was, en naar
dezen nieuwen bewoner waarschijnlijk : huts te Britten genaamd werd. Aan den Senaat berichtte hij, dat het groote rijk
der Britten hem zijne gezanten gezonden had, om hem hulde
te bewijzen.
We zullen niet al de dwaasheden opsommen, welke de
Keizer in de tegenwoordigheid zijner legioenen en van de Germaansche en Gallische bondgenooten bedreef, en waardoor hij
zich aller verachting op den hals haalde ; maar toch, men droeg
ze en had hem lief om zijns vaders wil.
Op zijn tweeden tocht naar Gallie, nadat hij slechts gedurende korten tijd naar Rome teruggekeerd was, beloofde hij
Brittanje te zullen vermeesteren. Met cen leger van 250.000 man
trok hij naar de Noordzee. Aan het strand der Kaninefaten
gekomen, scheepte hij zich met een klein deel van het leger in
op de galeien, doch keerde weldra terug, als ware de zee hem
te hol of het zwerk hem te dreigend geweest. Nu liet hij de
legioenen en kohorten zich langs het strand scharen, de stormen werpwerktuigen aanrukken en de klaroenen steken, als had
men een onzichtbaren vijand aan te vallen. Niemand begreep
den waanzinnige, loch de verbazing ging in een spotlach over,
toen de Keizer zijn strijders beval om hunne helmen en borstkurassen met schelpen te vullen, opdat hij ze naar Rome
mocht zenden als een bait, op den oceaan behaald.
Wie dien spotlach ook onderdrukken mocht : Brinio, het
fiere stamhoofd der Kaninefaten, wendde zich met verontwaardiging of van zulk een laf kinderspel en gaf luide en onverholen zijne verachting te kennen, doch Caligula wachtte zich wel
hem deswege te bestraffen. Zou de vader, met zulke herinne-
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ringen in den kring der zijnen teruggekeerd, zijne kinderen geleerd hebben om Cesars te verachten, die zich als kinderen
aanstelden ?
Weldra viel Caligula als het slachtoffer eener samenzwering. De Bataafsche lijfwacht, die hij door zijne mildheid aan
zich verplicht had, snelde nu te wapen en doodde velen der
saamgezworenen, terwijl zij tevens krachtig al het hare deed
om Claudius, Germanicus' broeder, op den troon te brengen.
Van nu af werd het gewoonte in Rome, dat de lijfwachten naar
willekeur over den troon beschikten en dien gaven aan den
man, die hunne voorliefde genoot of die hun het meest de hand
vulde. Zoo hadden de Germanen, wier dapperen voor een groot
deel de keizerlijke lijfwacht uitmaakten, langzamerhand grooten
invloed op de lotgevailen van een rijk, dat bijna de gansche
bekende wergild omvatte.
Aarzelend en zich-zelf mistrouwend, had Claudius de teugels van het bewind aanvaard, en in het begin zijner regeering
maakte hij zich den naam zijns broeders ten voile waard, doch
welhaast oefende de vleitaal der gewetenlooze hovelingen ook
op hem haren heilloozen invloed uit en gaf hij zich aan dronkenschap en zedeloosheid over, terwijl zijne onderdanen ten
prooi waren aan de geweldenarijen zijner gunstelingen. Intusschen werd Rome's invloed, dank zij zijnen bekwamen bevelhebbers, in de wingewesten versterkt. Secundus streed met roem
tegen de Cauchen, terwijl Galba de opgestane Katten tuchtigde.
De Cauchen gaven hun verzet echter niet op. Zij hadden de
kunst van zee te bouwen van hunne vijanden afgezien en ook
zij bemanden eene vloot, waarover zij het bevel aan Gannascus, een Kaninefaat, toevertrouwden. Deze stroopte met zijne
galeien de kusten van de Noordzee af en voerde den oeverbewoners van de Eems rijken buit toe. Nauwelijks echter was
Corbulo als opperbevelhebber hier verschenen, of hij zocht
Gannascus langs de kusten op, vernielde zijn vloot en sloeg
hem met zijne overgebleven manschappen op de vlucht.
Alvorens Gannascus te volgen naar het land der Cauchen,
besloot hij Friesland op nieuw te onderwerpen, doch de Friezen
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voorkwamen hem en hernieuwden het oud verdrag met Rome.
Corbulo wees hun nu de grenzen van hun gebied aan, regelde
hun bestuur en hunne rechtspleging en bouwde ongeveer op
de plaats, waar nu Groningen ligt, eene sterkte, ten einde hen,
bij mogelijk nieuw verzet, in bedwang te houden. Daarna zond
hij zijne gezanten naar de oevers van de Eems, om de Cauchen tot onderwerping aan te manen en tevens Gannascus te
dooden, indien hun dit kon gelukken. In het laatste slaagden
zij maar al te zeer, maar daardoor juist bereikten zij het hoofddoel van hun opdracht niet. De Cauchen en de omliggende
stammen, verbitterd door den moord, op Gannascus gepleegd,
beklaagden zich zelfs aan den voet van den keizerlijken troon
in heftige bewoordingen over Corbulo, en Claudius, voor de gevolgen van Corbulo's euveldaad bevreesd, zond hem bevel tot
terugtrekken. Morrend voldeed de veldheer aan den keizerlijken
last en, om zijne soldaten, die nu tot werkeloosheid gedoemd
waren, onledig te houden, liet hij hun een vaart graven, welke
den Rijn en de Maas verbond. Sommigen meenen deze in de
Vliet bij Leiden, anderen in de Lek weer te vinden.
Vooral maakten de Batavieren zich verdienstelijk in een
tocht, welke Claudius persoonlijk ondernam tegen Brittanje, dat
hij van de verplichting tot het opbrengen van schatting, tot
algeheele onderwerping wilde brengen. Onder 's Keizers oogen
was het hun een voorrecht, zich te onderscheiden door hun
moed en hunne vaardigheid in het zwemmen.
Na Claudius' dood (41 jaar na Chr.) — hij stierf aan door
zijne vrouw toegediend vergift — besteeg Nero den keizerstroon.
Ook deze liet in den eersten tijd alle goeds van zich hopen,
doch het duurde niet lang, of ook hij dompelde zich in den
poel van gruwelen en zedeloosheid, waarin nu reeds drie zijner
voorgangers omgekomen waren, terwijl hij, in plaats van de
teugels des bewinds met vaste hand te houden, zijne booze lusten botvierde. Zijne moeder Agrippina, zijn stiefbroeder Brittannicus, zijne gemalin Octavia, zijn leermeester Seneca, zijne
tweede gemalin Poppea, vielen achtereenvolgens als slachtoffers
van zijne wraak- en moordzucht. In stede van de belangen van
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den staat te behartigen, zocht hij voor de oogen zijner onderdanen uit te blinken bij de schouwspelen en de wedrennen, en
smaakte het grootste genot, wanneer zij hem als kunstenaar
toejuichten. Verlangende een grooten brand te aanschouwen,
liet hij de stad Rome op verschillende punten in brand steken
en, toen het verbitterde yolk in woede tegen hem ontstak,
wierp hij de schuld op de Christenen en deed hen bij honderden verbranden. Het ligt niet in ons bestek bij 's Keizers gruweldaden Lang te verwijlen, wijl ze op onze geschiedenis, althans
niet onmiddellijk, invloed uitoefenden, voor zoover ons dit bekend is. Voor korten tijd heerschten vrede en rust in Gallie
en Germanie, en hielden de Romeinen bier te lande zich onledig met het opwerpen van dijken, waardoor de landen der
bondgenooten en der onderworpen volkcn al meer beschermd
werden tegen de onstuimigheid van den vloed. Deze nuttige
arbeid word echter door de omliggende stammers misduid en
men schreef de veranderde gedragslijn der Romeinen, die zich
nu meer met het bekampen der golven dan met den strijd
tegen Galliers en Germanen bezig hielden, aan een dergelijk
verbod des Keizers toe, als weleer Corbulo van keizer Claudius
had ontvangen. Zoo dachten ook de Friezen en meenden, dat
ze van deze schoone gelegenheid wel partij konden trekken om
hun grondgebied uit te breiden en eenige akkers te bezetten,
die voor de Romeinsche krijgslieden bestemd waren. De landvoogd Avitus beval hun de akkers te ontruimen en van den
Keizer ander grondgebied te verzoeken. Daartoe werden dan
hunne stamhoofden Verritus en Mallorix naar Rome afgevaardigd.
Zij werden gastvrij door den Keizer ontvangen en ontvingen
zelfs ha Romeinsche burgerrecht, dock de Keizer bevestigde het
bevel van den landvoogd, wat het bewonen der akkers betrof.
Onder de merkwaardigheden, welke zij te Rome bezichtigden, behoorde ook de schouw burg van Pompcjus. Zij woonden bier eene voorstelling bij, waarbij de Keizer zelf aanwezig
was. Toen zij in de nabijheid des Keizers eenige lieden in uitheemsche kleederdracht opmerkten, vraagden zij, wie de lieden
waren, welke deze hooge eer genoten?
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„Dat zijn gezanten van die volken, aan wier dapperheid
en trouw Rome het meest verplicht is," antwoordde men hem.
Zij zagen elkander aan en rezen op van hunne zetels.
„Dan is daar ook onze plaats," hernamen zij, „want dapperder en trouwer bondgenooten dan de Friezen kan de Keizer
niet hebben."
Met deze woorden begaven zij zich naar de bedoelde plaatsen en zetten zich daar neder. En Nero wachtte zich wel hun
het recht daartoe te betwisten, al ware het slechts om de ongekunstelde uiting van trouw jegens hem.
Hoc trouw de Friezen echter den Keizer ook waren, het
belette hen niet de wapenen tegen den landvoogd Avitus op
te nemen, toen zij vernamen, dat de ald<ers hun niet gegund
werden, en deze moest, naar sommigen meenen, den Batavieren
opdragen hen tot ontruiming derzelve te noodzaken. Nauwelijks hadden de Friezen dien grond ontruimd, of de Ansibarifts, door de Cauchen uit hunne landpalen gedrongen, meenden zich daarop te mogen vestigen. Zij hadden aan hun hoofd
zekeren Bojocalus, een trouw bondgenoot van de Romeinen,
die zich gedurende vijftig jaren door moed en beleid in hunne
gelederen had onderscheiden. Toch liet Avitus ook dezen aanzeggen, dat zij de akkers te ontruimen hadden.
„Waarom laat ge ons deze ledigstaande landerijen niet ?"
antwoordde Bojocalus ; „drie volken hebben ze bewoond en weder verlaten. Ze staan thans ledig en behooren hem toe, die er
zich op vestigt. Zooals de goden den hemel ten verblijf ontvangen
hebben, zoo ook gaven zij de aarde den stervelingen ter woon."
„Wat u zelf aangaat," antwoordde Avitus, „gij hebt ons
zoo langen tijd trouw gediend, we willen u gaarne het noodige
grondgebied geven."
„Behoud uwe gaven !" hernam Bojocalus fier, „ik deel in
het lot van mijne landgenooten. Zoo ons land ontbreekt om te
leven, om te sterven zeker niet !"
En het woord bij de daad voegende, riep hij de Tenkteren, Broekteren en andere omliggende stammen ter hulp en
begon den strijd tegen Rome. Toen echter Avitus met een
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talrijk leger tegen de verbondenen optrok, werd Bojocalus
welhaast door zijne vrienden verlaten, en hij, met zijne Ansibariers, moesten alleen den kamp tegen het groote leger bestaan, waarbij zich nog de Bataafsche hulptroepen gevoegd
hadden. Hun lot was niet twijfelachtig. Weldra was de ongelijke kamp beslist en de Ansibariers waren of gesneuveld Of
in slavernij gevoerd.
Terwijl de Bataafsche hulpbenden zich roemrijk onderscheidden bij het beteugelen van een opstand in Brittanje,
maakte de Bataafsche lijfwacht, waaraan Nero de bewaking
van zijn eigen persoon had toevertrouwd, zich in de hoofdstad
des rijks zelve, bij den Keizer verdienstelijk. De gruweldaden
van den geweldenaar moede, had men een groote samenzwering tegen hem op touw gezet. Het geheim daarvan werd echter verraden, en nu gelastte Nero den Bataven alle poorten
der stad te bezetten, de deelnemers op te sporen en naar verdiensten te straffen. Met een ijver, eene betere zaak waardig,
voerden de Batavieren 's Keizers bevel uit en zij rustten niet,
vOcir ook de laatste gevallen was, die tot de samenzweerders in
eenige betrekking stond. Tot loon ontving elk der lijfwachten
eene geldelijke belooning, terwijI de Keizer hen van nu of het
kosteloos gebruik van koren toestond.
Het kon echter wel niet anders of de willekeur, waarmee de
Keizer te Rome regeerde, moest zich ten laatste ook overplanten
op zijne vertegenwoordigers in de wingewesten. De Galliers, de
knevelarijen en gewelddadigheden hunner onderdrukkers moede,
verhieven andermaal de vaan van den opstand en stelden Vindex, een man van koninklijken bloede, aan hunne spits. Nauwelijks had Vergius Rufus dit vernomen, of hij snelde met een leger toe om den opstand te dempen. Door Vindex uitgenoodigd,
liet hij zich tot een inondgesprek overhalen, waarbij de veldheeren besloten, naar het schijnt althans, tesamen naar Italie
op te rukken. Hunne legers waren echter in dien tusschentijd
reeds handgemeen geworden, en toen de beide bevelhebbers de
tent verlieten, vonden zij den strijd in vollen gang. Ook hier
vochten de Bataven als leeuwen. De Galliers clolven het oncler-
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spit en Vindex, zijne schande niet willende overleven, doodde
zich-zelven.
Doch Nero's schandelijke regeering naderde haar einde.
De legioenen in Gallie en Spanje stonden op en riepen Galba,
hun aanvoerder, tot Keizer uit, waarna ze in snelle marschen
naar Italie trokken. Weldra breidde de opstand zich in Italie,
ja, zelfs tot in Rome uit. Van alien verlaten, nam Nero de
vlucht naar de landhoeve van een zijner vrijgelatenen, doch
hij had deze nog niet bereikt, of zijne vervolgers waren hem
reeds op de hielen. Hij wilde zich doorsteken, doch miste den
moed. Toen bewees de vrijgelaten slaaf hem den dienst om
den last des levens van hem te nemen.
Galba, een twee- en-zeventigjarig grijsaard, die een leven
van roem achter den rug had en om zijne deugdzaamheid en
zijn beleid bij alien gezien was, trachtte vergeefs de tucht onder
de alvermogende lijfwachten te herstellen, en verwijderde hen
van zich door de karigheid, waarmede hij hunne diensten beloonde. Ook de Batavieren weigerden hem te erkennen en straks
riepen zij, in vereeniging met de overige Garmaansche hulptroepen, den bevelhebber Vitellius tot Keizer uit. Galba, ;wel ziende
dat hij niet langer tegen de bezwaren van het keizerschap
opgewassen was, koos den landvoogd Piso Lucinianus tot zijn
helper en opvolger, Hierdoor jaagde hij zich den haat op den
hals van Otho, den landvoogd van Lusitanie, wien het weldra
gelukte een opstand in Rome te doen uitbarsten, tijdens welke
Galba vermoord werd. Ook Piso viel onder het zwaard der
moordenaars, en er bleef dus Otho niemand te bekampen over
dan Vitellius, die reeds in aantocht was, om zijn mededinger
te verslaan. In het Noorden van Italie ontmoetten de beide
tegenstanders elkander aan het hoofd hunner legers. Nadat
Otho driemaal gezegevierd had, behaalde Vitellius, dank zij
den moed en de voortvarendheid der Bataafsche hulpbenden,
die de vijandelijke ruiterij in de rivier terugdrongen, eene beslissende overwinning bij Cremona. Otho, niet willende, dat
zoovelen zich om zijnentwil zouden opofferen, doodde zich-zelf
en Vitellius werd door den Senaat tot Keizer uitgeroepen, ter_
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wijl een gezantschap, namens het yolk van Rome, aan de Germaansche hulpbenden afgezonden werd om hen te danken voor
den steun, welke ze hadden bewezen en hen te prijzen om den
moed, die ze aan den dag gelegd hadden.
De dagen van rust, welke Vitellius en het rijk doorleefden,
konden echter wel geteld worden. Nauwelijks had de mare van
Galba's dood de legioenen in het Oosten bereikt, die onder
hun veldheer Vespasianus de opgestane Joden tuchtigden en
Jerusalem belegerden, of zij riepen hun aanvoerder tot Keizer
uit, en wisten hem te bewegen aan hun hoofd tegen Vitellius
op te trekken. Een deel van het leger voor Jerusalem latende,
onder het bevel van zijn zoon Titus, rukte Vespasianus met
zijne legioenen naar Italie. Het gerucht zijner nadering snelde
hem reeds vooruit. Terstond zond Vitellius zijne gezanten naar
de bondgenooten in de wingewesten om den landvoogden aan
te zeggen, dat zij ijlings nieuwe lichtingen ten strijde zouden
oproepen en naar Italie zenden. Zulk een bevel werd ook ten
opzichte der Batavieren gegeven. Hoe zeer de Bataafsche lijfwachten ook door de achtereenvolgende Keizers waren gewaardeerd en begunstigd, hunne stamgenooten op het eiland zelve
droegen met wrok en weerzin den naam van Rome's bondgenooten. De landvoogden toch behandelden hen als overwonnen
en onderworpen lieden, wien geenerlei rechten gewaarborgd
waren en Wier verplichtingen door de willekeur van Rome's
vertegenwoordigers bepaald werden.
Zoo ontvingen zij dan ook morrend den last des landvoogds om zich ter volksvergadering te begeven, opdat door
zijne afgevaardigden de nieuwe kohorten tot den krijg saamgesteld konden worden. 't Was anders dan weleer, toen zij met
geestdrift en onder het aanheffen hunner wilde krijgszangen,
zich naar de plaats spoedden, waar uit hun midden de keurbende zou gekozen worden, die het voorrecht hebben mocht
met en voor hunne vrienden en bondgenooten te strijden. De
dagen waren voorbij, dat ze trotsch waren op de vriendschap
van een y olk, wiens Keizers geen Augustussen en landvoogden
geen Germanicussen meer waren, wiens stadhouders en landvoog-
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den, in plaats van hen te achten en te waardeeren, hen verdrukten en aan allerlei afpersing en geweldenarij blootstelden.
Ze hadden genoeg van Rome en zijne Keizers gezien, om
hunne eigene kracht te kennen tegenover de zwakheid en verwijfdheid van een yolk, welks ridderlijke zin en fiere heldengeest uitgedoofd waren in den poel van zinnelijken lust. De
maat hunner ergernis was ten boorde toe vol gemeten ; de
brandstof lag in overvloed gereed. Slechts een enkele vonk
behoefde daarin geworpen te worden, en de vlam van hunne
verontwaardiging en toorn, zou met woeste kracht uitslaan ;
ja, zoo trouwe en gewaardeerde vrienden, als ze Rome geweest
waren, zoo geducht zou hun vijandschap zijn.
En Rome zelf zou die vonk in arren moede werpen. Waarom werden ook nu weer, naast de fiere, krachtige jongelingen, de zwakken en ziekelijken ten strijde geprest ? Waarom
met boosaardige voordacht de hoofden van gezinnen, die bij
de hunnen niet gemist konden worden ? Waarom zelfs de ouden
van dagen uitgekozen, waarvan men zich toch zeker niet veel
beloven mocht in den strijd tegen de veteranen van het Oosten ? Waarom stelde men de losprijs, waarmede men dezulken
vrijkoopen moest, zoo hoog en voerde men de willekeur ten
top, door ondanks het betalen van dien prijs, toch hunne
plaatsen in de gelederen door anderen te doen aanvullen ?
Waarom moesten jeugdige, schoone knapen, nauwelijks de wapenen kunnende hanteeren, met voorliefde gezocht worden,
alsof men ook bier niet wist, dat ze straks minder zouden
dienen om den vijand te bestrijden, dan wel om de lage,
dierlijke lusten van den vijand te bevredigen ? Zie, dat alles
wist men, en daarom fonkelden de biikken van die stoere
Germanen van het vuur van verontwaardiging, en verachting
en wrevel teekenden zich op hun gelaat. Doch zij verbeten
hunne woede, want, mochten ze ook alien een zijn in hun haat
tegen de tirannen, het ontbrak hun aan den man, die den
moed en het beleid zou hebben, hen op te roepen tot den
heiligen strijd voor vrijheid en eer, die hen en hunne bondgenooten zou scharen en aanvoeren, en wien alien achting geDl. I.
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noeg toedroegen om met hem ter zege of ten doode te gaan.
ZOO lieten zij zich dan ook nu nog tandenknarsend en grommend de willekeur van Rome's handlangers welgevallen, maar
de begeerte om zich op de gehate vreemdelingen te wreken,
deed hun borst zwoegen en spande hunne gelaatstrekken.
't Is gevaarlijk spel, dat Rome's wervers spelen.
Onder gindschen eik staat een Bataafsch krijgsoverste en
staart dat schouwspel aan. 't Is een fiere, krachtige man, in
den bloei zijns levens. Zijne kleeding wijst aan, dat ook hij
zijne plaats met eere in de gelederen der legioenen inneemt.
Naarmate de wervers hun willekeur ten top voeren, worden
zijne trekken al meer onheilspellend en zijn gelaat verbleekt.
Ook hij haat Rome en alles wat naar Rome heet, met een
volkomen haat, en zijn eigen grieven zijn niets bij het gevoel,
dat zich van hem meester maakt, als hij ziet, hoe trouweloos
men jegens zijne stamgenooten handelt en aan welk een schande
men hen overgeeft. Reeds lang gist en woelt in zijn brein het
stoute plan om, aan de spits van zijne landgenooten en alle
ontevredenen in Galie en Germanie, de Romeinen tegen te
gaan en hen als een tweede Herman weg te vagen van den
vrijen grond. Hij vveet, dat men hem hoogacht, dat men hem.
vertrouwt. Hij weet, dat nu het gewenschte oogenblik gekomen is en de verdeeldheid over den keizerlijken Croon de Romeinen zwakker maakt dan ooit. Nu is hij hier gekomen om
te beproeven of de weerzin, of de wrok in de ziel zijner broeders hoog genoeg rees om hen de roepstem tot weerstand en
strijd te doen volgen. En naarmate hunne blikken zich verduisteren, glinsteren de zijne van steeds hooger vuur en om
zijne lippen speelt een boosaardige glimlach, want hij gevoelt
het : zij deelen zijn wrok, en hunne verontwaardiging en haat
zijn hoog genoeg gestegen om den kans te wagen. Ja, dat
gemor en dat tandenknarsen, die woedende blikken en rinkelende wapenen zeggen hem, dat zijne ure gekomen is : nu
of nooit !

HOOFDSTUK VII.
CLAUDIUS CIVILIS TEGEN ROME.

De schaduwen van den nacht hebben zich over het heilige
woud uitgestrekt en de maan strooit haar zilverglans uit over
de kruinen van het geboomte. Daar beneden aan zijn voet
werpen honderden toortsen een spookachtigen gloed in 't rond
en kaatsen hun bleeken weerschijn op het verhitte gelaat van
eene groote menigte Bataven, die hier onthaald worden op een
dier woeste drinkgelagen, welke hun stam immers zoo eigen
zijn, maar waaraan ze, sinds de Romeinen hen begonnen te
onderdrukken, al meer vreemd zijn geworden. Wel gaarne hebben zij zich laten vinden, toen de noodiging van Claudius Civilis tot hen kwam, om bij een broederlijk feestmaal zijn terugkeer in het vaderland te vieren. Wel kennen ze hem genoeg
om te bevroeden, dat het hem nog om iets anders te doen zal
zijn dan hun welkomstgroet bij den feestdronk in ontvangst te
nemen, en het ontgaat hunne opmerkzaamheid evenmin, dat hij
met buitengewoon milde hand den beker wat al te herhaaldelijk ten boorde toe doet vullen en ledigen. Doch ze achten
hem ook hoog genoeg, om zich met vol vertrouwen door hem
te laten leiden. Hun eenige vijand is Rome, en aan dezen
vijand zal hij hen niet overgeven, want ook hij haat dien, daarvan zijn ze zeker.
Met welgevallen rusten hunne gloeiende blikken op den
fieren krijger, ginds aan het hoofd van den feestdisch. En daar
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het hun aandacht niet ontging, dat hij voor ditmaal de teekenen zijner waardigheid als Romeinsch krijgsoverste afgelegd en
zich in de kleederdracht van zijn stam heeft gehuld, stijgen
hun trots en hunne verwachting, want, ze gevoelen het, hij
deed het, omdat hij het broederhart van zijne stamgenooten
hooger schat dan de vriendschap met Rome.
De vriendschap met Rome ! Maar het had zijne diensten
met ondank vergolden, zijn moed en trouw met louter grieven
beloond ! Immers had hij zich reeds onder keizer Claudius onderscheiden, toen hij als hoof d zijner Bataafsche ruiterbende
de snelvlietende stroomen van Brittanje doorwaadde of doorzwom, en den vijand zoo woest op het lijf viel, dat Claudius
straks zijn zegevierenden intocht binnen Rome genoot ! Immers
had hij een en twintig jaren lang zijn edel bloed voor Rome
veil gehad en menige nerf in zijn edel gelaat toonde, dat hij
zich nimmer had gespaard ! En nu, datzelfde Rome heeft hem
met bitterheid beloond. Zijn eigen broeder, Julius Paulus, werd
door den landvoogd Capeto omgebracht, onder voorwendsel dat
hij oproer verwekte, en hij zelf, de edele zoon van de edelste
hunner stamhoofden -- zou het ook zijne landgenooten niet
griever)? — was in ketenen geklonken naar Rome gevoerd en
door den Keizer in den kerker gesloten. Wel had keizer Galba
zijn kerker geopend om daardoor de ontevreden Batavieren
met zich te verzoenen, dock toen had het yolk zich op hem
geworpen, daar 't tegen Galba gekeerd was en hem als 's Keizers vriend aanmerkte, en slechts met moeite had Vitellius
hem aan de booze aanslagen der woedende menigte kunnen
ontrukken. Zoo hadden en de landvoogden en de Keizers en
het Romeinsche yolk, de mate van hunne dankbaarheid en van
Civilis' verbittering volgemeten.
Ja, zij deelen zijne grieve, maar ook hij gevoelt met hen.
Zwaarder dan Rome's ketenen hem wogen, drukt hem de
vernedering, welke het zijne stamgenooten doet ondergaabn.
Pijnlijker dan de ondank, waarmede het hem loonde, waren
hem de kwellingen, die zij te verduren hadden. Hij gevoelde
zich met hen lotgerneen en het kon wel niet anders, of, waar
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hij hun gelaat zag gloeien van de oude geestdrift en hunne
aderen zag zwellen van den moed, daar moest zijn blik met
welgevallen ook op hen rusten, die fiere, trouwe zonen van
het oude Germanie, die slechts een lichtzinnig en roekeloos
vijand wagen kon te tarten.
Hij rijst op van zijn zetel en, alsof ze gevoelen, dat nu
de ure daar is, waarop hij zijn geheime plannen zal openbaren,
verheffen ook zij zich en dringen zich om hem heen. En als
hij hen herinnert aan de heldendaden van hun geslacht, ginds
aan de Elbe en hier aan den Rijn, en hen in gloeiende kleuren
hun roemrijk verleden maalt, dan schitteren hunne oogen,
hunne wapens kletteren tegen elkaAr en hunne luide bij valskreten weergalmen eindeloos door de nachtelijke stilte van het
woud.
Maar zie, die blikken verduisteren zich, als hij hen te binnen brengt, wat Rome hun te danken heeft ; hunne wenkbrauwen fronsen zich, als hij hun in de gedachte roept, hoe ze
door Cesar, door Drusus en Germanicus geacht en gewaardeerd werden, en de verontwaardiging teekent zich in hunne
trekken bij de gedachte, dat ze Rome zelve de wet gesteld en
zijne Keizers op den wereldtroon gedragen hebben.
„Maar nu," zoo gaat hij voort, „niet als vrienden en bondgenooten, als slaver behandelen ze ons ! Zelfs hun stedehouders
zijn doof voor onze klachten over de knevelarijen hunner hoplieden, die, als ze hun roofzucht en bloeddorst verzadigd hebben,
door nieuwe vervangen worden, welke er weder andere listen
op uitgezonnen hebben om ons te plunderen en te onderdrukken. Weder zijn immers de wervers gekomen om de ouders
van hunne kinderen, de mannen van hunne vrouwen, broeders
van broeders weg te scheuren ? Wat meent ge, Bataven ! Zullen
wij nog langer knarsetandend den smaad dragen, welke het
zwakke, verwijfde Rome aan vrije mannen oplegt ? Zullen we
het werkeloos aanzien, dat men ons vertrapt en verguist, waar
we tienmaal meer bloed in de aderen en kracht in de spieren
en moed in het hart hebben, dan onze ontzenuwde vijanden ?
Neen, de dag is nu aangebroken, waarop we den geleden hoon
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zullen wreken. Nooit waren de omstandigheden gunstiger dan
thans ; de Romeinsche staat is ziek en tegen zich-zelf verdeeld,
en wat ge in de winterkwartieren ontdekt, is weinig meer dan
buit en oude, afgeleefde soldaten, welke dien bewaken. Keurbenden heeten ze, maar als ge uwe oogen opslaat, Batavieren !
dan krimpen ze ineen onder uwen blik. Laat u niet door hunne klinkende namen en glinsterende wapenrusting verschalken !
Wij hebben keur van voetvolk, puik van ruiterij, en ge staat
niet alleen. De Germanen zijn onze broeders en haten, even als
wij, de verwaten onderdrukkers. De Galliers zijn een van zin
met ons en snellen straks aan onze zijde. Zelfs, al zouden we
de nederlaag lijden, men zal het Vespasianus wijten, en zoo
we zegevieren . . . . doch van zijne overwinningen geeft men
immers geen rekenschap !"
Reeds heeft hij telkens zijne rede moeten of breken, om
de blijken hunner instemming in ontvangst te nemen, doch nu
is hem het voortgaan ten eenenmale onmogelijk, want daar
komt geen einde aan de stormachtige betuigingen van hun bijval. Als woedende stieren, tegen hunne belagers opgepord, zoo
staan ze rondom hem. De drassige bodem van 't heilige woud
dreunt onder hun loeien en, bij gebrek aan een vijand, breken
ze hunne wapenen tegen elkaar. Hij verstaat hen en geeft den
storm den tijd om uit te razen. De trots op zijn stam doet
ook zijn borst hijgen, en als hij zijn eerie oog — het andere
had hij verloren in den strijd ! — over de menigte weiden
laat, denkt hij aan Hannibal, aan Sertorius, aan Herman, die
Rome deden sidderen op zijne grondvesten en zijne inwoners
vertraden onder hun voet. Slechts dit eene zal hun lot van het
zijne scheiden : zij moesten ten laatste vallen, en Rome bleef.
Doch dat waren andere tijden. Neen, als de laatste Romein
den Germaanschen bodem met zijn bloed heeft geverfd en gedrenkt, dan . . . . waarom zou hij niet droomen van een Rome
onder de Germanen, waarom zich-zelf niet in geestverrukking
op den keizerszetel zien in plaats van die lafhartige en wreede
wellustelingen, die zijne stamgenooten op hun schouders daarheen droegen. Waarom . . . .

104

TOT DEN STRIJD.

Maar 't is nu geen tijd voor zoete droomerijen ! Hij wenkt
met de hand en gebiedt stilte. Ocgenblikkelijk legt de orkaan
van woede en geestdrift zich neder. Dan vaart die ruwe krijgsmanshand door zijne weelderige, goudgele lokken en grijpt den
langen, wilden baard, en bij Thor doet hij een duren eed, dat
hij ze niet afsnijden zal, eer ze gezegevierd hebben. En ook
zij vervloeken zich-zelf en de asch hunner voorvaderen, indien
ze hem verlaten zullen, zoo lang nog een vreemdeling Duitschland's grond met zijne schreden bezoedelt.
Nu ontvouwt hij hun zijne plannen en deelt hun zijne
verwachtingen mede, en eerst laat in den nacht keeren ze tot
de hunnen weder, vast besloten met den een-oogigen koningszoon te overwinnen of te sneven.
Wie zich echter aan de rust overgeven mocht, Claudius
Civilis doorwaakte den nacht. Twee dingen begreep hij : dat
zijne stamgenooten zich zouden willen haasten om van de gunstige omstandighedeii, waarin zij tegenover Rome verkeerden,
partij te trekken, maar evenzeer, dat zij alleen tegen de sterke
macht, die de vijand ontwikkelen kon, met al hun geestdrift en
al hun moed niet opgewassen waren. Daarom moest hij zich
haasten. Nauwelijks drongen de eerste stralen van den dageraad
tusschen de reuzenstammen door, of zijne boden waren reeds
op weg naar de Kaninefaten, om hen uit te noodigen gemeene
zaak met hem te maken, en naar de Bataafsche kohorten, door
Vitellius naar Germanic gezonden om de provincie te verdedigen, Welke nu te Mainz gelegerd waren.
Met vreugde ontvingen de Kaninefaten Civilis' afgezanten,
en als dezen, in de volksvergadering gebracht, hun last mededeelden, verhief zich de edele Brinio, de zoon van het stamhoofd, dat eenmaal keizer Caligula in tegenwoordigheid zijner
hovelingen en beveihebbers over zijne dwaasheden luide durfde
berispen, en hij wekte zijne stamgenooten op, om aan Civilis'
verlangen gevolg te geven. Nauwelijks had hij zijne toespraak
geeindigd, of de vergaderden gaven hem door luide betuigingen van instemming te kennel), wat hij van hen te verwachten had.
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„Bij de goden !" zoo riepen ze, „wij willen niet anders,
doch gij moet onze aanvoerder zijn !"
En ook hij wenschte niets minder, want de fiere geest van
zijn vader was in hem gevaren, en als ze hem straks met geweld aangrepen, boven op een schild plaatsten en hem aldus
door het vrijthof droegen, om hem daarmede tot hun aanvoerder te verklaren, dan liet hij zich die eere welgevallen en
gaarne ontving hij de betuigingen hunner hulde en trouw. En
hij liet het niet bij woorden alleen. Terwijl de boden van
Civilis zich tot hun beer spoedden, om hem van de hulp der
Kaninefaten te verzekeren, begaf Brinio zich tot de naburige
Kleine Friezen, en wist hij ook hen te bewegen, zich met zijne
Kaninefaten te vereenigen. Nu viel hij aan het hoofd van de
weerbare manschap der beide stammen, de Romeinen in hunne
winterkwartieren bij de Noordzee aan en, na ze veroverd te
hebben, deelde hij den rijken buit met milde hand onder de
zijnen uit. Vol vreugde over dit goede begin, trokken ze naar
de overige sterkten, waar de soldaten hun buit en de kooplieden
hunne goederen geborgen hadden, doch de Romeinen, vreezende
het onderspit te zullen delven, lieten ze in de vlammen opgaan
en trokken naar veiliger oord. Nu moesten de kooplieden en
zoetelaars, die weerloos overbleven, het ontgelden en 't duurde
geruimen tijd, vOOr het den hopman Aquilius mocht gelukken,
de verstrooide benden op een sterk punt op het eiland der Batavieren te vereenigen, en daar de goederen, naar hij meende
althans, in veiligheid te brengen.
Civilis werd door de heldenfeiten van Brinio verrast. Toen de
Romeinen ze hem mededeelden, speelde hij zijn rol voortreffelijk.
Hij verweet de Romeinsche oversten hunne lafbartigheid, waarmede ze de winterkwartieren verlaten hadden, en raadde hun
aan ze ten spoedigste weer te betrekken, opdat de ingezetenen
toch niet zouden denken aan vreeze van hunne zijde ; hij-zelf
zou de Kaninefaten wel tot rust brengen. Doch zijn plan, om
aldus Rome's macht te verdeelen, was al te doorzichtig en
zijne stamgenooten uitten hun haat tegen de Romeinen en
hunne vreugde over het welslagen van Brinio te openlijk, dan
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dat dezen niet zouden besloten hebben, juist het omgekeerde
te doen van hetgeen Civilis hun raadde. Zij vertrouwden hem
niet langer en zonden om hulp naar Aquilius, die hun dan
ook weldra een vloot van vier en twintig schepen met de
noodige versterking zond.
Inziende, dat zijn toeleg ontdekt was, wierp Civilis 't masker af en onder den schijn van vOcir Vespasianus te strijden —
de Romeinsche troepen in deze gewesten waren alien de partij
van Vitellius toegedaan — overviel hij de vijanden plotseling.
Nauwelijks was de strijd begonnen, of de Tongeren, welke een
der vijandelijke kohorten uitmaakten, doch wier stamgenooten
in Belgie morrend Rome's juk droegen, liepen tot Civilis over.
Groote verwarring ontstond, en weinige uren later was Civilis
overwinnaar en wierpen de zijnen, dronken van vreugde, zich
op den buit.
Intusschen vroegen eenige Bataven, in Romeinschen dienst,
bij hem gehoor. Zij verzochten hem, zich met hen naar den
oever der rivier te begeven, waar hem eene blijde verrassing
wachtte. En nauwelijks kon hij zijne oogen gelooven, toen hij
daar de gansche vloot van Aquilius, met al de wapens en
den krijgsvoorraad, welke ze droeg, aan zich uitgeleverd zag.
Aquilius had hun het roer der schepen toevertrouwd, wetende,
dat de Batavieren deze wateren kenden. Maar zij kenden ook
de plannen hunner stamgenooten, en deze kennis gold hen
meer. Daarom hadden ze de schepen naar den vijand gestuurd
en toen de Romeinsche bemanning het hun lastig maakte,
daar zij hunne bedoeling begon te begrijpen, hadden ze zich
op oud-Bataafsche wijze van hen bevrijd. Zooveel voorspoed
had Civilis niet verwacht, en getroffen drukte hij zijne getrouwen landgenooten de hand. Straks was er, zoover de woningen
der Batavieren zich uitstrekten, geen enkele Romein te vinden,
en van den Rijn af tot aan de Eems, klonk het onder alle
stammen :
„firouw aan Civilis, den hersteller der vrijheid ! Een met
de Bataven ! Dood aan de Romeinen !"
Maar Civilis was er verre van af, zich door dezen aanvan-
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kelijken voorspoed de oogen te laten verblinden. Hij wist wel,
dat het zwaarste gedeelte van den kamp hem nog wachtte en
daarom ging hij met de meeste voorzichtigheid te werk. Niet
alleen de Germanen, ook de Galliers moesten deel nemen aan
den strijd. Daarom behandelde hij de Gallische krijgsgevangenen met de meeste hoffelijkheid, begiftigde hun bevelhebbers
met rijke geschenken en zond ze zonder losgeld tot de hunnen
terug, terwijl hij hunne ondergeschikten de keus liet om zich
in zijne gelederen te scharen of vrij naar hun vaderland uit te
gaan. En toen slechts weinigen besloten te vertrekken, sprak
hij tot hen :
„Gaat dan en boodschapt uwe stamgenooten, wat gij gezien
hebt. Ook zij hebben meermalen getracht het juk der onderdrukkers te verbreken, doch het mislukte hun, omdat ze alleen
bleven. Welnu, dat ze ons nu steunen ! Terwij1 de Romeinen
verdeeld zijn en de een voor Vitellius, de ander voor Vespasianus strijdt, hebben wij den schoonsten kans van slagen, zoo
ze ons eendrachtig vinden. Laten wij gezamenlijk ons op de
vreemdelingen werden ! De goden ondersteunen de moedigen !"
Met schrik en ontsteltenis vernam de landvoogd Hordeonius Flaccus, wat er aan den Beneden-Rijn plaats vond.
Hij ook had zich gevleid, dat Civilis slechts voor Vespasianus
ijverde, en zelf was hij wel eenigermate diens zijde toegedaan.
Doch toen hij nu van de vluchtelingen vernam, dat alle Romeinen gedood of verjaagd waren, dat hunne sterkten geplunderd
en verbrand werden en de opstand tegen Rome al grooter
afmeting aannam, verwenschte hij zijne kortzichtigheid en gaf
zijn bevelhebber Lupercus den last, onmiddellijk met twee
keurbenden tegen de Batavieren op te rukken. Dwaas genoeg,
liet Lupercus zijne macht versterken door Treviersche ruiters,
Agrippijnsche voetknechten en eene Bataafsche hulpbende, die
in het geheim reeds haar trouw aan Civilis verpand had.
Straks stonden de vijandelijke legers tegenover elkander. Het
was een pijnlijk en ontmoedigend gezicht voor de Romeinen,
toen hun oog, waar zij het leger der opstandelingen bij de
scheiding van Rijn en Waal ontmoetten, het eerst viel op de
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zegeteekenen, welke Civilis op hunne landgenooten gewonnen
had en die hij voor zijne legerplaats had doers planten, om
den vijand schrik, zijne eigene scharen moed in te boezemen.
Opdat de laatsten echter den ernst van den strijd zouden beseffen, had hij zijn leger op oud-Germaansche wijze in slagorde geschaard : de vrouwen en kinderen in een wagenburcht
achter de strijdenden. Op zijn bevel hieven de vrouwen hare
doordringende kreten, de troepen hun woest krijgsgeschreeuw
aan, waaraan de Romeinen reeds lang ontwend waren. Dezen
beantwoordden het met dof zwijgen. Ze kenden die Bataven,
met wier aan vermetelheid grenzenden moed ze en in Rome en
in den vreemde kennis gemaakt hadden, en wier vriendschap
ze verwaarloosden in willekeur en geweld. 't Was hen, of hun
lot reeds beslist was, toen hun de Germaansche krijgszang in
de ooren klonk als het brullen van de opgehitste wilde dieren
in hunne worstelperken.
En voort storrnden de Bataven op den vijand in. Nauwelijks zagen dit de Bataafsche ruiters, die Lupercus vergezelden,
of zij wendden hem den rug toe en schaarden zich aan de zijde
hunner stanigenooten. Te vergeefs nam de bevelhebber al zijn
beleid en moed te baat, te vergeefs prikkelde hij de zijnen door
belofte en bedreiging. Nog was de avond niet gevallen, of hij
trok met de weinigen, die hem van zijne keurbenden overgebleven, waren, naar Castra-Vetera terug. Civilis bracht met
zijne dapperen den goden een dankoffer op het' slagveld en
daarna zette hij zich met hen aan het overwinningsmaal.
Terwijl de beker lustig door hunne rijen gaat, vangt hun oor
't geluid van een krijgszang uit de verte op, dat hunne woeste
vreugdekreten overstemt. Zij zwijgen stil en luisteren : 't geluid
komt al nader. ' Wat mag dat zijn ? Vijanden kunnen het niet
wezen : het zijn de liederen van hun eigen bar de n, volksdichters, die ze beluisteren. Met de wapenen in de hand, rijzen ze op
en snellen den komenden tegemoet. Doch hunne wapenen hebben
ze niet noodig : 't volgende oogenblik drukken ze hunne spitsbroeders de hand ! 't Zijn de acht Bataafsche kohorten, die bij
Mainz de boden van Civilis hebben ontvangen. Verheugd over
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hetgeen hun bericht wordt en, geen oogenblik aarzelende in
hun besluit, hebben ze zich tot den landvoogd Hordeonius
Flaccus begeven en geeischt, dat hun onmiddellijk de soldij en
de geschenken zouden verstrekt worden, hun door Vitellius toegezegd en, toen de landvoogd weigert, begeven zij zich op weg.
Te vergeefs beproeft Gallus, den Romeinschen bevelhebber te
Bonna, hen tegen te houden en, toen hij geweld beproeft, hebben ze hem en zijne hulptroepen geslagen en op de vlucht gedreven. En nu zijn ze, langs Colonia Agrippina, naar hier gekomen, om, waar ze geen deel konden nemen aan den strijd,
althans te deelen in de overwinning. Wie zou hun het recht
daartoe betwisten ? Civilis zegent de goden, die zijne strijdkrachten nagenoeg verdubbeld hebben.
Hij wacht zich echter wel om op zijn geluk te gaan inslapen. Zijne boden begeven zich naar Castra-Vetera om de bezetting aan te zeggen, dat hij Bataven, Kaninefaten, Friezen en
vele andere stammen onder Vespasianus' heerschappij heeft gebracht en haar aan te man en, nu ook diens zij de te kiezen en
de poorten der vesting voor hem en de zijnen te openen, Zoo
wil hij met al de Romeinsche sterkten beproeven : het spaart
hem manschappen, en als eenmaal een der beide tegenkeizers
het onderspit zal gedolven hebben, is hij meester van het terrein ; dan is het tijds genoeg om den vijand te zeggen, dat hij
hem misleidde. Maar fier wijst de bezetting van Castra-Vetera
hem af. „Het betaamt geen Bataafsch overlooper zich als scheidsman te mengen in de onderlinge verdeeldheden der Romeinen.
Zegt den aanvoerder uwer benden, dat hij van ons niets heeft
te wachten dan straf voor zijne schelmerij !"
Dit antwoord is meer, dan de trots van den overwinnaar
verduren kan. Wel wetende, dat de strijd om de veste hardnekkig zijn zal, zendt hij zijne gezanten naar de Broekteren
en Tenkteren, en alle stammen in het rond, en vraagt hun, of
zij, die zoovele malen trachtten zich van hunne onderdrukkers
te bevrijden, nu hunne broederen alleen laten kampen om aller
vrijheid, of ze wellicht niets dan grijsaards, kinderen en vrouwen
hadden, zoodat ze maar anderen voor zich zouden laten kampen.

BONDGkNOOTEN.
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Hun antwoord luidde :
„Blijft hier, en bericht den een-oogige, wat ge ziet !"
Toen riepen ze hunne weerbaren ter volksvergadering samen en hunne priesters raadpleegden de goden. Dadr verscheen
ook Velleda, de witte vrouwe der Broekteren, bij alle stammen in het road gevierd en geeerd. Immers kon niemand het
bevroeden, dat Civilis zijne boden een bijzondere opdracht voor
haar gegeven en haar een goed aandeel in den tot heden zoo
gemakkelijk verkregen buit toegezegd had ! De goden gaven
ondubbelzinnig hunne goedkeuring te kennen en Velleda trad
toe tot het altaar. Van hoogere geestverrukking aangedaan,
sprak zij den vloek uit over alien man, in wien nog kracht
ten strijde was en die het vvagen zou zich te onttrekken. Toen
stormden de priesters naar de bewaarplaats der veldteekenen,
en onder woest geschreeuw begaven alien zich naar de hunnen, om ze vaarwel te zeggen voor den heiligen strijd. En
nauwelijks hadden Civilis' boden hun lastgever bereikt, of deze
moest zich haasten, de wilde scharen te ontvangen en te beteugelen, heet als ze waren, om onder den é é n-o o g i g e den
strijd tegen de oude vijanden te hernieuwen. Naar de aanblik
van die oude veldteekenen, gesierd met de beeltenissen van
wilde dieren, gereed om hunne belagers te bespringen en het
aanhooren van die woeste zangen, welke hen aan beter verleden herinnerden, wekten nieuwe verwachting op bij den Herman der Bataven !
Weinige dagen later boden de omstreken van Castra-Vetera een recht levendig tafereel aan. Recht tegenover de sterkte
had zich Civilis met zijne Bataven gelegerd. Aan de eene zijde
van zijn kamp had hij de veldteekenen van de tot hem overgeloopen Bataven, aan de andere de standaards der Germanen
geplant ; beiden waren wel in staat den belegerden vreeze in
te boezemen. Op den Rijn bewogen zich de Romeinsche galjoenen, nu met Germanen bemand, en aan beide oevers van
den stroom waren de weerbare manschappen der naburige stammen geplaatst, yolk bij yolk, ten einde ieder onbelemmerd zijn
eigen kracht zou kunnen ontwikkelen. Weihaast regende het
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werpschichten in de sterkte en op de wallen. Stormladders werden aangebracht en velen zelfs waagden het ze te beklimmen,
wonder zich door het stormdak te dekken. Maar ook de Romeinen wisten zich te beschermen en zich te verweren. Tal van
werpschichten vielen nutteloos in den grond, en die hun doel
bereikten, werden we' beantwoord. De stormladders werden
neergeworpen en, zoo dit onmogelijk bleek, werden de bestormers door zware steenen onder hun schilddaken verpletterd,
met het zwaard nedergestooten, of onder brandende toortsen
en pijlen bedolven.
Ziende, dat men op deze wijze niet vorderde, liet Civilis
een s t o r m- of enterbrug bouwen, een hoogen toren, welke
op rollen tot onder de muren der belegerde vesting kon worden
neergelaten. Een platform, aan den toren bevestigd, gaf den
belegeraars gelegenheid gelijkvloers met den vijand te strijden
en, was de kans schoon, dan liet men van dit platvorm een
enterbrug op den wal vallen, waardoor men den strijd op de
wallen zelve verplaatste. Doch de Batavieren, hoe schoon ze de
samenstelling van den entertoren ook van hunne vijanden hadden afgezien, hadden dien te gebrekkig vervaardigd en de
steenen, door de Romeinen uit hunne b 1 ij d e n of werpwerktuigen geworpen, troffen zOO wel, dat de toren weldra ineenviel. En toen straks de Batavieren van de omliggende Rijnheuvels rijshout aanbrachten en het tegen de wallen opstapelden,
om alzoo den bodem te verhoogen, waarop ze streden, wisten
zij door brandende pijlen uit hunne schietgevaarten hun arbeid
op nieuw te vernietigen. Zoo besloot Civilis dan door den honger de veste te dwingen, en terwij1 zijne ruiters de vlakte doorrenden, om alle toevoer en hulp voor den vijand of te snijden,
sloot hij dien steeds nauwer in.
In zijne lafhartigheid den strijd wenschende te ontwijken,
droeg Flaccus aan Vocula, den aanvoerder eener keurbende, op,
den belegerden ter hulpe te snellen. Geen wonder voorwaar,
dat de troepen, welke hij bij zich hield en die daarenboven
reeds ontevreden op hem waren, wijl hij de Bataafsche kohorten had laten vertrekken, hem openlijk zijne latheid verweten.
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Toen nu ook de Gallische stammen, die zich aanvankelijk aan
de zijde der Romeinen gehouden hadden, de een na den ander
van hen afvielen, verzetten de legioenen zich openlijk tegen hem.
Flaccus, meenende schrik onder de oproerlingen te brengen, liet
daarop eenigen van hen in boeien slaan, Doch voorzeker zou
reeds toen de lafaard zijne dagen geteld hebben gezien, daar een
der geboeiden hem luide verweet, dat hij hem den mond stoppen wilde, wijl hij als onderhandelaar gediend had bij het geheim verclrag tusschen den landvoogd en Civilis, indien niet
Vocula hem had gered. In allerij1 beklom deze den rechterstoel,
deed den beschuldiger voor zich brengen en liet hem in aller
tegenwoordigheid terechtstellen. Dit werkte. De legioenen keerden tot gehoorzaamheid terug, maar eischten, dat Vocula hen
voortaan bevelen zou, en Flaccus liet zich dit gaarne gezeggen.
Doch ook Vocula was niet gelukkig. De lage waterstand
van den Rijn, welke de Germanen in de gelegenheid stelde dien
op ondiepe plaatsen te doorwaden, noodzaakte hem zijne macht
sterk te verdeelen, terwijl de toevoer aan geld en koren langs
den waterweg voor hem afgesneden was. Zich tegen Civilis
niet sterk genoeg achtende, besloot hij de Gugernen aan te
tasten, die zijne zijde gekozen hadden. Terwijl hij een strooptocht in hun land hield, geraakte een korenschip, voor de Romeinen bestemd, aan den grond. Germanen en Romeinen snelden om strijd toe, om het te bemachtigen. Een hevige strijd,
waarbij Gallus, Vocula's onderbevelhebber, de zijnen aanvoerde,
volgde, maar het schip bleef in handen der Germanen. Terstond schreven Gallus' troepen dit verlies aan verraad toe,
sleurden den bevelhebber uit zijne tent, boeiden hem en dwongen hem te zeggen, wie zijn medeplichtige of lastgever was. En
ongelukkigerwijze liet zich de bedreigde weder den naam van
Flaccus ontvallen. Doch te rechter ure verscheen Vocula weder en, nadat hij de voornaamste belhamels met het zwaard
had doen straffen en Gallus verlost had, herstelde hij de
tucht.
Te luidruchtig waren deze tooneelen, dan dat ze Civilis
geene gelegenheid gegeven zouden hebben zich te verheugen.
Dl. I.
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Zijne macht groeide al meer aan. Nagenoeg alle Germaansche
stammen hadden hem hunne edelste zonen gezonden in zijne
legerplaats, als waarborgen van hunne trouw, en zijne troepen
plunderden de gewesten der Gathers en der Trevieren, die uit
vreeze voor Rome, zich onzijdig hielden en vooral die der
Ubiers, welke zich zoo aan Rome verkocht hadden, dat ze
zelfs hun naam voor den Romeinschen naam van Agrippijners
veil gegeven hadden.
Intusschen leden alle moed en alle pogingen van de Bataven en hunne bondgenooten, om Castra-Vetera door storm tot
overgave te dwingen, schipbreuk. Men beproefde het des nachts
bij het licht van groote vuren, doch deze wezen juist den belegerden de punten, waar ze hunne vijanden af te weren hadden. Men doofde de vuren en sloeg in het duister in 't wilde
heen, zonder veel gevolg. De stoutmoedige uitvallen der belegerden kostten Civilis daarenboven menige dappere en, ter wijl de
onhandige en slecht saAmgestelde belegeringswerktuigen, door
de Batavieren vervaardigd, spoedig door de Romeinen vernield
werden, toonden dezen zich meesters in de kunst. Schrik en
ontsteltenis vooral brachten zij in het leger der verbondenen
door een soort van wipbalk, waaraan een ketting, met tallooze
weerhaken voorzien, bevestigd was. Deze werd in het vijandelijk kamp neergelaten en plotseling opgewipt, tallooze vijanden
medesleurende en straks neerbonsende in de stad.
De tijding, dat Vespasianus bij Cremona eene beslissende
overwinning op zijn tegenstander Vitellius behaald had, bewoog
de Romeinsche legioenen en de Gallische hulptroepen den eed
aan den overwinnaar af te leggen, en terstond daarna zond
Vocula een Trevier, zekeren Montanus, naar Civilis, om dezen
aan te manen, nu Vespasianus toch den troon bestegen had,
de wapens neder te leggen. Civilis gaf eerst een dubbelzinnig
antwoord, doch ziende, dat de Trevier hiermede niet tevreden
was, openbaarde hij zijn waren toeleg en poogde den afgezant
tot zijne zij de over te halen.
„Wat toch is het loon voor al mijne diensten geweest ?'
zoo riep hij uit. „De dood mijns broeders, eigen gevangenschap
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en de bloedkreet des legers, dat mij ter lijfstraf opeischt, maar
waarover ik naar volkenrecht wraak vorder. En gij, Trevieren
wat loon wacht gij toch voor het bloed, dat gij zoo vaak voor
Rome vergoot ? Immers niet anders dan ondank, eindelooze
schatting en dwingelanden-willekeur ? Hebt moed als wij, en de
vrijheid zal uw deel worden, en mochten wij al overwonnen
warden, zoo blijven we nog dezelfden."
Met de tijding, dat de Batavieren er niet aan dachten den
strijd op te geven, keerde de Trevier tot zijn lastgever terug,
doch hij wachtte zich wel 't overige aan Vocula mee te deelen.
Weldra zag Vocula zijne mededeeling genoegzaam bevestigd,
toen Civilis zijne legerplaats overviel en hem slag leverde, waarbij de zege onbeslist bleef en aan beide zijden vele dooden
vielen. Civilis, niettemin hopende zijn voordeel te doen met den
strijd, liet de veroverde veldteekenen en de krijgsgevangenen
rondom de wallen voeren, om aldus de belegerden in den waan
te brengen, dat Voculo geslagen was. Doch een der gevangenen
had den edelen moed zijne landgenooten luide den waren stand
der zaak toe te roepen, waarom hij door de Germanen werd
gedood. Spoedig bleek den belegerden de waarheid van zijne
mededeeling, want Vocula sloeg zijn kamp in het gezicht der
stad op. Door zijne soldaten gedwongen, viel hij de Bataven
aan. Een heete strijd volgde en op het onverwachtst deden de
belegerden een uitval. Te midden van de ver warring, daardoor
ontstaan, struikelde Civilis' paard en de aanvoerder viel ter
aarde. Aanstond verspreidde zich het gerucht, dat hij gesneuveld was, en de Bataven sloegen op de vlucht, waardoor de
bezetting van Castra-Vetera een oogenblik ademhalen mocht.

HOOFDSTUK VIII.
DE ZOEN GETROFFEN.

Op het einde van het jaar 70 stond het met Rome's gezag in de wingewesten slechter dan ooit. Civilis was bekomen
van zijn val en dat getuigden de beide nederlagen, die hij
Vocula toegebracht had. Flaccus was door zijn eigen soldaten
voor de oogen zijner onderbevelhebbers vermoord en Vocula
zou hetzelfde lot hebben ondergaan, indien hij zich niet in het
gewaad van een slaaf door de vlucht had weten te onttrekken.
W6I had een deel der troepen zich weer onder zijn gezag gesteld, maar niet dan nadat Civilis van het oproer partij getrokken en zijn vijand andermaal verslagen had. Vitellius was bij
een soldaten-oproer in Rome's straten wreedaardig vermoord,
en toch bleven nog eenige legioenen zich tegen Vespasianus
verklaren en verzwakteti alzoo door verdeeldheid Rome's kracht
tegen den vijand. Telkens beloofden nieuwe stammen aan Civilis
hunne hulp en ook de Trevieren waren in openlijk verzet getreden tegen Rome. De priesters en Barden, wijzende op den
val van 't Kapitool, Rome's eeuwenoude burcht, die, te midden
van den strijd tusschen de beide tegenkeizers, in brand gestoken
was, zagen hierin een voorteeken van den naderenden ondergang der Romeinsche wereldheerschappij en verkondigden luide :
„Alles wijst op de toekomst der Over-Alpische volken ; met
Rome's macht is het nu uit !"
En rnocht ook al Velleda, om hare geheimzinnigheid te
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bewaren en den goddelijken eerbied, welke ze genoot, nimmer
van hare op een heuvel gebouwde woning afdalen, om zich aan
de tot haar gezondenen te vertoonen, telkens liet ze hun door
hare haar verwante dienares aanzeggen, dat de Galliers en Germanen op Rome's puinhoopen hunne vrijheid zouden herwinnen. En Velleda's woorden waren godspraken.
Inderdaad, hare voorpellingen schijnen zich te vervullen.
Niet voor niets hebben Civilis' boden in den laatsten tijd brief
op brief van zijne hand aan de hoofden der Gallische stammen
overgebracht, en reeds zijn eenigen hunner voor zijn aandrang
bezweken. In eene geheime bijeenkomst, in de woning van een
aanzienlijken burger van Colonia Agrippina, vinden we Civilis
saamvergaderd met Classicus en Tutor, beiden hoofden der Trevieren ; Sabinus, een aanzienlijk Lingoner uit Keltisch Gallie, en
voorts afgevaardigden der Tongeren, Ubiers en vele anderen.
Onstuimig zijn de onderhandelingen, doch eindelijk geraakt
men het hierover eens, dat men de troepen, die Vitellius toegedaan waren, sparen, maar hunne aanvoerders zal ombrengen,
de Alpenpassen bezetten en nader overeenkomen zal aangaande
de stichting van een nieuw Gallisch rijk.
Hoe geheim de sa'amgekomenen nu ook hunne boden uitzonden, om de overige Gallische stammen tot deelname aan
den strijd te bewegen, en hoe ze ook den schijn aannamen
in ijver voor Rome te branden, Vocula vernam alles. Hij
meende echter wijs te handelen, zoo hij deed, alsof hij niets
bespeurde. Hij schonk aan Classicus en Tutor te groot vertrouwen, toen hij hen vrijuit met zijne soldaten deed omgaan.
Zij maakten van de gelegenheid maar al te zeer gebruik om
hen over te halen hunne bevelhebbers dood of levend aan den
vijand over te geven en zelf diens zij de te kiezen. De troepen
leenden aan de schoone beloften hunner verleiders een gretig
oor en sloegen aan het muiten. Vocula wilde niet vluchten,
ofschoon men hem waarschuwde, dat zijn leven bedreigd werd.
Hij begaf zich tot de muitende troepen, wees hen op Rome's
luister en macht en op de schande, die zij over hunne vaderstad brachten, zoo zij Germaan of Gallier tegen haar zouden
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dienen, terwijl hij zijn beschermgoden luide smeekte, de schuld
zijner troepen te verzoenen. Toen hij zag, dat niettemin het
grootste deel der troepen in zijn plan bleef volharden, snelde
hij been om een einde aan zijn leven te maken. Wel verhinderden zijne dienaren hem hierin, doch nauwelijks had Classicus
dat vernomen, of hij zond een overlooper op hem af, die zijn
vroegeren meester op laaghartige wijze vermoordde. Classicus
eigende zich nu het veldheerschap over de troepen toe, deelde
het bestier van den krijg met Tutor en nam al zijne onderhoorigen, even als de bezetting van Colonia Agrippina en al
het krijgsvolk aan den Boven-Rijn, den eed af aan het nieuwe
Gallische rijk, terwijl hij de Romeinsche opstandelingen rijke
belooningen schonk.
Zoo was dan nu de bezetting van Castra-Vetera alleen
overgebleven in trouw aan Rome. En voorzeker, hiervan gaven
ze ondubbelzinnig blijk. Terwijl Civilis de zijnen al dichter
rondom de wallen schaarde, heerschte daarbinnen hongersnood
en ellende. Het walgelijkste dierlijk voedsel werd als lekkernij
verslonden, en toen men geen dieren meer vond, at men het
onkruid tusschen de steenen. Eindelijk bogen de kloeke strijders
het hoofd en gaven hun roem prijs, door Civilis vrijen aftocht
te vragen. Deze werd hun toegestaan, nadat ze eerst den Keizer
gevloekt en het nieuwe Gallische rijk trouw gezworen hadden.
Onmiddellijk togen de Bataven de stad binnen en begaven zij
zich aan den buit. Nauwelijks echter waren de Romeinen een
eind van de stad verwijderd, of de Germanen vielen op hen
aan en sloegen hen dood of dreven hen naar de legerplaats
terug, waarna zij deze, ondanks alle pogingen van Civilis om
hen te weérhouden, in brand staken. Dit was het einde van
de moedige strijders, die het sterke Castra-Vetera maanden
lang voor Rome hadden behouden.
Men is het er niet over eens, of het lot der bezetting aan
Civilis te wijten is, dan wel of hij, niet bij machte de uitbarsting van woede tegen de Romeinen bij de Germanen en Bataven te bedwingen, hen lijdelijk liet begaan. Sommigen verwijten
hem zelfs, dat hij een der gevangen Romeinen aan een boom
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binden en door zijn zoontje met pijlen deed doorschieten. Waar
tijdgenooten verschillen, kan de nazaat slecht beslissen en moge
onze nationale eer niet gedoogen, dat we onze voorouders straffeloos laten belasteren, ze eischt evenmin, dat we ze tot romanheiligen verheffen. Civilis kende niets van den verzachtenden
invloed, welke het Christendom op het hart uitoefent, dat
daaronder leeft ; hij had van de Romeinen genoegzaam kunnen
leeren, hoe men wreedelijk tegenover een ontwapende vijand
handelen kan en, ook dit nog in aanmerking genomen : indien
deze geruchten waarheid bevatten, dan schandvlekken zij te
recht ten eeuwigen dage den naam van een groot man. Over
lage en karakterlooze handelingen doen geene eeuwen verzoening.
Zekerder is het, dat hij nu in tegenwoordigheid zijner
Bataven zijne rosse haren en zijn wilden baard kortte en een
goed deel van den buit aan Velleda zond, wier orakeltaal zijne
scharen moed en volharding ingeboezemd hadden. Alle winterkwartieren der Romeinen werden verwoest ; daarentegen wisten
de Ubiers of Agrippijnen van Civilis en Velleda te verkrijgen,
dat de eisch, die de Tenkteren hun stelden, om de muren van
Colonia Agrippina of te breken en de Romeinen, welke zich
in de stad bevonden, om te brengen, door invloed dier beiden
teruggenomen werd. Uit dankbaarheid lieten de Agrippijnen
aan Velleda rijke geschenken bieden en sloten zij zich bij Civilis aan.
Zegevierend rukte nu Civilis voort naar de Maas, welke
stroom hij op de hoogte van Maastricht overtrekken wilde.
Doch Labeo, aan het hoofd van een leger, uit Tongeren, Nerviers en andere stammen saAmgesteld, hield de brug bezet en
belette hen den overtocht. Labeo was het opperhoofd der
Bataafsche kohorten, die uit den dienst van Vitellius tot Civilis
overgeloopen waren *). Na korten tijd van saamwerking had
hij met Civilis verschil gekregen en was door dezen gevankelijk
naar Friesland gezonden. Straks uit zijne gevangenis ontvlucht,
1 Zie pag. 108.
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had hij zich in dienst van Vocula begeven en op diens last
strooptochten gedaan in de landen der Raninefaten en Marezaten. Echter niet veel tegen Civilis en zijne bondgenooten
kunnende uitrichten, had hij zich na Vocula's dood tot de
Zuidelijke stammen gericht, in de hoop hier voedsel voor zijn
wraak tegen het hoofd der Batavieren te zullen vinden. Nu
meende hij met zijn sa'amgeraapt leger een kans te mogen
wagen om den triomftocht zijns vijands te stuiten. Doch terwijl
de Germanen over den stroom zwommen en Labeo in den rug
aanvielen, begaf Civilis zich met de zijnen naar de Tongeren. In
hunne nabijheid gekomen, bood hij hen nogmaals den vrede aan.
„Wij hebben den oorlog niet begonnen, om eenigen stam,
welke ook, over den ander te doen heerschen ; verre van ons
zulk een streven ! Wilt onze bondgenooten worden ! Daartoe
kom ik zelf tot u over, of ge mij als veldheer dan wel als gemeen soldaat ontvangen wilt."
Voor zulk soort van welsprekendheid waren de volgers van
Labeo niet doof. Zij keerden hunne zwaarden in de scheede
en verbonden zich met Civilis, terwijl Labeo als een vluchteling
in de geschiedenis verdween.
ZOO was dan de zon der glorie van Rome's tegenstan_
ders ter middaghoogte gestegen, en Civilis, Classicus en Tutor
heerschten over een gebied, dat zich van de Noordzee tot aan
den Elzas uitstrekte. Daar Civilis noch zijne Bataven zich bij
het nieuw Gallisch rijk aansloten, scheen het te voorzien, dat
zich straks het oude Germanie in zijn onaf hankelijkheid herstellen zou. Maar ook zelfs te midden van deze ruwe heidenen
bleek, dat het sterke beenen zijn die de weelde dragen. Sabinus, tuk op zijn gewaande afkomst van Cesar, liet zich tot
Keizer uitroepen en viel zijn geburen, de Sequanen, op het lijf,
die nog steeds Rome's zijde hielden, maar hij werd deerlijk
geslagen. Daar men meende, dat hij gesneuveld was, gelukte
het hem, met behulp zijner vrouw en van zijne vrienden, zich
negen jaren lang verborgen te houden, nu hier, dan daar.
Toen werd hij eindelijk ontdekt, naar Rome gezonden en op
last van Vespasianus ter dood gebracht.
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Ook Classicus speelde den allerheerscher en genoot in roekeloosheid en losbandigheid reeds de vruchten van zijn half
voltooiden arbeid. En dat, terwijl Vespasianus, nu in het rustig
bezit des rijks gekomen, er met ernst over dacht, het verzet
der Germanen te bedwingen, en een Romeinsch leger onder
den bekwamen en dapperen Cerealis in aantocht was, om
's Keizers voornemen ten uitvoer te brengen. En dat, terwijl in
Gallie stam na stam, op het hooren, dat de Romeinsche legioenen naderden, de zaak der bondgenooten verliet en ook de
tot Classicus overgeloopen keurbenden onder de gehoorzaamheid van Cerealis wederkeerden, die hen als een wijs en goedertieren aanvoerder, zonder hen eenig verwijt over hun verleden te doen, in genade aannam.
Nog verloor Civilis den moed , niet, ook al bleef de mond
van Velleda nu gesloten en al trok Cerealis kalm, maar vastberaden, overwinnend voort naar waar Valentinus met
de Gallische benden, die de zaak der bondgenooten trouw gebleven waren, zich met de Trevieren tot zijn bestrijding vereenigde. Een geweldige kamp volgde : de Romeinen bleven
overwinnaars, Valentinus werd krijgsgevangen en onderging
eenigen tijd later het lot van Sabinus. Toen men hem onder
de strafoefening mededeelde, dat zijn vaderland overwonnen
was, sprak hij : „Dan is de dood mij een weldaad !"
Door een geheim voorgevoel gewaarschuwd, dat hunne
glorierijke dagen ten einde spoedden, boden nu Civilis en zijne
medegenooten Cerealis aan, hem in het rustig bezit van Galli6
te zullen laten, mits hij hen in hunne eigene landen vrij liet
blijven. Ze zouden hem dan zelfs als vrienden en bondgenooten ter zijde staan. Doch Cerealis, even fier als vermetel, die
de Gallische hulpbenden reeds naar hunne haardsteden had
teruggezonden, „wijl Rome aan zijne keurbenden genoeg had,"
beantwoordde de aanbieding, hem door de vijanden gedaan,
met een hooghartig stilzwijgen en trok door het Moezeldal
voort, waarop hij zijn verblijf vestigde in de oude hoofdstad
der Trevieren. Terwijl hij zich hier eenige meer dan gewone
ontspanning veroorloofde, werd zijn legerkamp onverwachts
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besprongen door Civilis, Classicus en Tutor, die, beter dan de
Romeinen met de passen van het Eifel-gebergte bekend, hem
langs geheime wegen genaderd waren. Reeds was zijn leger
uiteengejaagd, zijne ruiterij op de vlucht gedreven, en bijna
waren de Germanen meester van de brug, die het kamp met
de stad verbond, toen Cerealis bericht van den strijd ontving.
Zich nauwelijks den tijd gunnende om zich te kleeden, ijlde
hij naar de brug. Met het zwaard in de vuist en onder de
kreet : „Rome ! Rome !" wierp hij zich te midden van het slaggewoel. Nu hielden de vluchtelingen stand, de uiteengedrevenen
verzamelden zich, een hardnekkige kamp ving aan en de bondgenooten, die al te spoedig triomf geroepen en zich ouder
gewoonte al te gretig aan den buit begeven hadden, zagen
hunne aanvankelijke overwinning in een eindelijke en gevoelige
nederlaag verkeerd, ja, ook hun kamp viel in de macht der
Romeinen. Volgens een geschiedschrijver waren van weerszijden z(5.6 velen gesneuveld, dat de loop der rivier door de lijken
gestremd werd.
Laaghartig gedroegen zich de Ubiers, die aan Civilis'
voorspraak het behoud van hun hoofdstad Colonia Agrippina
te danken hadden. Nauwelijks zagen zij, dat Civilis' geluk-ster
begon te tanen, of zij boden Cerealis aan, hem de echtgenoote
en de zuster van Civilis en de dochter van Classicus over te
leveren, die de beide veldheeren, steunende op hunne trouw, in
hunne stad achtergelaten hadden. Ten einde vrij hun verraderlijk opzet te kunnen uitvoeren, boden zij den Friezen en Cauchen, die de stad bewaakten, een feestmaal aan, schonken hun
rijkelijk wijn en, toen zij buiten staat geraakt waren, aan verdediging te denken, vielen zij op hen aan en doodden ze alien.
Ten hoogste verbitterd door zulk een schandelijk gedrag, besloot
Civilis de Agrippijners te tuchtigen, doch de tijding, dat een
nieuw Romeinsch legioen de monden van den Rijn zou trachten
te vermeesteren, deed hem besluiten daarheen te trekken en de
landen van zijn eigen stamgenooten te beveiligen. Zijn vrees
bleek echter ijdel en het scheen een oogenblik, alsof de fortuin
andermaal den bondgenoot zou gaan toelachen. De Kanine-

STRIJD OM DE WINTERKWARTIEREN.

123

faten boorden bij na de gansche Romeinsche vloot in den grond
en straften de Nerviers voor hun afval van de zaak der bondgenooten. Classicus versloeg eene Romeinsche ruiter-afdeeling.
En toch zag Civilis maar al te zeer in, dat zijne stoute verwachtingen in rook dreigden op te gaan. De eene stam na den
anderen onttrok zich, en Vespasianus kon nu al zijne macht
tegen de opstandelingen ontwikkelen. Nu besloot de Bataafsche
veldheer nog een stouten zet te wagers. Ten einde den moed
onder de zijnen levendig te houden, bracht hij hen naar het
tooneel van hun grootsten zegepraal en sloeg zijn legerkamp
op bij Castra-Vetera. Zijn eerste werk was den Rijn af te
dammen, waardoor het gansche land overstroomd werd, en hij
dus veilig was voor onverhoedsche aanvallen van Cerealis. Toen
nu de Romeinen nochtans waagden hem aan te vallen, geraakten zij te midden van de waterplassen in de grootste verwarring en leden aanzienlijke verliezen. Den volgenden dag hernieuwden de Romeinen den kamp.
„De Rijn en de goden slaan u gade !" riep Civilis uit, en
voerde zijne Bataven den vijand tegen. Maar zie, een verrader
wees den Romeinen een veilig pad te midden der watervlakte
en de Batavieren, nu van voren en van achteren tegelijk bestookt, zagen zich tot den terugtocht genoodzaakt, doch alvorens dien aan te vangen, gaven ze Castra-Vetera op nieuw
aan de vlammen prijs.
Van nu af besloot Civilis zich tot de verdediging van het
land der Batavieren te bepalen en de Romeinsche sterkten in
den omtrek daarvan te overvallen. Bij den strijd om deze
sterkten leden en Romeinen en Bataven groote verliezen. Cook
sneuvelde daarbij Julius Briganticus, een neef van Civilis, die,
tot het einde zijns levens toe, zeer tot leedwezen zijns ooms,
Rome's zijde gehouden en zijne stamgenooten heftig bestreden
had. Het mocht den bondgenooten niet gelukken een der sterkten te vermeesteren, ondanks de door hen betoonde dapperheid.
Bijna hadden de benden van Civilis gezegevierd, toen Cerealis
hem plotseling overviel en de Batavieren z66 in het nauw
bracht, dat ze in de vlucht hun heil zochten. Toen Civilis hen
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wilde tegenhouden, geraakte hii zoo in het gedrang, dat hij zijn
leven slechts redden kon, door van zijn paard en in de rivier
te springen onder eene hagelbui van pijlen bereikte hij den
tegenover liggenden oever.
Weinige dagen later keerde Cerealis terug van een tocht,
welke hij ondernomen had om de winterkwartieren te bezoeken.
Hij zakte met eenige schepen den Rijn af en had een gedeelte
zijner troepen langs den oever doen voorttrekken om de schepen
voor mogelijk gevaar te waarschuwen. De zijnen veilig wanende, had Cerealis zich aan den oever begeven en alien krijg in
minder geoorloofde ontspanning vergeten, toen hij plotseling
bericht ontving, dat, zijne troepen en zijn vloot beiden in de
macht der Germanen gevallen waren en zelfs zijn cigen schip
door hen buit gemaakt was. Terwij1 de troepen langs den
oever zich aan de welverdiende rust overgaven, te midden van
de duisternis van den nacht, vielen de Germanen, plotseling
uit hun schuilhoek in het woud te voorschijn tredende, op de
weerloozen aan. Zij sneden de touwen hunner tenten door. De
tentdoeken vielen op de slapenden neer en zoo werden ze door
hunne bespringers afgemaakt. Daarna zwommen de Germanen
naar de vloot in de rivier en veroverden de schepen. Te nauwernood ontkwam Cerealis aan het zwaard der Germanen, die
zijn schepen in triomf medevoerden. Het schip, dat den veldheer gedragen had, zonden ze Velieda ten geschenke.
Het was de laatste triomf, welke de bondgenooten vieren
konden. Reeds waren Classicus en Tutor vluchtende voor de
Romeinen, en Cerealis plunderde en verwoeste het eiland der
Batavieren. Meer en meer slonk het getal der bondgenooten
en Civilis' stamgenooten zelfs, aan een good einde van den
strijd wanhopende, begonnen naar den vrede te verlangen.
Cerealis zocht van nu af zijn sterkte in het betrachten der
leuze : V e r d e e l en heersch! Niet slechts gelukte het hem,
door het zaaien van wantrouwen tegen Civilis en het geven
van schoone beloften, al de naburige stammen van zijne zijde
af te trekken, doch hij beproefde ook verdeeldheid te wekken
tusschen Civilis en de Bataven zelf. Terwij1 hij verwoestend
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door hun land trok, spaarde hij Civilis' bezittingen, alsof deze
gemeene zaak met hem gemaakt had. Tegelijker tijd zond hij
zijne boden aan de stamhoofden en maande hen aan een eerlijken vrede te sluiten, voor dat hun vasthouden aan de verloren zaak van Civilis hun op nog meer offers zou komen te
staan, dan ze nu reeds aan zijne eerzucht gebracht hadden.
Met ergernis en innerlijk leed merkte Civilis den invloed op,
welke Cerealis' listen op zijne stamgenooten maakten, en bitter gegriefd door de ondankbaarheid, waarmede zijne bedoelingen miskend werden, gaf hij gehoor, toen Cerealis ook hem
den vrede aanbood en hem een mondeling onderhoud voorstelde.
In de nabijheid van Zutfen liggen aan beide oevers van
de Navalia, den IJsel, de overblijfselen van een afgebroken
brug. Dadr, elk op een der einden van die brug, staan, op
een voormiddag van het jaar 71, Claudius Civilis, de vertegenwoordiger van het vrije yolk der Bataven, en Cerealis, de vertegenwoordiger van het ontzenuwde Rome, dat onder zijne
„goede" Keizers nu slechts eene opflikkering genoot van den
ouden glans en luister. Hunne troepen staan achter hen geposteerd. Vrij durven zij elkander in de oogen blikken, die
stoere mannen van het Noorden en de keurbenden van Italie,
want beiden hebben getoond, moed in het lijf en kracht in de
spieren te hebben. En zoo er nog eenig leedwezen in hunne
blikken te bespeuren is, dan mag het zijn omdat ze voortaan
de eigen kracht niet langer, ja, niet eene enkele maal meer,
tegen elkaAr zullen meten. Neen, voortaan niet meer ! Want,
zij het slechts uit de verte, de beide helden, dAar op de brug,
reiken elkahr de hand en van nu of aan zullen de Batavieren,
zal ook Civilis weer Rome helpen, als vrienden en bondgenooten, en de vrije Bataven zullen niet langer gekneveld en gedrukt worden door Rome's satrapen. Als vrije lieden begroeten ze elkaAr en — de bloedige kamp is beslist !
Of Velleda, in de handen der Romeinen gevallen, Cerealis'
zegetocht opluisteren mocht ? We betwijfelen het, uit eerbied
voor het beleid van Cerealis, die toch waarschijnlijk de nauwe-
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lijks weder onderworpen volken, niet in hunne priesteresse zal
hebben gekrenkt.
Noch van Civilis, noch van zijne bondgenooten wordt door
de geschiedenis eenig bericht meer gegeven. Genoeg zij het
ons, dat zij hun eigen rol speelden in de geschiedenis der wereld
en van deze gewesten. Zich trouw te kwijten van den plicht der
vriendschap, zich vrij te houden van slaafsche onderwerping
aan vreemde willekeur, dat waren de karaktertrekken, welke
bij onze voorouders versterkt waren in den korten, maar hardnekkigen kamp tegen de beheerschers der wereld. En te weten,
dat er met den Germaanschen volksgeest niet te spelen viel :
voorzeker, indien het Rome der middeneeuwen deze les getrokken had uit de opstand der Bataven, dan was het vergoten
bloed niet gestort !
Vooral in den eersten tijd na den vrede, oefenden de
Romeinen weer hun beschavenden invloed op hunne vrienden
en bondgenooten uit. Legerplaatsen werden aangelegd, romdom
welke handelaars en landbouwers zich neerzetten, die , op hunne
beurt al spoedig de behoefte deden blij ken aan ontginning van
den bodem en het aanleggen van verkeerswegen. Schoone
gedenkteekenen, ter eere van Romeinsche helden, verrezen,
vooral op den grond der Trevieren, het tegenwoordige Luxemburg, welks bodem in wegen en overblijfselen van oude kampen aan het verblijf der vreemdelingen herinnert, wier geraamten men nog in den grond aantreft en die in tijden van nood
hun gereed geld, in urnen verzameld, aan de aarde toevertrouwden, waaruit de spade van den landbouwer het eerst na
eeuwen opdolf.
Een Romeinsche weg liep van Bavay door het midden
van Belgie naar Colonia Agrippina of Keulen, de hoofdstad
der Ubiers, waar de ROmerthurm nog het aandenken der Romeinen bewaart. Bijna door geheel Belgie heen ontdekt men,
zoo bij ontginning of bebouwing de aarde omgewerkt wordt :
munten, gereedschappen, geraamten en overblijfselen van gebouwen, die aan de eerste eeuwen onzer jaartelling herinneren, ter wijl we, :uit de gedenkteekenen boven de grond, de boogbrug
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bij Doornik noemen, welker bouw ongetwijfeld op haar Romeinsch-Germaanschen oorsprong wijst.
In de Noordelijke Nederlanden wedijveren vooral de bodem
van Limburg en de heuvelen van het rijk van Nijmegen in
overblijfselen, die aan het leven en bedrijf der zonen van het
Zuiden herinneren. Romeinsche wegen leidden van Keulen naar
Tongeren en van Nijmegen naar Maastricht. Een voorbeeld van
de damwegen, welke de Romeinen door de moerassen aanlegden, vindt men in den weg van Broek-Sittard naar Tudder.
Behalve de vele antiquiteiten te Herten en te Merum, vond
men overal in den Limburgschen bodem vele merkwaardigheden
uit dit tijdperk onzer geschiedenis. Zoo groef men o. a. te
Maastricht eene groote bad-inrichting, te Kessel een altaar en
een gansche villa zelfs te Ravensbosch op. Het stadhuis te Nijmegen bewaart overvloed van sieraden en huiselijke benoodigdheden, wapens en allerlei voorwerpen, die op den godsdienst
betrekking hebben. Dit zijn altemaal overblijfselen, welke men
in den heuvelachtigen bodem vond. Ook de omstreken van.
Rossem zijn rijk aan schatten, welke men in den grond verborgen vond, en niet minder de streek tusschen Maas en Waal.
De omtrek van Utrecht en van Wijk bij Duurstede wedijvert
in rijkdom aan oudheden met Gelderland ; Noord-Brabant, en
vooral het meest bevolkte deel daarvan, de streek aan de eene
zijde bij Breda, aan de andere bij de Niers, brachten bij ontdekking van den bodem gansche heiligdommen aan 't licht, benevens allerlei huisraad, toilet-benoodigdheden enz. Walcheren,
vooral de streek bij Westkapelle en Domburg, leverde insgelijks
menige bijdrage tot de kennis van het leven der Romeinen en
Batavieren in die dagen ; zelfs vond men bij de laatste plaats
de overblijfselen van een tamelijk grooten tempel. In het oudheidkundig museum te Leiden worden weder tal van penningen, godenbeeldjes, munten en gereedschappen bewaard, welke
in Zuid-Holland gevonden . werden, voornamelijk in de streek,
vroeger door de Kaninefaten bewoond. De Noordelijke en Oostelijke provincien zijn minder rijk aan herinneringen en gaven
weinig meer dan eenige oude munten, scherven en grafheu-
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vels, zoo men althans de brug te Valthe, in Drente, uitzondert.
Over het algemeen schijnen de bewoners dezer gewesten
minder lust gehad te hebben zich bij elkaAr in steden te yestigen voor het einde der derde eeuw toch kon men nauwelijks
een tiental steden in de verschillende Nederlandsche gewesten aanwijzen. Maar in hunne dorpen en op hunne landhoeven zochten de Italiaansche kooplieden onze voorouders op en
ruilden er hunne wapens en voorwerpen van weelde en smaak
tegen hammen en huiden, of stonden hun wijn of voor 't pelswerk der Germanen. Vooral gaven de markten in de Romeinsche vestingen gelegenheid tot dezen handel, waarbij reeds
't geld als ruilmiddel gebruikt werd en, naarmate er nu langzamerhand meer ruil heerschte, kon de landbouw zich beter
ontwikkelen en werden op deze markten talrijker en betere
producten aangeboden.
Ook langs de heirbanen, waar de Romeinsche veldheeren
stations hadden aangelegd om de doortrekkende legioenen van
krijgs- en mondvoorraad te voorzien, begon langzamerhand
Romeinsche weelde te heerschen, ook al bleven de inwoners
hunnen goden en zeden getrouw. Niet te vergeefs hadden de
oudgedienden, als ze uit de gelederen der legioenen terugkeerden, de gemakken en genietingen der hoogere beschaving
gesmaakt. Weldra trachtten zij die ook in hun eigen vader-,
land over te brengen, en zij leefden in hunne villa's naar de
wijze hunner leermeesters.
Denkt echter bij het woord v illa niet aan de buitenverblijven onzer aanzienlijken, al mocht men daaraan de weelde
van den toenmaligen tijd niet gansch ontzeggen ge zoudt u,
waar ge zulk een maatstaf aanlegdet, zeker teleurgesteld gevoelen. Verbeeldt u op een ondermuur van zachten tuf- of
zandsteen, waaraan vooral de Zuidelijke streken zoo rijk zij n,
een houten bovenwerk, gedekt door een dak van gebakken pannen, vaak door spijkers saArngehouden en een weinig hellend,
ten einde het regenwater te doen afloopen. De buitenmuren
waren gewoonlijk blind en met eene laag klei tegen 't indringen van het vocht bedekt. In het binnenste van dezen bouw
Dl. I.
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vond men den hof of de binnenplaats, waar zich de waterwel
beyond, benevens het huisaltaar, uit steen gebouwd en vaak
met lof- of beeldhouwwerk versierd. Op dezen hof kwamen alle
kamers, schuren en nevengebouwen uit. De kamers ontvingen
haar licht door een enkele opening, die tevens tot deur diende,
voor zoover de toetrede van licht ook hier nog niet belemmerd
werd door zware gordijnen. Hier en daar vond men kleine
vensters met doorschijnende steenen of dun albast gesloten ; ook
marmeren platen, waarin gaten aangebracht waren, ten einde
eenig licht binnen te laten. De kamers mochten betrekkelijk
klein heeten en werden gezamenlijk verwarmd door buizen onder den vloer, welke van een gemeenschappelijk verwarmingskamertje ultgingen. Gewoonlijk waren de wanden met strepen
van verschillende kleur gesierd ; bij enkele aanzienlij ken vond
men marmer en zelfs mozal-ek-werk.
De hoofdwoning met de verblijven der onderhoorigen en
de stallen en schuren, die alien tesamen wel een honderdtai
lieden huisvestten, waren gewoonlijk omgeven door een wal,
waarop paalwerk aangebracht was, ten einde ze te beveiligen
tegen vijandelijke aanvallen van buiten. Vreemd mag het voorzeker heeten, dat noch de vertrekken onderling, noch de hoofdwoning met de overige gebouwen, eenige gemeenschap hadden
door zoogenaamde binnendeuren : wilde men zich uit het eene
vertrek in het andere begeven, of uit de woning in den stal,
dan moest men zijn weg over den hof nemen.
Natuurlijk vond men in de vaste legerplaatsen der Romeinen de meeste sporen van hun beschavenden invloed. Aangezien
de meest onderscheidene nationaliteiten in de legioenen opgenomen waren, werden in de kazernen allerlei godheden vereerd ;
we behoeven wel niet te zeggen, dat Bacchus en Venus, in
allerlei vorm en gestalte, het leeuwendeel ontvingen. Was men
op het platte land ten einde raad, kon men op de dorpen niet
slagen in het bevredigen van zijne behoeften, achtte men officieelen waarborg noodig, bij welke overeenkomsten ook, dan
vond men daar, voor alle zaken van meer dan gewoon belang,
gelegenheid en middel. Daar vestigden zich de groothandelaren,
de verkoopers van weelde-artikelen, de ambachtslieden, de ge-
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neesheeren, de priesters en alle man, die eenigen invloed oefenen
kon op de regeering in Rome. Geen wonder dat men daar,
waar de samenwoning gelegenheid tot vereeniging bood, gemeenschappelijke vermaken bedacht. Volksfeesten en militaire
spelen werden gehouden en lokten de landbewoners tot bijwoning, straks tot nederzetting uit.
Reeds merkten wij op, dat dergelijke vaste legerplaatsen
niet slechts langs de groote heirbanen, maar ook bij de oevers
der rivieren werden aangelegd, en als van zelve werd daardoor
de binnenlandsche vrachtvaart geboren, terwij1 de vioten, die
jaarlijks het koren uit Brittannie aanbrachten tot onderhoud der
troepen, hier gekalefaterd werden, waarom dan ook de scheepsbouw hier druk beoefend werd.
Het midden van zulk eene nederzetting was het marktveld,
waarop zich gewoonlijk een tempel verhief en waarop de aanzienlijksten en rijksten hunne woningen hadden gebouwd. Daar
om heen sloot zich de mindere bevolking aan, ter wijl de landbouwerswoningen met de daarbij behoorende akkers, den uitersten kring rondom het fo r u m uitmaakten. Ofschoon deze
nederzettingen nog geenszins aanspraak maken mochten op het
voorrecht zich een st ad te heeten, zoo hadden ze toch een,
zij het ook militair bestuur, en verplichtten de onderlinge geschillen tusschen de kooplieden tot het invoeren van een vaste
rechtspraak, waarvan echter niet gezegd kan worden Romeinsch
recht te zijn, daar de uitvoerders te goed rekening houden
moesten met de eigenaardige zeden en gebruiken der inwoners.
Zoo leefden onze voorouders onder den invloed hunner
vrienden en bondgenooten voort, totdat machtiger volken zich
deden gelden, die de Romeinen bewogen, ter bescherming van
het eigen vaderland, zich uit de wingewesten terug te trekken,
of hen noodzaakten een grond prijs te geven, welke hunne
dapperste daden had aanschouwd, die ze voor meerdere beschaving hadden ontgonnen, maar welks bevolking ook in
zeden en gebruiken mede leed in den zedelijken achteruitgang
van de Romeinen, die ook in dit opzicht de beheerschers der
wereld waren, tot zoover ze hunne adelaren droegen.
Doch vatten wij den draad der historie weder op.

HOOFDSTUK IX.
ROMEINEN EN FRANKEN.

De eeuwen spoedden zich voort. Onder enkele „goede," maar
vooral onder de vele „slechte" Keizers, vervielen de Romeinen al
meer van de voorvaderlijke zeden, en 't aanzien van de bewoners
der eeuwige stad nam daar buiten al meer af. Slechts ter loops
vinden we hier en daar van de Batavieren, hunne trouwe vrienden en bondgenooten, gesproken, en waar dit zij, zelden anders
dan met eere. Zoo lezen we, dat ze ten fare 86, tijdens de - regeering van keizer Domitianus, door den Romeinschen veldheer
Agricola uitgekozen werden om de Britten te verdrijven, die
onverhoeds op zijn legerplaats aangevallen waren. Met hunne
lange zwaarden enlkleine halvemaan-vormige schilden gewapend,
trokken de Britten hun tegen, meenende een gemakkelijken
triomf te zullen behalen, doch de Batavieren stormden zoo
dicht op hen in, dat zij van hunne zwaarden geen gebruik
konden maken. Zij sloegen hen met de punten hunner schilden
in het gelaat en velden hen neer met hunne korte geweren,
totdat Agricola kwam en de opstandelingen geheel en al versloeg.
De keizers Trajanus en Hadrianus hielden de Bataafsche
kohorten hoog in eere. Toen de Sarmaten in Illyrie gevallen
waren (12o), vergezelden zij keizer Hadrianus naar het Oosten
des rijks om het wingewest van zijne belagers te bevrijden.
Zelfs de woeste bewoners dezer streken, ofschoon met den
kamp tegen de elementen vertrouwd, verbaasden zich, als zij
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de Batavieren in voile wapenrusting over den breeden en snelvlietenden Donau zagen zwemmen. Bij dezen tocht gaf de Batavier Soranus den Keizer een proeve van zijn boogschutterskunst :
hij schoot een pijl in de lucht en zond dien daarna een tweeden
na, waarmede hij den eersten doorkliefde. Zulk een kunststuk
behaagde den Keizer zdd, dat hij den schutter eenige dichtregelen wijdde.
Hij en zijn voorganger trachtten hoe langer zoo meer het
gezag der Romeinen in Germanie te versterken, waarom zij de
legerplaatsen en heirbanen verbeterden en herstelden. Persoonlijk bezocht Hadrianus deze streken, waarschijnlij k op zijne
doorreize naar Brittannie, en hem schrijft men de stichting toe
van een legerplaats bij het tegenwoordige Voorburg, het naar
hem genoemde Forum Hadriani.
Naar sommigen beweren, zou het tegenwoordige Alfen
zijn naam aan den wreeden en lichtzinnigen keizer Clodius
Albinus te danken hebben, die er een legerplaats zou hebben
gevestigd, eene bewering, welke bewaarheid scheen te worden, toen men daar ter plaatse gravende, niet slechts vele
Romeinsche penningen, maar zelfs half verbrande tarwe opdolf.
Toen keizer Septimius Severus, tegen het einde der tweede
eeuw, met ijzeren hand de tucht herstelde onder de losbandige lijfwachten, die naar willekeur Keizers vermoordde en
nieuwe aanstelde, gaf hij den Batavieren buitengewone bewijzen van zijn gunst, wijl zij geen deel genomen hadden aan
den moord, op den achtingswaardigen Pertinax gepleegd en de
daarop gevolgde uitloving van de keizerskroon aan den meestbiedende. Hij gebruikte hen in zijn dienst tegen de muitende
lijfwachten en gaf hun het voorrecht om, als oversten over
honderd, den wijngaardstok ten teeken van gezag te dragen.
Uit 't opschrift van een te Roomburg opgegraven steen besluit
men, dat hij op zijn tocht naar Brittannie ook het eiland der
Batavieren bezocht en de legerplaats te Roomburg deed herstellen. Een tweede steen noemt hem weer als den hersteller van
een inlandsch altaar, een derde spreekt van de godsdienstplech-
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tigheden, waarmede de Bataafsche burgers, de vrienden en bondgenooten van het Romeinsche yolk, „de behouden heen- en
weerreis hunner meesters vierden." Maar al deze zwijgende getuigen spreken als om strijd, dat de Bataven hun Keizer achtten en deze hen waardeerde.
Zou het misschien dit altaar geweest zijn, dat keizer Antonius Caracalla, zijn opvolger, inwijdde, toen hij, die de Allemannen overwonnen had, door de Katten en andere oproerige
stammen genoodzaakt werd om zijne vrijheid voor geld te
koopen ? Dergelijke tegenspoeden toch maken ook een Keizer
wel eens wat handelbaarder voor de goden. Zooveel is zeker,
dat een man, die zijn hoofdtooisel schilderde en opmaakte a 1 a
mode d es Bat a v e s en Germaansche kleederen droeg, met
hen dweepte, en 't mag niemand verwonderen, dat Batavieren
zijnen dood wreekten op den onverlaat, die door sluipmoord
de wereld van een monster verloste.
Ongeveet een kwart-eeuw daarna schijnt ons vaderland, en
wel 't Noordelijk deel, getuige geweest te zijn van een hevigen
strijd. Partij trekkende van 't geringe aantal keurbenden, welke
de Keizers in Germaniê hadden doen blijven, leefden de Germanen vrijer dan ooit en waagden zij zelfs een strooptocht in
Gallie. Toen trok keizer Alexander Severus tegen hen op met
een zwaar leger en, hoewel de Germanen reeds weer rustig in
hun verblijf teruggekeerd waren, sloeg hij toch een brug over
den Rijn 'om hen te beoorlogen. Dadr trad na den middagmaaltijd een Germaansch lijfwacht zijne tent binnen, met het
oogmerk hem in den slaap te vermoorden, doch ziende, dat de
Keizer zich juist ditmaal niet als gewoonlijk ter ruste begeven
had, ijlde hij ontsteld terug. Nu m o est zijn voornemen volvoerd, of hij-zelf zou een kind des doods zijn. Hij wist in allerijl
eenigen zijner landgenooten te bewegen om gemeene zaak met
hem te maken. Gezamenlijk drongen ze 's Keizers tent binnen,
na de wachten doorstoken te hebben, en weldra was de Keizer
onder hunne moorddolken bezweken.
Nu werd Maximinus door de legioenen in het Westen tot
Keizer uitgeroepen. Nadat hij zijn leger met hulpbenden uit het
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Oosten versterkt had, trok hij over den Rijn om den oorlog
tegen de Germanen voort te zetten. Hij gaf hunne dorpen ter
plundering over aan zijne troepen en verbrandde ze daarna.
De verschrikte Germanen namen nu de toevlucht in hunne
bosschen en moerassen, doch, hoe moeilijk hier ook de strijd
voor de Romeinen mocht zijn, Maximinus volgde hen. De
Germaansche scharen wachtten hem te midden eener groote
watervlakte af, hopende, dat hun vijand zich geprikkeld zou
gevoelen hen te volgen, waarbij zij zich voorstelden hem in
een ommezien te zullen verslaan. En waarlijk, ofschoon zijne
soldaten aarzelend aan den rand van het watervlak stonden,
wierp de Keizer zich te paard in den stroom, waarin het dier
tot den buik wegzonk. Dapper verweerde zich de Keizer tegen
de toesnellende Germanen, die zijn leven bedreigden, totdat de
zijnen, door zijn voorbeeld aangevuurd, toeschoten. Nu begon
te midden van de watervlakte een woedend gevecht, waarin de
Germanen de nederlaag leden.
Intusschen zonk Rome hoe langer zoo meer. Teugelloos
heerschte de lijfwacht en dwong de Keizers, op straffe des
doods, zich naar hun wil te voegen. De aanzienlijken gaven
zich aan allerlei losbandigheid, geheel 't yolk aan lediggang
zich over, en de weelde en de wellust ontzenuwden de oude
beheerschers der wereld. De warme Baden verzwakten hen
lichamelijk en de bloedige schouwspelen, waarbij de wilde dieren tegen elkander opgehitst werden, waar slaven aan den verscheurenden tand van leeuw of tijgers prijs gegeven werden of
de zwaardvechters hunne krachten maten, totdat ze ontzield
nederlagen, maakten hen wreed en bloeddorstig. En te hachelijker dreigde de toekomst, toen de woeste volken uit het Oosten
al meer naar het Zuiden drongen en Italia bedreigden.
Doch ook in het Westen pakten zich zwarte wolken saam
aan den horizon van Rome's geschiedenis. Daar hadden de
onderscheidene volksstammen al meer begrepen dat het yolk,
hetwelk tot beveiliging zijner eigen grenzen huurbenden uit den
vreemde in soldij moest nemen, ja zelfs met goud en rijke geschenken de woeste horden uit het Oosten bevredigen moest,
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opdat ze zijne erve niet bestookten, niet bestemd was hen langer te beheerschen. 't Was slechts het eendrachtig optreden
der Romeinen, dat hen sterk maakte tegenover de verdeelde
zonen van Galli6 en Germanie. Zoodra dezen de veeten tusschen de verschillende stammen konden ten offer brengen op
het altaar der vrijheid, zouden zij de meerderen zij n. En waarom zouden ze niet een zijn ? Vereerden ze niet een God ?
Brachten ze niet alien tesaAm hunne heilige offers aan Wodan
in den Tanfana-tempel der Broekteren en brachten ze niet in 't
heilige woud hunne bloedige offers aan Thor ? Haatten zij niet
alien den vreemdeling, voor zoover hij meer bij hen zocht dan
gastvrijheid en bescherming ? Verachtten zij niet alien de zonen
van Itali6, of ze zich hun meesters dan wel hunne vrienden
noemden ? Waar zooveel punten van vereeniging waren, kon het
wel niet anders, of het denkbeeld van een meer duurzamen band
moest bij hen geboren worden. Aan zulke volksvereenigingen
moeten we hoogst waarschijnlijk denken, wanneer we omstreeks
het midden der derde eeuw van de Sassen hooren gewagen.
Zij vormden waarschijnlijk de aanleggers, het hoofdbestanddeel
van zulk een volkeren-bond. Uit het Zuiden van het tegenwoordige IDenemarken drongen ze zuidwaarts, onderwierpen de
hen omringende stammen, die hun minderen waren, en sloten verbonden met hunne gelij ken, zoodat hun invloed zich
welhaast tot Midden-Germanie uitbreidde en, nadat zij de
Friezen in hunnen bond opgenomen hadden, zich ook over het
Oostelijk deel van ons vaderland uitstrekte. De aldaar wonende
stammen, de Broekteren, Tubanten, Chamaven en anderen,
schijnen hun onbewoonden grond in hunne streken gegund of
zich aan hen onderworpen te hebben.
ZOO deed zich langzamerhand in deze streken een nieuw
element gelden. Immers, al had de macht en invloed der Romeinen zich ver naar het Noorden uitgestrekt, de volken in het
tegenwoordige Jutland en Holtein hadden hunne oude zeden
vrij en ongeschonden kunnen bewaren. Aangezien ze een groot
deel van ons vaderland bezetten en een tijdlang hun stempel
drukten op de geschiedenis dezer streken, totdat de machtige
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hand van den grooten Karel hen heinde en verre verstrooide,
loont het echter de moeite met hen meer van nabij kennis te
maken. Hunne woningen schijnen ze tegen den wassenden
stroom beveiligd te hebben, door ze op palen te bouwen, terwijl anderen, op drogen grond verblijf houdende, de uit boomstammen, grasplaggen of rolsteenen aangelegde behuizingen, wel
een meter diep in den grond groeven, waaruit zich het rieten
dak nauwelijks even verhief. Ofschoon de woningen meestal
wijd uit elkaAr gebouwd waren, verstigde men ze op meer bedreigde punten in elkanders nabijheid en omringde ze door een
dubbelen lagen, doch breeden wal, tusschen de beide muren
van een droge gracht voorzien. In het Oosten en midden van
ons land, waar men nog dergelijke verschansingen aantreft, gaf
men ze, misschien door eenige schijnbare overeenkomst geleid,
den naam van Huneschansen. Het trotsche kasteel aan den
Dorenweerd bewaart daarvan een under zijn gebied en eene
andere vinden we aan het Uddeler-meer.
Hunne akkers (e s s c h e n, e n g e n) en hunne doodenakkers
lagen buiten de wallen. Reeds gelekcn de laatste op de stifle,
onderaardsche woningen onzer afgestorvenen. Ook al was de
doodenbrand bij hen geen zeldzaamheid, zij zetten hunne urnen
naast elka'ar of plaatsten ze in de steenen graven der oudere
bewoners, en slechts zelden wierpen ze hier boven het stoffelijk
overschot hunner afgestorvenen de zandheuvels op, waarmede
ze in hun oorspronkelijk vaderland gewoon waren de herinnering aan hunne dooden levendig te houden.
Doch laten wij, na van den wal een blik geslagen te hebben binnen- en buitenwaarts, ons de weelde veroorloven om een
Sassenwoning binnen te treden ! Zijt omzichtig, want, al hebt
ge voor dit steenen vaatwerk minder waardeering dan voor
dat, wat ge reeds in vroeger tijdperk bij de Germanen aanschouwdet, de vervaardiger zelf houdt er een anderen maatstaf
op na. Niet, zooals bij de oorspronkelijke stammen, is het de
vrouw, die de urnen en schalen boetseert en versiert, maar
hier rekent de man zelf het tot tijdverdrijf. Zoo hij de kustlanden niet bewoont, en niet tweemalen per jaar met zijne
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volksgenooten in het wel wat oorspronkelijk, maar toch doelmatig ingericht vaartuig, op roof- of strooptochten uittrekt naar
de stranden der naburen : waarmede zal hij dan ook den ledigen tijd doorbrengen ? Rekent ge er toch de dagen af, waarop
hij ten landdag trekt hetzij hij adeling dan wel v r ij e of
hofhoorige zij — ten landdag naar Marklo in de Wezervlakte,
dan blijft hem niet veel te doen over dan toezicht te houden
op eigen hoeve en erf, dat hij voor alle veiligheid omschutte,
en op dat deel der m e e n t of gemeenschappelijke bezitting,
dat hem, zoo hij althans geen hofhoorige is, door den 1 a n drechter is toegewezen en waarmede hij ook genoegen neemt.
Immers, al is de rechter uit en door de aanzienlijken gekozen,
toch is reeds onder hen de waarde van den mensch, afgescheiden van zijn stand, genoegzaam gestegen om ook den geringste de ergernis van verguizing te besparen *). Niet dat men
het onderscheid niet kent tusschen den adellijke en vrije, tusschen den vrije en hofhoorige. Hebt ge u aan een adeling of
zijn eigendom vergrepen, hij mag u zesmaal hoogere boete afvragen dan de vrije, terwijl de hofhoorige zich met de helft
van den eisch des laatsten moet vergenoegen. Doch in de yolksvergadering hebben alien recht van spreken over de gemeenschappelijke belangen. Daar komen uit alle gouwen en marken
vertegenwoordigers van alle standen saarn en zelfs de belangen
der hofhoorigen worden er niet over het hoofd gezien.
Wat onzen Sas echter bewegen mag zoo gespannen te
arbeiden en zich nauwelijks ruste te gunnen ? Ik zal 't u zeg*) We kiezen hier in het bijzonder onze woorden met voordacht. Getrouw
aan onze aankondiging in het prospectus, wenschen we de feiten zelve te laten
spreken, doch waar zij dan ook voorbeelden en waarschuwingen inhouden ook
voor onzen tijd, zullen we niet nalaten de aandacht er op te vestigen. Voor de
weiwillende ontvangst van dit werk, in zoovele bladen tot ons gekomen, betuigen we gaarne onzen welgemeenden dank. Allermeest daarvoor, dat men het
uitsprak : dit werk heeft een tendenz, en dat wel, of men het met het beginsel van den schrijver eens zij of niet. Ja, dit werk heeft eene strekking en de
opmerkingen van den schrijver, tusschen den tekst of in noten vervat, zullen
den lezer wel niet in twijfel laten over zijn beginsel. Men beginne met elkaar
te plaatsen en te waardeeren I Dat is de doorgaande les der historie, en wij
zullen ze niet verbeteren.
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gen. In een aanval van drift heeft hij den noon van een adeling verwond en de vader, die van zijn recht van wedervergelding, vooral tegenover een mindere, gaarne afstand deed, heeft
de boete, 't w e e r g e 1 d geeischt, dat voor zulk een geval wel
slechts uit een enkel stuk vee bestond, maar onzen vrije toch
bezwaart. Zoo zal hij dan hard arbeiden en zijn vaatwerk straks
ruilen tegen het door den wreker geeischte dier, waarmede hij
trouwens diens v r e d e k u s, v e r z o e n i n g, welke tot waarborg
voor het opgeven van wraakrechten gold, duur genoeg betaalde. Duur genoeg, doch het staat noch aan den wreker, noch
aan den schuldige, den prijs der v e r z o e n i n g te veranderen.
Deze staat vast voor elk vergrijp en is onderscheiden, naarmate
de beleediging een meer of min aanzienlijke geldt, of zelve
meer of min zwaar heeten mag. Ja, zelfs bij manslag kan de
bloedwreker zijne rechten doen atkoopen en, daar hij dit gewoonlijk doet, komen de familie-veeten hier minder voor dan
bij andere stammen. En dit geldt niet slechts lichamelijke beleediging en doodslag, doch evenzeer vrouwenroof, brandstichting en andere misdaden van zedelijken aard.
Voor niets was de Sas gevoeliger dan voor berooving van

eigendom. Waar het slechts een stuk van eenige waarde
gold, daar moest de dief sterven, en het hielp hem niet, of hij
ook aanbood de waarde van het gestolene negenmaal te vergoeden, een aanbod, dat slechts bij taken van minder beteekenis aangenomen werd. De Sas mocht dan trouwens ook streng
op den eigendom zijn, aangezien deze slechts gering heeten
mocht in vergelijking met dien van andere stammen.
Bij den eersten oogopslag merkt ge reeds, dat de man
weder het haar op het hoofd saa.mgenomen heeft door middel
van een kam of naald. Zijne kleeding is minder zorgvuldig dan
bij de vorige stammen, doch bij de vrouwen en kinderen merkt
ge juist het tegendeel op. Wat de vrouw aangaat, deze geniet
bij den Sas hooger eer dan bij de Germanen het geval was.
Wanneer de ongehuwde vrouw boete eischt wegens beleediging,
haar aangedaan, dan mag ze tweemaal zooveel eischen als
de man. Ja, voor de gehuwde vrouw zien we reeds gewoonten
den
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in zwang, welke nog ten onzen dage gelden. Zoo bijv. heeft zij,
wanneer haar man sterft, geen recht op haar huwelijksgoed,
doch wel op de helft van de door hem gedurende het huwelijk verworven bezittingen. Haar huwelijksgoed behoort tot
de erve der kinderen, die tevens de verplichting aanvaarden
om voor haar te zorgen. Onroerende goederen gaan alleen op
de zonen over.
Kuischheid en goede trouw onderscheidden voorts ook
dezen stam, die zich overigens in menig opzicht aan de Germanen verwant toonde en welks uitbreiding naar 't Zuiden eerst
gestuit werd, toen hij een nieuwe volksvereeniging, de Franken,
ontmoette.
De Franken, waartoe de meer Zuidelijke stammen en
waarschijnlijk ook de Batavieren behoorden, werden in Ripuarische en Salische Franken verdeeld. Men wil, dat de eersten
hun naam van den Rijn ontleenden, langs wiens oevers zij zich
uitbreidden. De Salische Franken, zoo zegt men, werden dus
geheeten naar de Saliers, die den hoofdstam hunner vereeniging
vormden en die, oorspronkelijk uit Panonie afkomstig, zich
over dit land naar hier begaven en zich in 't Oosten van ons
vaderland vestigden, waar de namen Salland, Oldenzaal, en
meer andere, aan hun zijn herinneren. Reeds omstreeks het
midden der derde eeuw schijnen zij den Rijn overgetrokken te
zijn en het eiland der Batavieren, dat door de aanhoudende
wervingen der Keizers veel aan bevolking verloren had, bezet
te hebben. Van daar uit zouden ze hunne zegevierende wapenen
nit eens te land tot in Griekenland, dan te water tot in Afrika
overgebracht hebben, en werden ze voor het afgeleefde Rome
gevreesde vijanden. Keizer Valerianus zag zich reeds omstreeks
het jaar 260 genoodzaakt zijn zoon Gallienus, onder toezicht
van den veldheer Posthumius, tegen hen of te zenden, ten
einde Gallie van hunne strooptochten te bevrijden. Gallienus
trof toen eene overeenkomst met een der Frankische vorsten,
waarbij deze beloofde den Rijn niet te zullen overtrekken en
tevens te zullen beletten, dat andere stammen dit deden. Waarschijnlijk werd reeds toen den Franken vergund zich op het
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eiland der Batavieren te vestigen. Posthumius wist zich bij de
Franken zoo bemind te maken, dat ze hem tot Keizer verhieven in plaats van den jeugdigen Gallienus. Maar toch moest
hij hen andermaal, met de wapenen in de hand, beletten, hunne
strooptochten in Gallie te hernieuwen, ja, zij trokken zelfs
door Gallie naar Spanje, plunderden en verwoestten dat land
en begaven zich van daar te scheep, waarna zij de kusten der
Middellandsche zee door hunne strooptochten onveilig maakten.
Toen Posthumius door de hand van een Gallischen sluipmoordenaar gevallen was, verwoestten de Franken de door hem
ter beveiliging van Gallie aangelegde sterkten, en zeker zouden
ze toen reeds aan de heerschappij der Romeinen in Gallie een
einde gemaakt hebben, had niet Posthumius' vriend en opvolger
Lollianus hen met krachtige hand gestuit en de sterkten langs
den Rijn hernieuwd. Ook Aurelianus, het hoofd eener Gallische
keurbende, later Keizer, bracht hun een bloedige nederlaag bij
Maguntiacum toe, doch na zijn dood namen ze een groot deel
van Gallie in bezit.
Keizer Probus besloot eindelijk paal en perk aan hunne
driestheid te stellen. Na hen onderscheidene malen overwonnen
te hebben, sloot hij eindelijk met hen den vrede, waarbij zij
zich aan Rome onderworpen verklaarden, mits men hun vergunde het in bezit genomen land te blijven behouden. Zoo
vestigden de Franken zich dan in vrede op dezen grond, ook
al toonden de Romeinen duidelijk, dat zij in hunne belofte om
zich rustig te zullen houden, weinig vertrouwen stelden.
Door het wegschenken van landerijen, werden de Romeinen van hunne meest geduchte vijanden bevrijd en gebruikten
dezen als een soort van voormuur, om de invallen van andere
woeste stammen in hun gebied te stuiten. Waar zij hun vergunden zich in eenig gebied neer te zetten in onderworpenheid
aan Rome, werden de akkers ontgonnen, de wijnbergen beplant, en legden zij niet alleen zelf allengs hun woesten aard
af, maar voorzagen zij tevens de keurbenden van koren en
wijn. De Romeinen waren dan ook niet weinig met den afloop
van den krijg ingenomen, gelijk blijkt uit een schrijven, dat
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keizer Probus aan den raad der stad richtte. En de Franken konden nu in rust genieten van de welige akkers en
rijke velden, welker bezit hun anders voortdurenden strijd
kostte.
Maar 't was geen yolk, voor den vrede geboren, en Probus
had wel gezien, toen hij op hunne beloften niet sterk vertrouwde
en de uiterste grenzen der wingewesten, van den Rijn tot aan
de Donau, met eene rij van vestingen dekte. Het duurde toch
niet lang, of zij begaven zich met hun schepen naar de Zwarte
Zee, veroverden daar eene gansche vloot, vervulden de kustbewoners van Griekenland en Klein-Azie met schrik en ontsteltenis, verwoestten Syracuse, de oude hoofdstad van het
vruchtbare Sicilie, stroopten de kusten van Afrika en Spanje
af, en keerden met rijken buit beladen naar de oevers van den
Rijn terug. Deze zeetochten, die ons aan de latere invallen der
Noormannen doen denken, schenen hun zoo goed bevallen te
z,j'n, dat ze voortaan, in bond met de Saksers, de Gallische
kusten herhaaldelijk bezochten.
Reeds na vier jaren trok de medekeizer Maximianus andermaal tegen hen op om hunne losbandigheid te bedwingen. Weer beloofden zij den vrede te zullen bewaren en zich
aan het Romeinsche recht te zullen onderwerpen, waarop, onder meer, hun koning Geneboud zijn eerewoord gaf, terwijl de
Keizer hun toestond, mede de braak liggende landen der Nerviers en Trevieren in bezit te nemen. De afspraak was voorzeker goed, doch nauwelijks was de Keizer, voldaan over zich
zelf, voortgetogen, of andermaal trokken de Frankische zeeroovers er op uit en noodzaakten de Romeinen zelfs, om een vloot
op de kusten te leggen, ten einde hen in bedwang te houden.
Het opperbevel over deze vloot droegen ze op aan Carausius,
een Nederlander, wiens bekwaamheid en moed door de Romeinen z66 zeer gewaardeerd werden, dat hem zelfs de opvoeding
van Constantius Chlorus, den lateren medekeizer, toebetrouwd
werd. Weldra zouden zij reden hebben tot berouw over hunne
keuze. Carausius kweet zich van den hem opgedragen last,
doch hij verrijkte zich-zelf met den buit, welke hij den zee-
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roovers ontwrong, in plaats van ze den Galliers, den rechtmatigen eigenaren, weder te geven. Dezen beklaagden zich weidra
over hem bij Maximianus, den mederegent over het Westen,
die, geergerd over het misbruik van vertrouwen, waaraan Carausius zich schuldig maakte, beval, dat men hem dooden zou.
Carausius echter, vermoedende dat hem kwaad dreigde, sloot
een bond met Geneboud, verzamelde zooveel schepen als mogelijk was, stak naar Brittannie over, en wist zich daar gedurende
een zevental jaren als Keizer staande te houden. Eerst drie
jaren na zijn dood gelukte het den Romeinen dat land weder
te onderwerpen. Zooveel is zeker, dat Brittannie aan dezen
Nederlander zijne stoute vlucht ter zee te danken heeft ; ook
de groote Napoleon had zich wel tweemaal behooren te bedenken, voor hij ons vaderland eene aanslibbing van Frankrijks rivieren heette : immers het blijkt, dat Frankrijk een
groot deel van zijne bevolking aan ons vaderland verschuldigd is !
Constantius Chlorus, die inmiddels tot Cesar benoemd was,
maakte zich voor een goed deel van de vloot van Carausius
meester, overwon den trouweloozen Geneboud met zijne rustelooze Franken, en trok daarna op tegen de Alemanen, eene
andere volksvereeniging. Hij sloeg ze en rukte met een deel van
zijn leger Langris, de oude hoofdstad der Lingonen, binnen. Op
het alleronverwachtst drongen straks echter de Alemanen binnen de stad en sloten de poorten. Zoo was de Cesar zelf door
zijne vijanden gevangen ! Met levensgevaar kiom Constantius
over de wallen en liet zich door middel van een touw buiten
de stad, waarna hij zich onmiddellijk tot zijn leger begaf, de
Alemanen aanviel en zestig duizend hunner neervelde. Daarna
onderwierp hij andermaal de Germanen, die van de gelegenheid
gebruik gemaakt hadden en den Rijn overgetrokken waren.
Na den dood van Constantius volgde zijn zoon Constantinus hem als Cesar over het Westen op. Mocht deze door
zijne lofredenaars al de z a c h t m o e d i g e genoemd worden, wijl hij voor hun leven en dat zijner vijanden met de
meeste zorgvuldigheid waakte, ja, de krijgsgevangenen voor
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groote geldsommen van hen kocht, de bewoners dezer streken
hadden eer aanleiding hem den Wreeden te heeten. Toen de
Franken andermaal in verzet gekomen waren, trok hij tegen
hen op, wist hen, terwijl hij een deel van zijn leger aan de
overzijde van den stroom in hinderlaag legde, over den Rijn te
lokken, viel hen daarna van beide zijden op het lijf en richtte
een waar bloedbad onder hen aan. En straks naar Rome wedergekeerd, zat de zachtmoedige Cesar in het amphitheater, op
den keizerlijken zetel, door zijne hovelingen en vrienden omringd. Daar beneden stonden de beide koningen der Franken
met tal van hunne onderhoorigen in het worstelperk. En toen
de hokken geopend werden en de uitgehongerde wilde dieren
op de overwonnenen aanvielen, verlustigde de zachtmoedige
Cesar zich in den doodstrijd zijner fiere slachtoffers, die, liever
dan ten spot van hun zedelooze en wreede vijanden te strekken, den leeuwen en tijgers in den geopenden muil vielen.
Mocht zulk eene bloeddorstige handelwijze ook al voor
een oogenblik schrik in de harten der verslagenen brengen,
straks kreeg de wrok de overhand en na herhaaldelijk tegen
de Franken opgetrokken te zijn en telkens meer bloed onder
hen vergoten te hebben, trachtte de Keizer eindelijk hen door
weldaden en goedheid aan zich te verbinden. Hij onderscheidde
hen boven alle andere vreemdelingen, bekleedde hen met de
meest aanzienlijke ambten in leger en staat en gaf den Romei nen verlof zich met hen te verzwageren, eene vrijheid, welke
hun tegenover de bewoners der overige wingewesten niet gegund was.
Nauwelijks had Constantinus echter de oogen gesloten
(35o) en was er een felle krijg over de heerschappij tusschen
zijne beide zonen Constantius en Constans ontbrand, of de
Franken vielen weder in Gallie. \WI. overwon Constans hen,
doch hij was toch genoodzaakt den vrede van hen te koopen.
Korten tijd later verhief Magnentius, een Nederlander, de vaan
des opstands en de Germanen schaarden zich onder zijn banier.
Ten einde raad, liet Constantius, die nu alleenheerscher geworden was, de leiding van den krijg tegen de Germanen aan den
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Frank Silvanus over. Door zijn moed en beleid wist Silvanus
den vrede te herstellen, doch nauwelijks had hij zijne taak
volbracht, of zijne benijders wisten den Keizer diets te maken,
dat hij zelf naar de opperheerschappij over Gallie en Germanie
streefde. Door het wantrouwen des Keizers geergerd, werd zijn
zucht naar wraak nog meer geprikkeld, toen hem bericht werd,
dat de Keizer zich van hem trachtte te ontdoen. Nu besloot
hij om dien ondank met vermetelheid te keer te gaan. Hij
ontsloeg de troepen van den eed aan Constantius, liet zich-zelf
tot Keizer uitroepen en vestigde zijn zetel te Colonia Agrippina,
vanwaar hij Italie met een inval bedreigde, toen een sluipmoordenaar, door den Keizer gewapend, hem in zijne wraakplannen
stuitte en Rome van een wissen ondergang redde.
Intusschen heeft eene andere macht dan die van het staal
het aangezicht der wereld veranderd. Strijdend door getuigen
en overwinnend in het lijden, hebben de onderdanen van den
eeuwigen Koning zich van een kruis, dat zich op een eenzamen
heuvel verhief, met hun eigen bloed en tranen, een weg gebaand door Rome's wingewesten tot aan den voet van den
keizerlijken troon. Martelvuren hebben hun moed niet verteerd,
kerker en beul hebben hun mond niet doen verstommen. En
nu, ze hebben het pleit gewonnen ! Aan den voet van dat
kruis, waarvan zij in de wereld uitgingen, legt de Keizer der
eeuwige stad met een gebroken hart zijn diadeem neder en de
woeste barbaar knielt naast hem om genezen te worden van
de eeuwige wonden des harten!
Ja, Gallileer, gij hebt overwonnen !
Doch laat ons deze zaken meer van naderbij bezien !

HOOFDSTUK X.
KEIZER JULIANUS DE AFV ALLIGE.

Terwijl keizer Tiberius gruwel op gruwel stapelde, en in
zijne schanddaden toonde, hoezeer de oude Romeinen vervreemd
waren van de zeden, welke hen hadden groot gemaakt, had
zijn stadhouder Pontius Pilatus, op den heuvel Golgotha, in
het aangezicht van Jeruzalem en den tempel, drie kruisen doen
oprichten. Aan het middelste daarvan, tusschen twee moordenaren, hing ten aanschouwe van de duizenden Joden, die zich
uit alle oorden der wereld naar de heilige stad begeven hadden
om Jehovah in Zijn tempel te aanbidden, een Man, krachtig
bevonden in woorden en werken bij God en al het yolk. Boyen Zijn hoofd had Pilatus de woorden geschreven : „Deze is
Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden." Door den haat
der Joden aan de Heidenen overgeleverd, boog Hij eindelijk
het, afgestreden hoofd en gaf den geest. Gij weet het : de Man,
die daar hing aan dat hout, was Jezus Christus, de Zone Gods
en des menschen ; dat kruis was het zoenoffer-altaar voor eene
gansche wereld en van dat kruis ruischte het profetisch woord
van den Christus over de hoofden der Zijnen :
„In de wereld zult gij verdrukking hebben, doch hebt
goeden moed : Ik heb de wereld over wonnen !"
Straks zuchten Zijne volgelingen in Herodes' kerker of
worden, om het Joodsche yolk te believen, op de tinne des
tempels met den zwaarde onthoofd. De dweepzieke ijver des

DE VERVOLG I NGEN.

149

hoogepriesters drijft hen uit Jeruzalem, buiten de grenzen van
het Heilige Land, en heinde en ver klinkt het Evangelie van
den Gekruiste. De zendelingen der eerste Christen-gemeente
brengen I het woord des vredes aan de gevangenen in den kerker van Philippi, maar ook op den Areopagus voor de vier,
schaar van Griekenland's wijzen, en in de tegenwoordigheid van
Rome's stedehouders en vorsten, ja zelfs aan den voet van Nero's
troon, getuigen Christus gezanten :
„Ik wenschte wet, dat gij alien waart als ik, uitgenomen
deze banden !"
Voor hen slechts kerkerstraf en dood ! Voor het Woord,
dat zij verkondigen, slechts zegepraal en een toenemende schaar
van belijders ! Terwiji de Joden hen steenigen en Rome's Keizers
hen kruisigen en verbranden, zegent de Jood zich in Hem, dien
hij heeft doorstoken en de keizerlijke veteraan begeeft zich naar
de catacomben der Christenen, om er zijne goden of te zweren
en zich in den naam van den Nazarener te laten doopen. Hebben de Joden gevreesd, dat Zijne leer den tempeldienst te niet
doen zal, de Heidenen sidderen voor de wankelende altaren
hunner goden, en 't zijn niet slechts „slechte" keizers als Nero,
maar ook mannen als Trajanus en Marcus Aurelius, met een
wijsgeerig hoofd en eene edele, groote ziel, die de Christenen
doen pijnigen en ze voor de wilde dieren doen werpen tot
verlustiging en afschrik van hunne wufte onderdanen.
Tot tienmaal toe kantte zich Rome's Keizer, met al zijn
gezag over een halve wereld, tegen den zedelijken invloed van
het Christendom ; tot tienmalen werd over het gansche Romeinsche gebied eene algemeene vervolging uitgeschreven, ten einde
de belijders van de leer des Nazareners van de aarde uit te
roeien, of hen te dwingen op het altaar der goden te offeren in
de tegenwoordigheid des yolks. Doch tegen deze macht scheen
geen keizerlijk bevel opgewassen ; op hun weerstand putten
stadhouders en landvoogden vruchteloos al de gruwelen uit,
welke dienstijver voor den Keizer en haat tegen deze verachters hunner goden hen ingaven. De Christenen trokken met
de legioenen uit naar de wingewesten, zaten aan in de keizer-
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lijke raadzalen, verdrongen zich aan het keizerlijke hof en, o
gruwel ! 's Keizers bloedverwanten en huisgenooten vereerden
den God der Christenen.
De vervolgingen nemen een einde : keizer Constantijn zelf
is een Christen, en van nu af aan is het een eere en een voordeel, den God der Christenen te dienen. Maar evenzeer mist
de nu uit hare nederigheid en hare verdrukking opgeheven gemeente de sterke beenen, die de weelde dragen kunnen. Het
duurt niet lang, of de kerk wordt door inwendige twisten verscheurd en vooral hare meer aanzienlijke belijders, die slechts
om den Keizer te gelieven, tot het Christendom overgegaan zijn,
brengen schande over haar door hun ongeregelden wandel en
hunne zedelooze handelingen.
Straks bestijgt Julianus, de broederszoon van Constantijn
den Grooten, den keizerlijken troon, doch nauwelijks dekt hem
het keizerlijk purper, of hij werpt het masker af. Heeft niet
keizer Constantius zijn oom, Julianus' vader, in wantrouwen omgebracht en stond men ook hem-zelf niet naar het leven ? Heeft
hij niet, aan het keizerlijk hof opgegroeid, al de gruwelen en
misdaden gezien, die Constantijn's zonen en hunne medegenooten pleegden, terwijl zij zich Christenen heetten ? Heeft men hem
niet met geweld gedwongen zich ook Christen te huichelen,
terwijl zijn hart den Nazarener vloekte ? Moest hij niet, terwijl
hij den nacht tevoren, te midden der heidensche priesteren, in
het verborgen den goden rookte bij de altaren der voorvaderen, als het straks dag geworden was, zelfs als voorlezer optreden in de hoofdkerk van Nicomedie, opdat men hem niet verdenken en hem al zijne schoone vooruitzichten, ja zelfs het leven benemen zou, omdat hij een afvallige geworden was ?
Maar nu, alle huichelspel is uit en van nu aan draagt hij
den naam van Juliaan den Apostaat als een eere-titel. Nu worden de kerken der Christenen gesloten, de altaren der goden
hersteld en de Keizer zelf gaat zijne medepriesters vciOr in
edele denkwijze en reinheid van zeden, want dat zijn de vijanden, waarmede de Keizer meent, dat het Christendom alleen,
doch ook zeke-r kan bestreden worden !
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Doch waarom hier deze dingen vermeld ? Omdat ook hier
langs de keizerlijke heirbanen door de Romeinsche legioenen
de zaden van het Evangelie werden overgebracht en in den.
Germaanschen en Gallischen grond werden gestrooid. Langzamerhand vertoonde zich nu hier, dan daar eene ontkiemende
plant, doch het duurde lang, voor ze onder de schaduw der
heilige eiken opwassen konden, en eeuwen zouden voorbijgaan,
eer nog een kloeke hand zich wapenen durfde om de altaren
der goden voor de oogen van Sassen en Franken omver te
werpen. De godsdienst was van heidensche en christelijke zijde
straks zoo saamgeweven met het staatkundig bestaan der volken, dat men meende zijne vrijheid en onafhankelijkheid op
't altaar van den God der Christenen neer te leggen, wanneer
men de goden der voorvaderen afzwoer, en deze gedachte vooral,
gevoegd bij de gehechtheid van deze volken aan hun eeuwenouden godsdienst, was oorzaak, dat het Christendom zich hier
eeuwenlang slechts sporadisch vertoonde. Zoo hebben we dan
nu den sleutel aangegeven tot de verschijnselen, welke zich
voortaan ook in de geschiedenis dezer volken voordoen en wij
willen nu den draad der geschiedenis weder opvatten.
't Was geen gemakkelijke taak, die de jeugdige Juliaan in
het jaar 355 aanvaardde, toen zijn neef Constantius hem uit
Athene, van zijne wijsgeeren en zijne boeken, wegriep, en hem
tot Cesar over Gallie benoemde. Misschien wel had zijn lieve
neef dit eerbewijs uitgezonnen om zich van den eerzuchtigen
jonkman op schijnbaar onschuldige wijze te ontslaan, doch hoe
dit ook ware, Julianus ging. Voor hem slechts een ideaal : met
de macht van den keizerlijken scepter de heidensche altaren,
door heel de wereld heen, weder op te richten en de gevloekte
leer van de Galileer uit te roeien ! En om dit ideaal te bereiken, liep zijn weg door Gallie, waar te midden van de oproerige barbaren lauweren te behalen waren, welke hij straks
tegen eene keizerskroon inwisselen kon. Het duurde dan ook
niet lang, of de wereld stond verbaasd over den heldenmoed
en de krachtsontwikkeling van een jonkman, die zijn leven
lang in het studeervertrek gesleten had.
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In den winter bereikte Julianus de Romeinsche legerplaats
te Vienna. Hachelijk was de toestand van het Gallische wingewest. TerwijI de zonen van Constantijn Rome's machtsontwikkeling in broederstrijd verteerden, hadden Franken, Alemanen en Sassen zich tegen de Romeinen verbonden. Ze
hadden Colonia Agrippina en een veertigtal steden en dorpen
aan den Rijn aan de vlammen prijs gegeven en de bloem van
den Gallischen adel in woesten strijd gedood of tot slavernij
veroordeeld. Terwijl zij den rijken buit over den Rijn terugvoerden, hadden ze eenigen hunner bevelhebbers achtergelaten
om het veroverde land te bewaren, totdat i.e het geheel in
hun bezit zouden komen nemen. De grootste verslagenheid
heerschte in geheel Gallie en men sidderde op het hooren van
den naam der Franken of Sassen.
Met luid gejuich ontvingen dan ook de inwoners en de
Romeinsche keurbenden, die zonder bestuur en tucht niet tegen
de overmacht der Barbaren opgewassen waren, den jeugdigen
opperbevelhebber, wiens kortstondig verblijf te Vienna reeds
had getoond, dat hij voorzichtigheid met moed en krijgsbeleid
wist te vereenigen. Ofschoon de Germanen, hem op een mistigen, regenachtigen nacht overvallende, bijna twee zijner legioenen zouden neergesabeld hebben, indien de bondgenooten hen
Diet tijdig in den rug aangevallen hadden, zoo sloeg hij ze op
zijn beurt en joeg ze over den Rijn, waarna de Franken een
verbond met den overwinnaar sloten. Intusschen zetten de overige volken den strijd voort en waagden het zelfs Julianus in
zijn kwartier te belegeren, terwijl een Romeinsch leger, onder
Marcellus, daar tegenover lag. Maar met de geringe macht, die
Julianus bij zich had, oefende hij zulk een weerstandsvermogen
uit, dat de Germanen onverrichter zake aftrokken. Het omliggende land plunderende en verwoestende, legerden zij zich langs
den linker Rijnoever en wachtten te midden hunner bosschen
de nadering van den Cesar af. Toen zij vernamen, dat hij in
aantocht was, hieuwen zij de boomen om en wierpen ze over
den weg, terwijl ze van een eiland in de rivier hem en zijn
leger bespotten, als zij op de door hen opgeworpen hinderpalen
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stuitten. Toen zond Julianus zijne Batavieren op hen af. Dezen
zwommen naar het eiland over, richtten een waar bloedbad
onder de Alemanen aan en keerden met rijken buit tot den
opperbevelhebber terug. De schandelijke lafhartigheid van zijn
onderbevelhebber Barbatio, die met een leger van dertig duizend
man zich tot den terugtocht liet noodzaken, bracht Julianus in
niet geringe moeilijkheid. Stain bij stain sloot zich met zijn
koning bij de Germanen aan, wier krijgsmacht die van de
Romeinen driemaal overtrof. Steunende op zijn krijgsbeleid en
de meerderheid van zijn leger in tucht en geoefendheid, bond
Juliaan niettemin den strijd aan. Hardnekkig, was de kamp,
waarin de Germanen al hun vermetelen moed, de Romeinen
hun krijgsbeleid en ervaring inspanden, en de overwinning nu
eens naar de eene, dan naar de andere zijde zich scheen te wenden. De roekeloosheid der Germanen, die het waagden tot in
het hart van het Romeinsche leger door te dringen, besliste
het pleit. Meenden zij zich reeds zeker van den triomf, hier
stuitten zij op de Bataafsche kohorte en ontmoetten een weerstand, dien zij niet verwacht hadden en welke hunne mannen,
door de woede, waarmede ze gestreden hadden, afgemat, te
machtig was. Nu deed Julianus hen van alle zijden tegelijk
aanvallen en straks stortten zij zich wanhopig in de rivier of
vielen onder de slagen der Romeinen. Een glansrijke zege was
behaald en ten bewijze daarvan zond Julianus een der Germaansche koningen, die gehoopt had met twee honderd der
zijnen de rivier over te steken, doch op weg daarheen in de
moerassen was blijven steken, als krijgsgevangene naar Rome.
Duizenden Germanen lagen op het slagveld en tal van anderen
dreven in den Rijn, die verdronken of door de pijlen hunner
vijanden doorboord waren.
Het volgende jaar versloeg hij andermaal de Alemanen en
dwong hij eene afdeeling der Franken, die zich weder aan het
plunderen begeven hadden, om de beiden sterkten, waarin ze
zich uit vrees voor des Cesars wraak geworpen hadden, tot
overgave. Daarna viel hij de Sailers te water en te land aari,
zoo snel en onverwacht, dat ze zich bijna zonder slag of stoot
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overgaven en den Romeinen trouw beloofden, waarvoor hun
het rustig bezit van den grond veroorloofd werd. En Juliaan
wist woord te houden en boezemde door zijn grootmoedigheid
en edelen zin, den onderworpen stammen ontzag in.
Op een zomer-namiddag van het jaar 359 was de Rijn getuige van een treffend tooneel. De Chamaven, door de Sassen
uit hunne woonplaatsen verdrongen, hadden het wingewest der
Romeinen in bezit genomen van de Roer tot aan de Noordzee,
beroofden en plunderden de legertreinen, die uit en naar de Romeinsche kwartieren verzonden werden en sneden den toevoer
van koren uit Brittanje af. Vruchteloos trachtten de Romeinen
hen te verdrijven. Des nachts op roof uitgaande, verborgen zij
zich bij het aanbreken van den dageraad in hunne bosschen en
moerassen z66 diep, dat alle nasporing vruchteloos bleek. Met
beide handen greep Juliaan het aanbod van den Frank Charietto aan, toen deze voorstelde hen in hunne verborgen schuilhoeken, waarmede hij bekend was, op te zoeken, mits men hem
aan het hoofd eener bende stelde. En Charietto beschaamde
het vertrouwen niet, dat men in hem gesteld had, doch hij
handelde wreedelijk jegens de Chamaven en liet zonder eenig
mededoogen alien dooden, die tot hem gebracht werden. Eindelijk gelukte 't hem den zoon huns Konings gevangen te nemen ,
dezen zond hij aan den Cesar, die den gevangene edelmoedig
verzorgde en als een vriend behandelde. De Chamaven intusschen, meenende, dat ook hij gevallen was, en voor algeheelen
ondergang beducht, zonden van uit hunne schuilhoeken boden
tot Julianus, om van hem den vrede te begeeren.
„Daarover zal ik spreken, wanneer uw Koning zich-zelf tot
mij richt en gij en uw yolk uwe bosschen en moerassen verlaat," was het antwoord van den hooghartigen Cesar. En zie,
de Koning verliet zijne ontoegankelijke schuilhoeken en begaf
zich met zijn yolk naar den oever van den Rijn om zijn machtigen vijand te ontmoeten. Nauwelijks had men Juliaan bericht,
dat de Chamaven aan de overzijde van den stroom zich bevonden en hun Koning met hem wenschte te onderhandelen
over den vrede, of hij besteeg een welgewapend vaartuig en
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liet zich overzetten, nadat hij den gevangen koningszoon in het
schip had laten verbergen.
„Wat wenscht ge van mij ?" deed Juliaan den Koning
door zijn tolk vragen.
„Een eerlijken vrede en de trouw van den vriend !" was
het niet minder fiere antwoord.
„En wat waarborg zult ge mij geven, dat gij mij die
schenken zult ?"
Het gelaat van den Koning betrok en zijne wenkbrauwen
trokken pijnlijk saam.
„Hebt ge aan ons eerewoord niet genoeg, neem dan mijne
moeder als pand van mijne trouw en die mijns yolks !"
„Uwe moeder ! . . . Neen ! . . . Waarom zegt ge niet : mijn
zoon ! Geef mij uw zoon en ik laat u in vrede gaan. Zoo niet,
geen woord meer en het zwaard beslisse tusschen Rome en
zijne vijanden !" sprak Juliaan met fonkelende blikken.
Als van den donder getroffen, die de trotsche eiken in hun
wouden ter aarde sloeg, vielen de Chamaven neder en smeekten
op hunne knieen, dat men toch niet het onmogelijke van hen
vorderen zou. Wilde Rome dan de vernietiging van hun stam,
daar het eischen stelde, waarvan het wel wist, dat zij ze niet
vervullen konden ! zoo jammerden en weeklaagden ze luide.
„En waarom kunt ge niet ? Is dat wellicht te veel van uw
trots gevergd ? En zoudt ge, als ik u in goed vertrouwen verlaten had, onder den zoon uws Konings uwe rooftochten willen
hernieuwen ? Nog eens, geef mij den zoon uws Konings, of het
zij oorlog !" sprak Juliaan.
„Ach, leefde mijn zoon nog !" stamelde de grijsaard en
wrong de handen in bitterheid zijner ziel, „hij zou zich terstond
voor zijn y olk geven. Maar hij viel onder uwe wapenen en mij
blijft niets over dan hem te beweenen."
Dat was ook een Juliaan te veel. Terwijl daar een traan in
zijn mannelijk oog glinsterde, gaf hij een wenk, en de gevangen
Prins trad naast hem.
„Zie bier uw zoon, dien de strijd u ontnomen had en dien
de Romeinen u wedergeven. Vraag hem, of hem eenig leed ge-

JULIANUS TOT KEIZER VERHEVEN.

JULIA AN KEIZER.

157

schied is, zoolang hij zich in mijne macht be yond. Ik zal hem
behouden en opvoeden, niet als gijzelaar, maar als een aandenken aan dezen dag. En zoo gij ooit trouweloos genoeg mocht
zijn om onzen bond te breken, dan zal ik u als den misdadiger straffen, maar niet uw zoon, die daaraan toch geene schuld
heeft."
Diep getrcffen drukte de grijsaard zijn zoon aan het hart
en daarna den edelmoedigen overwinnaar de hand biedende,
welke Juliaan gaarne aannam, sprak hij :
„Ik en mijn zoon, wij zullen u altijd dienen !"
De diepe stilte, die in de rijen der Chamaven geheerscht
had, ging in vreugdegejuich en woeste kreten van hulde en
dankbaarheid over, en onder de zegenwenschen van Koning en
y olk, van de trouw der getroffen bevolking verzekerd, vertrok
Juliaan naar de zijnen. 't Was meer dan tijd, dat de Chamaven genoodzaakt werden den mondvoorraad voor de legers door
te laten : het gebrek toch dreigde tot oproer aanleiding te zullen geven. Nu deed de Cesar zooveel boomen op het gebied
der Chamaven vellen, als noodig waren tot den bouw van acht
honderd kleine vaartuigen, die weldra z(5,6 overvloedig koren
aanbrachten, dat niet slechts in de behoeften van het oogenblik ruimschoots kon voorzien worden, maar ook de rnagazij nen, door Julianus aan den Rijn opgericht, gevuld konden
worden.
Na in het jaar 36o andermaal een gelukkigen veldtocht
tegen de Germanen voleind te hebben, waarbij hij vijf hunner
koningen dwong zich te onderwerpen, besloot hij, Gallie en
Germanie onderworpen rekenende, naar Brittanje over te steken.
Reeds had hij zich te Parijs gelegerd en van daar uit eene
keurbende, benevens eene Bataafsche kohorte naar Boulonge
afgezonden, om naar Brittanje te kunnen gaan, toen de op
zijn voorspoed naijverige keizer Constantius hem bevel zond,
een groot deel zijner legioenen, benevens de Germaansche en.
Gallische kohorten tot hem of te zenden, ten einde zij een oorlog tegen de Perzen zouden helpen beeindigen. Julianus was
besloten den wil des Keizers te volgen, doch nauwelijks had
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hij zijn leger in kennis gesteld van 's Keizers bevel, dat hen
naar het Oosten riep, of er ontstond luid gemor onder de
keurbenden, en de Galliers en Batavieren weigerden eenvoudig,
zeggende, dat ze zich hadden laten werven, op voorwaarde,
dat ze niet aan gene zijde der Alpen zouden gevoerd worden.
Dit was slechts een gezocht voorwendsel, daar zij Julianus later
tot ver in het Oosten en zelfs in Afrika volgden ; maar hunne
ware bedoeling bleek weldra, toen Julianus zich tot hen begaf. Zij spraken het met ronde woorden uit, dat zij Constantius niet wilden gehoorzamen, dat hij niet waard was hun
meester te zijn en dat ze hem, Julianus, op den keizerstroon
wenschten te plaatsen.
„Voer gij ons naar Italie, naar Byzantium, of waarheen ge
wilt ! Gij zijt onze Keizer !" zoo spraken ze en, het woord bij
de daad voegende, hieven zij den beminden Cesar op een schild
en droegen hem, onder de juichkreten der gansche keurbende,
door de legerplaats. En waarlijk, bij zijn tegenstander vergeleken, verdiende Julianus de eer, welke men hem bewees. Hij
haastte zich echter niet, de hem toegezegde kroon in ontvangst
te nemen. Eerst overwon hij de Attuariers, een Frankenstam,
die waarschijnlijk de IJseloevers bewoonde en in Gallie gevallen
was. Daarna trok hij het volgende jaar op tegen de Alemanen,
en met dezen vijfden tocht over den Rijn, besloot hij de rij
zijner heldendaden in Germanie. Nu toog hij naar Italie en
weldra beklom hij, na den dood van Constantius, den keizerlijken troon. Twee jaren later werd hij in een strijd tegen
de Perzen gewond. Men zegt, dat hij het bloed, dat uit de
wonde vloeide, in zijne hand opving en het in de lucht wierp
met de woorden :
„Galileer, gij hebt overwonnen !"
Van nu of aan kan men dan ook den Christelij ken godsdienst als Staatsgodsdienst in het Romeinsche rijk gevestigd
heeten, ook al valt het niet te ontkennen, dat de heidensche
Keizer, in edelen zin en grootheid van geest, menigen Christenkeizer beschaamde. Trouwens, wie dan ook uit 't leven der belijders tot de leer meent te mogen besluiten, dwaalt grootelijks.
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Na de kortstondige regeering van Jovianus, besteeg Valentianus den keizerlijken troon. Nauwelijks was hij aan het bewind, of de Alemanen vielen met een machtig leger in Gallie,
veroverden en verwoestten de grenssteden en trokken, met rijken buit beladen, naar hunne bosschen terug. Het volgende
jaar (366) keerden ze weder. Wêl traden de ons bekende
Charietto en het hoofd der Gallische keurbende, Severianus, hen krachtig tegen, maar zij waren tegen hun aantal
niet bestand en toen nu Severianus, doodelijk gewond, van
het paard stortte, sloegen de Romeinen op de vlucht. Vruchteloos trachtte Charietto ten minste de Bataafsche benden
tot staan te brengen. Straks werd ook hij gedood en de Bataven keerden den vijand den rug toe, zelfs hunne standaards
achterlatende.
Keizer Valentianus toornde zeer op de Batavieren. Toen ze
zich met de legioenen in zijne tegenwoordigheid vertoonden en
hem door het gezicht op de weer heroverde banieren tot zachtheid wilden stemmen, schold hij hen voor lafaards, deed hen in
alley tegenwoordigheid uit hunne krijgsambten ontzetten en hun
de wapenen afnemen, terwijl hij hen veroordeelde als veile
slaven verkocht te worden. Toen wierpen ze zich aan zijne
voeten, smeekten hem op de meest verteederende wijze zulk
een smadelijk vonnis op te heffen en beloofden hem, dat ze
zich voortaan den naam van Rome's bondgenooten weder
waardig zouden maken. Valentianus gaf toe, en in drie achtereenvolgende overwinningen op de Alemanen, wischten zij
straks den smaad af, welke zij op den Bataafschen naam geladen hadden.
Intusschen waren de Franken en Sassen andermaal in
Gallie gevallen en hadden zelfs hunne strooptochten in de
Middellandsche zee hervat, zoodat Valentianus het noodig oordeelde, hen andermaal te tuchtigen. Hij zond een leger op
hen af onder Theodosius, die hen met roem en voordeel bestreed, waarschijnlijk in de nabijheid van het eiland der Batavieren. Daarna trok hij met zijne keurbenden en de Bataafsche
hulptroepen naar iirittanje, waar hij de opgestane bevolking
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overwon en zekeren Civilis, dien men voor een Batavier houdt,
achterliet, om in zijne plaats de muitende inwoners in bedwang te houden.
Reeds in 368 dwong de ijver voor het Christendom den
Keizer, om zelf met een machtig leger tegen de Alemanen op
te trekken, toen zij het gewaagd hadden eene Christenkapel
binnen te dringen, de mannen en vrouwen, die er aanbaden,
te dooden en de kerk te plunderer. Of het nu Christelijke
ijver van den Keizer heeten mocht, dat hij op zijne beurt
duizenden Alemanen doodde, dit betwijfelen wij zeer. WM
liet de Keizer de vestingen langs den Rijn versterken en
vermeerdtren, doch nauwelijks was hij weggetrokken, of de
Franken en Sassen vielen andermaal in Gallie. Zij werden
echter door de Romeinen geslagen en sloten met hen een
verbond, waarbij zij hun buit wedergaven en beloofden de
Romeinen in hunne oorlogen bij te staan. De Sassen waren
echter nauwelijks voortgetrokken, of een deel van het Romeinsche leger viel onverwachts op hen aan en sloeg ze alien
ter neder.
Doch waartoe zouden we voortgaan de voortdurende invallen der Franken en Sassen te volgen en de wraakoefeningen der Romeinen te beschrijven ? Hoe langer zoo meer waren
de legers der laatsten uit vreemdelingen samengesteld, en vooral
de Frankische hulpbenden maakten daarin de meerderheid uit.
Dezen streden met goed geluk tegen de Germaansche en Gallische stammen, ja zelfs tegen hunne eigene landgenooten, en
hunne zegepralen deden hen al stouter optreden, zoodat ze
weldra, even als de vroegere Germaansche lijfwachten, met de
kroon speelden.
Nog eenmaal scheen het, of de zinkende Staat tot vrogere grootheid herleven zou order het krachtig bestuur van
Theodosius den Grooten. Toen deze echter het rijk aan zijne
beide zonen overliet, waarvan Arcadius het Oosten, Honorius
het Westen beheerde, en toen ook uit het Noorden en Oosten
woeste volken de grenzen bedreigden, konden de Romeinen
slechts denken aan zelfbehoud. De Franken en Sassen breid-
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den zich naar willekeur uit in de Romeinsche wingewesten
en, waar de naam Bataven slechts in de Romeinsche legers
bewaard was, verdween die nu geheel en al. Zij, die dien naam
met eere gedragen hadden to midden van de Germanen en in
de legers van de wereldbeheerschers, smolten weg onder de
menigte, waarmede zij zich verzwagerden en wier aanlokkelij ken
naam zij gaarne inruilden voor dien, welke herinneringen opwekte, hun zeker ten gevolge der omstandigheden voor een
goed deel ontgaan. Maar al geraakte hun naam verloren,
gansch anders was het met hen dan met de volken, die vOOr
hen dezen grond bewoonden. Waar deze laatsten nauwelijks
meer dan een twijfelachtig spoor van hun bestaan nalieten in
hunebedden en uit de aarde gedolven steenen werktuigen, daar
werden de daden der Bataven met gulden letters geschreven in
de jaarboeken der geschiedenis van het machtigste yolk ter
wereld, en juist door hun verkeer met dat yolk oefenden zij
zulk een grooten invloed uit op de scharen, die hun grond overstroomden en welker historie een nieuw tijdperk voor deze gewesten opent.

Dl. I.

II

HOOFDSTUK XI.
DE VOLKSVERIIUIZING EN DE FRANKEN.

Drie kwart van de eeuw was verloopen in voortdurenden
strijd tusschen de Romeinen, Franken en Sassen, doch de onrust, die daardoor gewekt werd, geleek niet op den storm, welke
in de laatste jaren der vierde eeuw Europa beroerde. Ginds,
ver in het Altai"-gebergte, ten Westen van het Hemelsche rijk,
woonde een yolk, wiens bloote verschijning niet slechts den Romeinen, maar ook den Germanen, die anders voor geen klein
gerucht vervaard waren, schrik inboezemde. Verbeeldt u eene
wilde menigte menschen, wier gelaat met sneden en kerven bedekt is, die zij zich reeds in hunne jeugd toebrengen om den
groei van den baard te verhinderen, en waaronder ook hunne
kleine fonkelende oogen als verscholen liggen. Denkt u een
korten, vleezigen hals op breede schouders en een lichaamsbouw, die eer aan een stee pen zuil dan aan een man denken
doet. Hun hals is met bont gedekt, het overige van hun lichaam
steekt in een linnen kiel, bokkenvellen beveiligen hun beenen
en zoo hijschen ze zich te paard. Zitten ze eenmaal, dan schijnen ze er voor hun Leven te zitten, want ze eten, drinken,
slapen en beraadslagen te paard en hun vleesch rijden ze warm
onder hun zadel. Verbaast het u nog, dat de bijgeloovige Romeinen hen wezens van een hoogere orde rekenden en meenden, dat ze met hunne paarden saamgegroeid waren ? Vleesch en
rauwe wortelen, ziedaar hun voedsel. Hunne vrouwen en kin-
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en
deren vergezellen hen op hunne tochten in groote karren, nu
dierenhuiden overdekt. Zij kennen geen landbou w, ter nau verflood veeteelt ; roof en krijg, dat is hun middel van bestaan en
zoo ge hunne woningen zoekt, het zijn de holen in de bosschen,
de kloven in de bergen.
N'adat zij twee eeuwen lang hunne naburen, de Chineezen,
door hunne voortdurende invallen verontrust hadden, trokken
zij zuidoostwaarts, staken de Wolga over, sloegen de Alanen
en dwongen ze met hen te trekken, verjoegen de West-Gothen
en zetten zich, althans voor eenigen tijd, aan den Donau neder (375).
De verschrikte Gothen vraagden toen aan keizer Valens
vergunning zich in Thracie te vestigen, die het hun toestond op voorwaarde, dat ze hunne wapenen zouden uitleveren ;
doch, toen de Romeinsche landvoogden hen nu onderdrukten en
uitzogen, ruilden zij wederom de spade voor het zwaard en
begonnen een strijd, waarbij zij zich vrijdom van alle belastingen verwierven, terwijl hun een groot jaargeld toegekend
werd, waarvoor zij Rome voortdurend van hulptroepen voorzagen. Nauwelijks was echter Theodosius gestorven en bestuurden zijne zonen het rijk, of de Gothen trokken partij van de
verdeeldheid en den naijver, welke tusschen de raadsheeren der
beide keizers, Stilico en Rufinus, heerschten. Zelf een moedig en
eerzuchtig jonkman, Alarik, aan hun hoofd hebbende, vielen zij
eerst in het Oostersch Romeinsche rijk, doch daarna door Rufinus opgestookt, in Italie. Stilico haastte zich nu al de hulpbenden uit de wingewesten ter verdediging van Rome op te roepen.
Deze oproeping was het sein voor eene ware volksverhuizing
in Gallie en Germanie, met al de treurige gevolgen, daaraan
als onafscheidelijk verbonden. De Wandalen vielen in de landen
der Franken en, toen dezen hen in een bloedigen slag terugdreven, vielen ze, met de Alanen vereenigd, hen andermaal aan,
joegen Sueven, Bourgondiers en vele andere volksstammen
voor zich uit of sleepten hen in hunne vaart mede en breidden
zich in Germanie en Gallie uit, van waar een groot deel de
Pyreneen overstak, om zich in de schoone laagvlakten van
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Spanje te vestigen. Intusschen hadden ze Gallie als een ware
woestijn achtergelaten. Steden en dorpen waren verbrand, alle
gedenkteekenen en bouwwerken, door de Romeinen opgericht
en voltooid, waren vernield, en duizenden bij duizenden van de
inwoners waren gedood. De inboorlingen, ziende, dat zij van
de Romeinen bescherming noch steun te wachten hadden, kozen
zich eigen Keizers en de provincien in het Westen waren een
toonbeeld van verwarring en ellende.
Toen, terwijl Rome's keizer Valentianus III nog een kinct
heeten mocht en zijne moeder, Placidia, een rijk bestuurde, dat,
benauwd en bedreigd, als het van alle zijden was, wel dubbel
de geestkracht van den man noodig had, gordde zich de
Romeinsche veldheer Aetius aan, om de vervallen zaken in de
wingewesten te herstellen. Naclat hij de West-Gothen en de Bourgondiers verslagen had, sloot hij een verdrag met de Wandalen,
herstelde het gezag des Keizers in Gallie en Spanje, en maakte
zelfs een verbond met den Frankischen vorst Clodio. Wel verbrak de laatste zijne trouw weder en viel hij in Belgie, doch
zijn nederlaag tegenover Aetius en zijn spoedig gevolgde dood,
gaven den Franken aanleiding den vrede met de Romeinen te
herstellen, en dat te meer, waar beiden door denzelfden ouden
en gevreesden vijand, de Hunnen, bedreigd werden.
Eene halve eeuw was voorbijgegaan, sedert deze woeste
horden zich aan den Donau hadden gevestigd. Voortdurend
hadden zij Europa's volkeren in vreeze gehouden door telkens
hun gebied uit te breiden. Nu, omstreeks het midden der eeuw,
hadden ze den woesten koning Attila aan hun hoofd. Deze,
na al de naburige stammen aan zich onderworpen te hebben,
rukte met een leger van 750.00o man door Germanie, roovende,
moordende en brandende, als een ware Gods-geesel, als een
wilde bergstroom, die zich bruisend en schuimend in het vreedzame dal neerstort en alles verwoest. De schrik ging hen voor,
de puinhoopen der christenkerken en der heidensche tempels,
de afgebrande steden en dorpen, de platgetreden akkers, de
jammerkreten van de duizenden, die hunne omgekomenen beweenden, teekenden hun pad. Niemand of niets vond genade ;
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ja zelfs tot de zuigelingen toe werden door de woestelingen vermoord.
Zooveel ellende prikkelde tot weerstand. Daar rukte Aetius
aan. Zijn leger geleek wel eene groeiende lawine, want alle
stammen, in wier nabijheid hij kwam, sloten zich bij hem aan
om hunne dooden op de Hunnen te wreken en dezen den buit
te ontnemen, welke ze aan hen verloren hadden. Als dreigende
onweerswolken, zoo hortten zij beide menschenmassa's op elkaax
in, om elkander te vernielen. Woest, moorddadig was de kamp.
Niet minder dan 150.000 Hunnen drenkten de oevers der Marne,
de zoogenaamde Catalaunische velden, met hun bloed. Aetius
had op Attila gezegevierd. Ofschoon zijne vijanden genoeg
ontzag voor Attila hadden, om zijn terugtocht niet te bemoeilijken, overleefde hij zijne nederlaag niet lang. Twee jaren later,
in den nacht, welke op zijn huwelijk met een Bourgondische
prinses volgde, overleed hij plotseling, den treurigen roem
nalatende, dat gansch Europa voor hem gesidderd had (453).
Een zevental jaren tevoren had er in het Noorden van
ons land eene dergelijke volksverhuizing plaats, wel op kleiner
schaal, doch evenzeer van ver-reikende gevolgen. Toen de Romeinsche hulpbenden uit de wingewesten naar Italie ontboden
waren, daalden de woeste Picten en Schotten van hunne bergen
en hooglanden of naar het Zuiden en breidden zich in Brittanie
uit, welks bewoners ze onderdrukten en benauwden. Door de
Romeinen aan hun lot overgelaten en de kracht der Saksische
zeeroovers bij eigen treurige ervaring kennende, verheugden zij
zich, toen zij een drietal schepen van dit yolk, onder zijne
opperhoofden Hengist en Horsa, op hunne kust zagen landen
en baden deze, hen van de onderdrukking hunner woeste geburen te bevrij den. De beide stamhoofden gaven hieraan bereidwillig gehoor. Straks staken duizenden Sassen, Angelen, Friezen
en Jutten van de monden der Maas tot die der Elbe naar
Brittanie over, doch wel verre van de Britten te helpen, jaagden
zij de arme bevolking in het gebergte, namen den door hen
verlaten grond in bezit en stichtten er de zeven Angelsaksische
koninkrijken. Intusschen hadden de Friezen, die hier gebleven
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waren, gewonnen : niet slechts was hun tal gedund, doch het
vertrek van zoovelen gaf hun gelegenheid hunne grenzen uit te
breiden in het Oosten en Zuiden, totdat ze op de landen der
Sassen stuitten, en evenzeer in het Westen en Zuidwesten, waar
de Franken hun verderen voortgang , belemmerden.
Bij dit laatste yolk was koning Clodio door zekeren Meroveus opgevolgd, gedurende wiens regeering de goede verstandhouding tusschen Franken en Romeinen bewaard bleef. Toen
Meroveus gestorven was, werd hij met zijn ros en zijn wapenknecht, volgens het gebruik der Franken, op den brandstapel
gelegd en, nadat den vader de laatste eer bewezen was, hief men
zijn zoon Childerik op het schild. Toen zijne onderdanen hem
daar zagen staan, de borst met het ijzeren pantser bedekt,
waarover, ten teeken van zijn vrijdom, de lange, goudgele lokken
zoo weelderig golfden, als ze maar hadden willen groeien ; toen
men hem als opperpriester \TOOL- den heiligen godenwagen door 't
gebied der stammen zag trekken, met de koningskroon gedekt
en den priesterstaf in de hand, hadden alle stammen goede
verwachtingen van den jongen vorst en zij berouwden het zich
niet, dat zij de waardigheid des vaders op de schouders van
den zoon hadden gelegd. Immers in deze veelbewogen tijden,
waarin de eene krijg de• andere nagenoeg onmiddellijk volgde,
bleef de heirvoerder als van zelve aan het bewind. Naarmate
hij gelukkiger was in den krijg, had hij natuurlijk meer invloed
op den gang van zaken, ook al was er geen sprake van, dat
hij onbeperkt gebieder zou kunnen heeten ; mocht hij zich toch
in de uitoefening zijner macht te buiten gaan of in beleid en
moed te kort schieten, dan ontzette men hem, verjoeg hem of
doodde hem naar het vonnis, dat de stammen in hunne gouwvergaderingen over hem velden. In het tegenovergestelde geval
echter, daar hij zich met aller goedvinden een groot deel van
den krijgsbuit toeeigenen mocht, geraakte hij weldra tot buitengewoon bezit, voerde grooteren staat en had meerdere bedienden
noodig, waaruit zich langzamerhand het h o f ontwikkelde. Ook
lag het in den aard der zaak, dat, waar de vader zich door
zijne verdiensten of buitengewone talenten geacht en bemind
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gemaakt had, de zoon in zijne plaats trad, al mag men geenszins aan eenig erfrecht denken, hetwelk bij geen der stammen
nog bestond.
Wat deze stammen betreft, aangezien de vorst niet overal
tegenwoordig zijn kon en toch de dreigende toestanden en de
vele rechtsvragen, welke zich ten gevolge van de verwarring
voordeden, voortdurende leiding en beslissing in geschillen
noodig maakten, zoo stelde de vorst gewoonlijk over elken stam
een zijner vrienden of h o v elin g e n aan om in zijne plaats
recht te spreken, zijn gezag te handhaven en het grondgebied
te beveiligen. Hij was verstandig genoeg, om hen rijk te beloonen, ten einde zekerder van hun trouw en ijver te zijn.
Overigens liet hij de stammen vrij bij hunne eigene zeden en
gebruiken te leven. Wanneer wij in de geschiedenis dezer volken
vaak verschijnselen zien, die aan een eigenmachtig ingrijpen op
den gang van het volksleven of aan persoonlijke wraakoefening
doen denken, en wanneer de verschillende stammen deze in hun
vorst duldden, ja zelfs hem daarbij steunden, dan geschiedde dit
omdat en koning en yolk de uitspraak en bet belang van den
vorst met het welvaren van het yolk als vereenzelvigden, en
oordeelden, dat zijne persoonlijke vijanden de algemeene rust
tegelijk schaadden.
Maar dat men zich bij al deze uit gewoonte en noodzakelijkheid geboren toestanden nog tamelijk vrij tegenover den
vorst bleef gevoelen, bleek wel, toen deze Childerik zich straks
aan allerlei buitensporigheden overgaf. Men verjoeg hem eenvoudig en stelde den Romeinschen veldheer Aegidius, die stadhouder van Gallie was, in zijne plaats aan. Doch Childerik had
genoegzaam bezitting verworven om in den vreemde een leger
te verzamelen, waarmede hij tegen Aegidius optrad. Het schijnt
toen tot eene overeenkomst tusschen de beide partijen gekomen
te zijn, waarbij zij goedvonden gezamenlijk de stammen te
besturen ; straks toch bestreden ze tesamen de Sassen, die
een inval op Frankisch gebied gewaagd hadden.
Childerik en Aegidius volgden elkaAr spoedig in den dood.
Syagrius, de zoon van den laatste, volgde zijn vader op ais
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stadhouder van Gallie, doch gevoelde zich zoo los van hen,
die hem in zijn bewind gesteld hadden, dat hij zijn titel eigenmachtig met dien van Koning der Romeinen verwisselde.
Trouwens, wat was er van Rome overgebleven ? Nadat de Germaansche hulpbenden beurtelings keizers aanstelden en ombrachten, had eindelijk het opperhoofd dier benden, Odoacer,
een vorst der Herulers (een yolk, dat volgens sommigen Gelderland, volgens anderen Belgie bewoonde, en dat zich onderscheidde door de blauwe kleur, welke ze aan hun gelaat wisten
te geven), den Keizer afgezet en zelf den troon bestegen onder
den minder opzienbarenden titel van Beschermheer der Duitsche
volken. Het vorstelijk gebied van Syagrius bedroeg dan ook
niet veel meer dan dat van de Marne, Oise en Boven-Seine, en
ook dit werd hem misgund door den jongen Clovis of Chlodwig,
Childerik's zoon, die, op vijftienjarigen leeftijd zijn vader als
Koning over een groot deel der Frankische stammen opgevolgd
zijnde, met leede oogen het gering overblijfsel van Rome's gezag
in Gallie aanzag. Met een ander Frankisch vorst verbonden,
viel hij in 468 Syagrius bij Soissons aan en bracht hem zulk
eene nederlaag toe, dat de geslagene naar Alarik II, den Koning
der West-Gothen, de wijk nam. Toen Clovis echter zijne uitlevering eischte, gaf de zwakke Alarik gehoor, en de woeste
Clovis opende de rij zijner misdaden door den Koning der Romeinen in het aangezicht van zijn leger te doen onthalzen.
Tien jaren lang zette Clovis zijn overwinningstochten voort,
huwde met Clotilde, eene Bourgondische prinses, eene vrouw,
wier Christendom hem zeker minder bekoorde dan het vooruitzicht op hare rijke erflanden, en breidde zijn rijk naar het
Oosten tot aan Thuringen uit. Zooveel voorspoed wekte tegelijk
den naijver en de vrees der Alemanen op, die zich met de
Sueven, Friezen en Saksers verbonden en Clovis' gebied bestookten. Deze, zich alleen niet tegen zoovelen opgewassen
voelende, verbond zich met Siegbert, den vorst der Ripuarische
Franken. Ten jare 496 stonden de beide legers bij Zulpich
tegenover elkaar. De naijver tusschen de verschillende stammen
maakte den kamp hardnekkig en verwoed. Eindelijk schenen
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de Alemanen te zullen zegevieren. Dit was meer dan Clovis'
trotsche ziel verdragen kon, en liever dan zich tegenover zijne
zichtbare vijanden verwonnen te verklaren, boog hij den stoeren
nek voor een onzichtbaar vijand, den God zijner gemalin, dien
hij haatte en verachtte in zijn hart. Zijn oog viel op een
Christenkapel en hem kwamen de woorden in de gedachte, die
Clotilde waarschuwend tot hare zonen sprak, toen vader op zijn
krijgstochten zijne woeste Franken de bedehuizen der Christenen deed plunderen en verbranden : „Onze God is een beschermer der onderdrukten en der beangsten !" Hij besloot
het met dien God te beproeven, nu hij-zelf in angst verkeerde.
Hij richtte zijne schreden naar de kapel en, wel verre van de
brandende toorts daarin te werpen, trad hij ze binnen, richtte
zich naar het altaar en zwoer den onbekenden God zich te
zullen laten doopen met zijne Franken, zoo Hij hem de overwinning bezorgde.
Zijn moed is verlevendigd. Aan de spits der zijnen getreden, schijnt hij met nieuw vuur bezield en dit werkt aanstekelijk op zijne Franken. Zij stormen achter hem op den
vijand los. De Koning der Alemanen sneuvelt; zijn yolk geraakt
in verwarring en slaat op de vlucht of onderwerpt zich aan
den overwinnaar. Duizenden vijanden dekken het slagveld met
hunne lijken. De God van de Christenen heeft de proef doorstaan, zoo meent Clovis, en hij zal zijne gelofte houden.
Vier jaren later was de Onze-Lieve-Vrouwenkerk te Reims
met woeste krijgslieden gevuld, terwijl duizenden zich daar buiten
verdrongen. De Bisschop der stad, Remigius, houdt zich bij het
hoogaltaar en voor hem knielt de vorst dier duizenden, de man,
die voor geen sterveling de knie zou gebogen hebben, en die
het ook nu minder deed uit eerbied voor het straks plechtig
gegeven woord, dan wel uit staatkundige berekening. Doch,
hoe dit zij, we zijn hier getuigen van een tooneel, dat grooten
invloed hebben zal op de geschiedenis der Franken en daarmede ook op de historie van de bewoners dezer landen. Nadat
Remigius in eene schitterende rede de plechtigheid heeft gewijd
en daarbij in 's Pausen naam den woesten en wreeden Clovis
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als den Allerchristelijksten koning der Franken betiteld heeft,
treden beiden naar de groote doopvont en dompelt hij den
vorst der Franken tot driemalen toe in het heilige water onder,
met de woorden :
„Buig nu, o Sicamber, hier ootmoedig het hoofd !
Aanbid, wat gij gewoon waart te verbranden !
Verbrand, wat gij tot heden hebt aangebeden !"
Met Clovis ontvingen drie duizend zijner Franken den heiligen doop en al mogen zij, zoomin als Clovis zelf, door deze
plechtigheid eenigen indruk voor hart of leven ontvangen hebben, en al mogen hunne latere daden, zoowel als die van hun
vorst, in volkomen tegenspraak zijn met de leer van Hem, wiens
koninkrijk niet is van deze wereld en die met vergaan door het
zwaard dreigt alien, die het zwaard nemen, — toch is het
rijk der Franken van nu aan een Christenstaat, waar de altaren der Heidenen verlaten en verbrijzeld, de Christenzendelingen geduld en beschermd en de bevolking onder den invloed
van het Evangelie en de tucht der kerk worden gebracht.
Wij spraken straks van staatkundige berekening, en dienen
hiervan wel nader rekenschap te geven. Er was in de Christelijke kerk eene secte opgestaan, de Arianen, die zich sterk
uitbreidde en onder meer de Bourgondiers en West-Gothen
tot hare aanhangers rekenen mocht. Heiden zijnde, kon Clovis natuurlijk niet voorwenden, dat zijn ijver tegen de ketterij van Arius hem bewoog tegen de Bourgondiers en West-.
Gothen in het strijdperk te treden, en toch ! hij sloeg reeds
lang begeerige oogen naar hun gebied. Als Christen echter kon
hij zich met den schijn dekken, dat belangstelling in zijn nieuw
geloof hem aangordde. En de kerk, den sterken steun op
prijs stellende, welke zij in den machtigen Frankenvorst tegenover de Arianen ontvangen had, sloot vergoelijkend het oog
voor de gruweldaden, waarmede Clovis de uiting van zijn
godsdienstijver bezoedelde, te meer, daar ook de leeken niet al
te nauwkeurig mochten toezien op het gedrag en de zeden der
geestelijken. De Bourgondiers gaven ongelukkig zelf aanleiding
tot de uitvoering van Clovis' booze plannen. Hun koning Chil-
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pelik, Clovis' schoonvader, was door zijn broeder Gondobald
vermoord, en nu spoorde Clotilde haren echtgenoot aan, den
dood haars vaders te wreken. Gaarne voldeed Clovis aan haar
wensch. Met een sterk leger trok hij tegen Gondobald op,
versloeg hem bij Dyon en lijfde Bourgondie bij zijn rijk in.
Even gelukkig streed hij tegen de West-Gothen, waarop hij al
het land tusschen de Loire en de Pyreneen bij zijn rijk voegde.
Zijn trots steeg ten top, toen de Keizer van het Oostersch
Romeinsche rijk hem den titel van consul vereerde en zijn yolk
hem dientengevolge met den naam van Augustus begroette.
Zoolang daar echter nog Frankische vorsten naast hem bestonden, was zijn eerzucht niet voldaan en de man, die voor geen
gruwelen terugdeinsde, had weldra de middelen gevonden, om
zich van hen te ontslaan. Hij hitste Chloderik, den zoon van
Siegbert, den Koning der Ripuarische Franken, tegen zijn vader
op, haalde hem eindelijk over zijn vader te vermoorden, en
daarna den schijn aannemende, alsof hij van zulk cen bedrijf
gruwde en hij den ontaarden zoon wilde straffen, liet hij Chloderik dooden, terwij1 hij de Ripuariers gaarne in den waan
liet, toen zij zijne bestraffing van den vadermoorder toejuichten
en hem uit dankbaarheid op het schild hieven en tot hun
Koning verkozen. Een ander Frankisch vorst deed hij, na hem
overwonnen te hebben, de kruin kaal scheren en in een klooster steken. Een derden doorstak hij, nadat hij hem krijgsgevangen gemaakt had, met eigen hand, in het gezicht van geheel
zijn leger ; op een vierde zond hij sluipmoordenaars uit. Zoo
had hij dan eindelijk op bloed en gruwelen een rijk gevestigd,
dat zich van de Pyreneen tot de Noordzee en van den Atlantischen Oceaan tot in Thuringen uitstrekte. Hij mocht echter
niet lang de vruchten plukken van zijne misdaden. Nauwelijks
vijf en veertig jaren oud, overfeed hij in 511 te Parijs, dat hij
tot hoofdzetel van zijne macht gemaakt had, zijn rijk aan zijne
vier zonen overlatende. Theodorik, de oudste, verhief Metz tot
den rijkszetel van Austrasie ; Chlodomir vestigde zich te Orleans ;
Childebert bleef te Parijs, terwijl Chlotaris, als Koning van
Neustrie, Soissons tot residentie koos.
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VOor we nu een blik werpen op de lotgevallen van het
verdeelde rijk, slaan we de oogen om ons heen op onzen eigen
grond. Terwijl de Vorsten van het Zuidelijk deel des rijks
hunne grenzen ten koste van de zwakkere naburen steeds
uitbreidden, bleef de Noordergrens van Austrasie, waartoe het
grootste deel van ons vaderland behoorde, nagenoeg ongewijzigd. Hier stuitten zij toch op de krachtvolle Friezen en
Sassen, die bun wel krijg, maar geen onderwerping aanboden.
De v r ij e lieden van Oost-Frankenland genoten reeds van de
welvaart, die eene tamelijk geordende maatschappij aanbrengt.
Zij hadden door hunne vertegenwoordigers zitting in de groote
volksvergadering van het gewest, Welke eenmaal 's jaars gehouden werd. Voorts mochten zij, zoowel als de stand, de
adel, die zich weldra boven hen vormde, naar alle militaire
en burgerlijke ambten dingen; zij waren, even als de geestelijken en de adel, vrij van 't opbrengen van lasten en slechts tot
den krijgsdienst verplicht, terwijl zij zich, in geval zij tot den
oorlog opgeroepen werden, voor drie maanden van wapenen, lijfsen krijgsvoorraad hadden te voorzien. De vrije bezat de hoeve,
die hem of zijn geslacht bij de in-bezit-neming van den grond
toegewezen was, en zijn maatschappelijk lot was althans verre
te verkiezen boven dat der v r ij g e 1 a t e n e n, die door moedbetoon of belangrijke diensten, aan staat of kerk bewezen, wel
hunne onafhankelijkheid, doch geene bezitting verworven hadden, die van alle openbare betrekkingen uitgesloten waren, niet
eenmaal als getuigen in rechtszaken optreden mochten, geen
huwelijk met de dochters der vrijen Tochten aangaan en bij
het minste vergrijp weer terugzonken in den stand der slave n,
waaruit ze zich vaak door groote zelfopoffering of buitengewone krachtsinspanning hadden weten te verheffen. S 1 a v e n
waren zij, die s 1 a v e n tot ouders hadden, die met eene slavin
huwden, die hunne vrijheid verkochten aan hun schuldeischer
of de door het gerecht opgelegde boeten niet betalen konden.
Zij genoten geenerlei recht, werden als vee, maar tot minderen
prijs verhandeld en hingen grootendeels van de genade hunner
meester af, wier velden zij te bebouwen hadden. Wel bestond
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er ook in deze lagere standen onderscheid tusschen den een
en den ander ; zoo konden de door den vorst vrijgelatenen
vaak tot aanzienlijke betrekkingen opklimmen, terwijl men de
overige vrijgelatenen nog in twee soorten verdeelde : eenigen
die zich geheel vrij bewogen, en de overigen, die zonder toestemming hunner vroegere meesters tot geen ding van eenig
gewicht mochten besluiten ; zoo kende men sommige slaven het
recht toe, althans eenige dagen in de week, voor zich zelf te
arbeiden, maar de heerschende standen zorgden er over het algemeen voor, dat het onderscheid tusschen hen en hunne onderhoorigen genoegzaam bewaard bleef.
Ge hebt reeds opgemerkt, dat er zich ook uit de v r ij e n
andere standen verhieven, en terecht. Boven hen stonden de
g r o o t en des r ij k s, bestaande uit de hooge geestelijkheid,
de bevelhebbers over het leger, of h e i r t o g e n, de gra y e n
en de voornaamste ambtenaren der kroon. De adel werd onderscheiden in de er fade I, tot welke men de lijfwacht des Konings
rekende en den ti t el ad e 1, waartoe de ambtenaren des vorsten
behoorden, benevens de personen, die zich door bijzondere verdiensten onderscheiden hadden. Zij vergaderden met de vertegenwoordigers der steden en van het platte land op den eersten dag van Lentemaand op het Maartveld, en mochten daar
hunne rijk versierde zetels innemen, terwijl de afgevaardigden
van het yolk gewoonlijk staande de zitting bijwoonden. Deze
vergadering, waarbij de vorst voorzitter was en die niet behoort verward te worden met de gewestelijke, waarvan wij zooeven spraken, besliste over vrede en oorlog, over de troonopvolging, over verandering der wetten, over hoogverraad en al
wat voor kerk en staat van belang heeten mocht. Gedoogde
het weer dit, dan werd ze in de open lucht gehouden ; in het
tegenovergestelde geval hadden geestelijkheid en adel elk hunne
groote vergaderzaal, waarbij kleinere nevenzalen voor de vertegenwoordigers uit steden en dorpen aangebracht waren ; het
was hun echter geoorloofd gezamenlijk te vergaderen. In ons
vaderland droegen zulke vergaderingen den naam van hooge
vierschaar, algemeene Staten of rijksstande,n.
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Daarin mochten geene beslissingen genomen worden in strijd
met de Salische wetten, die de grondwet van staat uitmaakten
en waarin slechts veranderingen of bijvoegingen gemaakt werden, zoo deze door leden uit de hoogere standen, door het
y olk daartoe gekozen, opgesteld, door het yolk goedgekeurd
en door de Koning bekrachtigd waren. Deze wetten waren
weinig anders dan rechten, door gewoonten ontstaan, die door
mondelinge overleveringen van ouder op kind overgingen, en
eerst later, waarschijnlijk in de vijfde en zesde eeuw opgeteekend werden.
Het geheele rijk was in g e w e s t e n of p a g i verdeeld,
en deze weder in g o u w e n. Over deze gevvesten stonden h e rt o g e n of grave n, die aan de eene zijde zOOveel macht bezaten, dat ze zelfs op eigen gezag en voor eigen kosten een
buitenlandschen oorlog aanvangen mochten ; maar aan de andere zijde waren zij zOO ondergeschikt aan den Koning, dat
hunne onderdanen zich over hen konden beklagen bij den Vorst,
indien zij hunne plichten niet nakwamen. En wee hun, zoo de
klachten, over den graaf ingebracht, rechtvaardig bleken en
de Vorst een doortastend man was : of de Koning ontnam hem
zijn gebied en jaagde hem uit zijne omgeving, Of hij liet hem
door zijn hofgericht vonnissen en zijn vergrijp met het leven
betalen. Hier toch had de Vorst den grootsten invloed, en zijn
wil werd als wet gehuldigd. Doch ieder begrijpt, dat het lang
duurde, voor de onderdanen van den graaf het uiterste waagden, en deze kon de maat zijner knevelarijen en afpersingen
nog al meten, eer ze vol gemeten was en men zich ter klachte
naar het hof begaf.
Met den titel van graaf was men overigens mild en gaf
dien aan alien, die een algemeen toezicht uitoefenden : zoo had
men pluimgrAven, die het gevogelte des konings verzorgden ;
markgraven, die voor de grenzen waakten ; dijkgraven, watergraven, burchtgraven, wier naam hunne werkzaamheid genoegzaam aangeeft, enz. Voorts waren de g o u w e n in b u u r t en
of honderdmanschappen en deze in dekenschappen
verdeeld.
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Uit de h o n d e r d m a n n e n werd een rechtbank van drie
leden gekozen, waarvan de bestuurder der gouw, de o n d e rg r a a f of bur c h t g r a a f voorzitter was, en bij geringe misdrijven vonnis vellen mocht. De h o n d e r d m a n n e n, door
de d e k e n s bijgestaan, namen de belangen der buurt waar
en trokken in tijden van strijd met hunne onderhoorigen tot
den ondergraaf, die op zijne beurt de weerbare manschap van
al de buurt en tot den graaf leidde, onder wiens aanvoering
ze dan naar het tooneel van den krijg vertrokken.
Boven al deze ambtenaren verhief zich de major d o m u s,
maire du palais of h of meie r, die het oppertoezicht had
over de hof- en huishouding des vorsten en over de koninklijke
eigendommen of d o m e i n e n, en wien de al meer verzwakte
koningen gaarne de leiding der staatszaken overdroegen, totdat
de Vorst ten slotte weinig meer deed dan zich eenmaal per jaar
aan het yolk te vertoonen, de geschenken van zijne onderdanen
in ontvangst nemen en de stukken teekenen, welke de major
domus hem geliefde voor te leggen.
Wij zagen, dat Clovis zijn uitgestrekt rijk aan zijne vier
zonen naliet. Theodorik, wiens gebied zich in het Noorden tot
de grenzen van de landen der Sassen en Friezen uitstrekte,
had veel te kampen met de zeeroovers uit Denemarken, die
de kusten van zijn gebied zoo onveilig maakten, dat hij zich
genoodzaakt vond zijn zoon Theodebert met een leger en
eene vloot op den vijand of te zenden. Juist toen de Denen,
met rijken buit beladen, afzeilen wilden, haalde Theodebert
hen in. De Deensche prins stond aan den oever zijn laatste
bevelen te geven, toen Theodebert, hem ziende, op hem toesnelde en hem aangreep. Eene hevige worsteling ontstond,
waarbij de Deensche prins gedood en zijn yolk verslagen
werd, terwijl hun gansche buit in de handen der Austrasiers viel.
Weinige jaren later werden de Austrasische Franken in
een nieuwen strijd gewikkeld, en wel om eene reden, die in
onzen tijd vrij zonderling heeten mag, doch toen volkomen
gewettigd was. Hermegiskel, de koning der Warnen, een yolk,
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dat, volgens sommigen in de omstreken van Warmond woonde,
was voor de tweede maal in het huwelijk getreden met Theudechilde, Theodebert's zuster, vooral omdat hij met de Franken,
zijne naaste geburen, in goede verstandhouding blijven wilde.
Zijn zoon Radigis had hij, toen deze nog nauwelijks jongeling
heeten kon, verloofd aan eene Angelsaksische prinses uit Brittanie. Doch, zijn einde voelende naderen, wist hij de grooten des
rijks te bewegen hem te beloven, dat zij zijn zoon Radigis zouden
overhalen met zijne tweede vrouw in het huwelijk te treden,
hetgeen hij voor het welzijn van den staat bevorderlijk achtte.
De rijksgrooten gaven hem hun woord en Hermegiskel stierf.
Radigis trad toen in het huwelijk met zijns vaders tweede
vrouw, eene zaak, welke in dien tijd bij deze volken niet
ongewoon heeten kon. Wel was zijne vroegere bruid ver van
huis, daar zij nog steeds bij hare familie in Brittanie verkeerde,
doch spoedig vernam zij, dat Radigis haar ontrouw geworden
was. Dit was .in die dagen een groote smaad. Diep gekrenkt,
besloot de Angelsaksische hare geschonden eer te wreken.
Door haren broeder ondersteund, russte zij eene vloot uit,
waarmede zij naar de monden van den Rijn overstak. Nadat
haar broeder de Warnen geslagen en op de vlucht gedreven
had, liet zij Radigis door een deel harer mannen najagen en
beval hun niet terug te keeren, eer zij hem levend of dood
tot haar brengen konden. Nadat zij langen tijd vruchteloos
rondgezworven hadden, vonden zij den ontrouwen Koning in
een bijna ontoegankelijk woud verscholen. Zij namen hem gevangen en brachten hem tot de prinses, van wier wraakzucht
Radigis zich weinig goeds durfde voorstellen. Hij werd echter
zeer getroffen, toen zij hem minzaam ontving en hem slechts
de reden van zijne trouwbreuk vraagde. Radigis verontschuldigde zich met de wil zijns vaders en den aandrang zijner
edelen, en smeekte haar hem zijn ontrouw te vergeven, waarover hij het grootste berouw toonde. Dit was de Angelsaksische echter niet genoeg. Zij eischte, dat hij Theudechilde
verstooten en zijn eens gegeven woord aan haar gestand doen
zou. Radigis gehoorzaamde en zond Theudechilde tot haren
Dl.
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broeder in het land der Franken terug, waarop hij de Angelsaksische huwde. Doch nu besloten de Franken op hun beurt
de geschonden eer van de zuster huns Konings te wreken. Zij
snelden onder de wapenen en verdelgden Radigis met al de
zijnen. Men wil, dat Theudechilde haar overig leven aan kerken en kloosters wijdde en dat zij een grooten stoot zou
gegeven hebben aan de invoering van het Christendom in deze
gewesten.
De strijd, door eene vrouw uitgelokt en ter wille van eene
vrouw gestreden, mag wel een voorspel heeten van de treurige
geschiededis der Merovingers, Clovis' zonen, die hunne dagen
in wellust en ledigheid doorbrachten en de zaken des rijks
voor het grootste deel aan hunne vrouwen en hunne hofmeiers
overlieten.
In het jaar 554 was Theudebert gestorven, zonder kinderen na te laten. Van deze gelegenheid maakten de Sassen
gebruik om in de landen der Franken te vallen. Chlotaris viel
hen daarop aan en behaalde eene bloedige overwinning op de
Sassen. Nadat hij hunne landen verwoest had, dwong hij hen
tot de opbrengst van eene jaarlijksche schatting. Doch nauwelijks waren twee jaren verloopen, of de Sassen hadden zich
van hunne verliezen hersteld en vielen nu met dubbele woede
de Franken aan. Verbitterd snelden dezen hen tegemoet en de
Sasser), wel ziende, dat zij tegen hunne overmacht niet opgewassen zouden zijn, smeekten hen om den vrede en beloofden
zelfs de dubbele schatting te zullen opbrengen, ja, toen Chlotaris nog weigerde terug te trekken, boden zij hem de helft
hunner bezittingen en straks de helft van hun land aan. Nu
beloofde Chlotaris het zijne te zullen doen om zijn yolk tot
den terugtocht te bewegen, doch de Franken wilden hiervan
niet hooren en dreigden hem zelfs met den dood, zoo hij hen
niet terstond tegen den vijand aanvoerde. Gedwongen gaf Chlotaris het teeken tot den aanval, doch duur rnoesten de Franken hunne wraakzucht boeten. De wanhopige Sassen vochten
als leeuwen en wonnen den slag, welke duizenden Franken
het leven kostte en den overgeblevenen noodzaakte nu van den
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vijand een vrede te begeeren, welke ze hem straks verachtelijk
geweigerd hadden.
Vijf jaren later stierf Chlotaris, na korten tijd het geheele
rijk beheerd te hebben, waarvan hij aan elk zijner vier zonen
een deel naliet : Siegbert ontving Austrasie en de landen aan
den Rijn, en vestigde zijn zetel te Metz ; Charibert verhief Parijs
tot hoofdstad van zijn gebied ; Guntram verkreeg I3ourgondie,
waarvan Chalons de hoofdstad was, terwijl Chilperik als koning
van Neustrie te Soissons regeerde. De regeering dezer vorsten
is eene aaneenschakeling van gruwelen en misdaden.
Siegbert, niet geneigd om, even als zijne brocders, tot
vrouwen van lage geboorte of te dalen, verzocht en verkreeg
Brunehilde, de dochter van den koning der West-Gothen, tot
gemalin. Fredegonde, eene Frankische vrouw uit lagen stand,
wist zich in de gunst van koning Chilperik van Neusterie te
dringen, en deze zou haar tot koningin verheven hebben, indiezi
niet de edelen en de geestelijkheid hem gewezen hadden op
het voorbeeld zijns broeders en er bij hem op aangedrongen
hadden, zich mede eene koningsdochter tot vrouw te zoeken.
Zoo begaf dan ook hij zich tot Athanagild, den koning der
West-Gothen, en vraagde dien de hand van Brunehilde's zuster,
Gailesvinth. Op zekeren morgen werd Gailesvinth vermoord op
haar leger gevonden, en ieder schreef dit toe aan de wraak
van Fredegonde, die straks bij koning Chilperik haar oude
plaats hernam. Doodelijk was de haat, welke de beide vorstinnen elkaAr toedroegen, en weldra stierf Siegbert onder de handen
van de sluipmoordenaars, door Fredegonde op hem afgezonden,
terwijl ook door hare bewerking Brunehilde en hare kinderen
in een kerker geworpen werden. Als nu Fredegonde's stiefzoon,
Meroveus, zich het lot der verdrukte aantrok en Brunehilde in
hem een vriend en beschermer vond, moest ook Meroveus vallen, terwijl Fredegonde zich op wreede en bloedige wijze wreekte,
mede ook op Meroveus' vrienden. De bisschop van Rouaan,
die den echt tusschen Brunehilde en Meroveus ingezegend had,
werd op zekeren dag geworgd gevonden op de trappen van
het hoogaltaar, en niemand twijfelde er aan, wie de schuldige
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mocht zijn, doch alien vreesden eene vrouw, die als Izebel en
Herodias tegen geen enkelen gruwel opzag. Weinig tijds later
had Fredegonde liefdesbetrekking aangeknoopt met een van
's Konings hovelingen, Landerik. Toen Chilperik dit ontdekt had
en zij voor zijne wraak vreesde, wist zij Landerik te bewegen
den Koning te doorsteken, toen deze van de jacht teruggekeerd
was en zich in zijn bijzonder vertrek be yond. De gruwelijke
vrouw wierp de schuld op een van 's Konings kamerlingen en
liet dien onmiddellijk terecht stellen om den moord, op den
Koning gepleegd, terwijl zij als voogdes over de minderjarigen
Chlotaris II, Chilperik's zoon, de teugels van het bewind in
handen nam. Zoo waren dan twee deelen van het rijk in handen
van twee misdadige vrouwen, die elka'ar met slangenhaat achtervolgden en alles op het spel zetten, om elkander ten val te
brengen. Terwijl Brunehilde toch als regentes voor Siegbert's
zoon Childebert, te Metz bewind voerde, bezetten Fredegonde's
troepen Parijs. Nu verbond Brunehilde zich met haren zwager
Guntram van Bourgondie, en hunne legers trokken naar Parijs
op, doch Fredegonde siaagde er in, het hart van Guntram van
Brunehilde af te trekken en, toen zij veinsde om zijnentwil
Parijs over te geven, had zij Guntram geheel voor zich gewonnen. Tot tweemalen toe zond Fredegonde nu geestelijken op
Brunehilde af met den last haar in 't geheim te vermoorden.
Als de eerste zendeling terugkeerde, zonder haar last volbracht
te hebben, liet zij hem handen en voeten afhouwen , de tweede
aanslag werd door Brunehilde tijdig ontdekt en de moordenaars
moesten met een wreeden dood hun aanslag betalen.
De nijd van Fredegonde werd opnieuw geprikkeld, toen
Childebert, die bij meerderjarigheid het bewind uit Brunehilde's
handen overgenomen had, zeventien jaren later mede 't bestuur
over Bourgondie aanvaardde, dat hem door zijn oom Guntram
nagelaten was. In het jaar 596 stonden de legers van Neustrie,
Austrasie en Bourgondie andermaal tegenover elkander bij Soissons, en Fredegonde won den strijd. Inmiddels stierf Childebert
en Brunehilde, zijne moeder, nam ten tweeden male de teugels
van het bewind in handen als voogdes over hare jeugdige klein-
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zonen Theodebert en Theodorik. Met afwisselend geluk voerde
zij den strijd tegen de Neustriers, terwij1 Fredegonde op de
gruwelijkste wijze tegen den adel en de geestelijkheid woedde,
om haar gezag te behouden, moord op moord stapelde en hare
eigen verwanten den vreeselijksten dood bereidde, waar zij
maar giste, dat deze naar het bewind zouden kunnen staan.
Eindelijk, in 597, maakte de dood een einde aan hare misdaden.
Van toen of toonde ook Brunehilde, dat zij in willekeur en
wreedheid niet voor hare vroegere mededingster onderdeed, ja,
zij liet zelfs haar eigen kleinzoon ombrengen, omdat hij, in de
gelegenheid geweest zijnde Chlotaris II, Fredegonde's zoon, te
dooden, het gunstig oogenblik had laten verloren gaan. Chlotaris II was een waar kind zijner onmenschelijke moeder. Hij
wist, dat de Austrasiers het vrouwenjuk van de wreede Brunehilde moede waren en wist nu door omkooping en bedreiging
eerie samenzwering tegen de tachtigjarige vorstin teweeg te
brengen. Deze trachtte zich door de vlucht aan haar noodlot
te onttrekken, doch men greep haar en, naar den wensch van
Chlotaris, veroordeelde men haar ter dood. Nadat zij drie dagen
lang aan allerlei martelingen blootgestaan had, deed Chlotaris
haar op een kameel plaatsen en langs de gelederen der Franken
voeren, opdat zij de verwenschingen zou kunnen hooren, welke
de Franken tegen haar uitbraakten. Daarna met de voeten aan
een wild paard gebonden, dat in het woud voortgezweept werd,
vond ook zij het vreeselijk einde van haar misdadig leven.
Te midden van al deze tooneelen, hadden de Friezen en
Sassen zich tegenover de Franken staande gehouden en met
vereende kracht hunne onaf hankelijkheid weten te bewaren, ook
al kostte het hun dikwijls goed en bloed.

HOOFDSTUK XII.
WODAN OF CHRISTUS.

Zoo had Chlotaris II dan weder de drie rijken der Franken : Austrasie , Neustrie en Bourgondie onder zijn scepter
vereenigd, doch spoedig merkte hij, dat de Austrasiers zich
met tegenzin onder zijn bewind voegden. Daarom droeg hij
met toestemming zijner edelen de regeering over dit deel van
het rijk aan zijn zoon Dagobert op. De aan Austrasie schatplichtige Sassen verklaarden echter, dat zij wel hem, maar niet
zijn zoon Dagobert onderworpen wilden zijn, en zij lieten hem
deze verklaring op aid trotschen toon brengen, dat Chlotaris
reeds besloten had hunne gezanten, tegen alle volkenrecht in,

om te brengen. Doch nog tijdig wist de bisschop van Mentz
hun Leven te redden. Hij deelde hun mede, welk gevaar hen
bedreigde en beloofde hen daaraan te ontrukken, zoo zij Christenen werden en zich wilden laten doopen. De Sassische gezanten gaven hieraan gehoor en nu begaf de Bisschop zich tot den
Koning, deelde hem mede, dat de gezanten zich hadden laten
doopen en nu, volgens zijne meening, nieuwe menschen geworden waren, wien men de misdrijven, onder hun ouden godsdienst
begaan, niet toerekenen mocht. Chlotaris liet zich inderdaad
belezen en liet de Sassische gezanten, met rijke geschenken
begiftigd, tot hun yolk wederkeeren, onder hetwelk zij 't eerst
het Christendom bekend maakten. Zij mochten er echter niet
in slagen hun yolk tot onderworpenheid te bewegen. Met de
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Friezen en andere stammen verbonden, rukten de Sassen over
den Rijn, onder aanvoering van hertog Berthold. Dagobert werd
door hen zoo in het nauw gebracht, dat hij de hulp zijns
vaders inriep, waarop deze met een groot leger tegen de Sassen
optrok en tot aan den Wezer doordrong, waar achter zich
Berthold gelegerd had. Deze, Chlotaris aan de overzijde van
den stroom ziende, voegde den Koning op luiden toon hevige
smaadredenen toe, waarop Chlotaris zoo in woede ontstak, dat
hij zich te paard in de rivier wierp en, aan de overzijde gekomen, den vluchtenden Berhold najaagde en hem 't leven benam.
Op zijn voorbeeld trok nu ook Dagobert met de Franken over
de rivier. Een bloedige strijd volgde en de Franken bleven
overwinnaar. In bitterheid ontstoken, plantte Chlotaris zijn slagzwaard in den bodem, liet alle krijgsgevangenen daarnaast
plaatsen en, zonder eenig mededoogen, alien onthaizen, die
grooter dan zijn zwaard waren. Terwijl Dagobert plunderend
en brandend door de landen der Sassen en Friezen trok, voerde
Chlotaris de duizenden krijgsgevangenen naar Frankrijk, waar
hij ze als slaven aan den meestbiedende deed verkoopen. Daar
verscheen Eligius, de vrome Bisschop, die van goudsmid en
muntmeester des Konings tot deze hooge kerkelijke waardigheid
verheven was, op de markt, waar de arme Sassen verkocht
werden. Hij loofde de hoogste prijzen uit en kocht de slaven
bij zestig-, tachtig- en honderdtallen op en liet hen dan de
keuze of naar hun vaderland terug te keeren, Of zich te laten
doopen en hem in zijn zendingsarbeid te helpen, doch niet als
slaven, maar als vrije lieden en zijne vrienden.
Men wil, dat Dagobert op dezen tocht door de landen der
Friezen, hen ook Utrecht ontnomen en daar (631) een kapel
gesticht heeft, aan den H. Thomas gewijd, waarvan hij hoopte,
dat de zendingsarbeid onder de Friezen voorspoedig zou voortgaan en welke hij onder 't gezag van den bisschop van Keulen
plaatste. De Bisschop was echter minder voorspoedig in zijn toezicht. Utrecht werd weldra door de Friezen hernomen en de
Thomaskapel verbrand.
Uit het feit, dat Dagobert de sterkte Wiltenburg herstelde
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en den slotvoogd daarvan gelastte tol te heffen van de vele
schepen, welke uit zee den Rijn binnen liepen om zich naar de
koopsteden Wicus Portus (wellicht Wijk bij Duurstede) en
andere te begeven, blijkt genoegzaam, dat handel en scheepvaart reeds tot bloei gekomen waren. Door den dood zijns
vaders in 't bezit van het rijk gekomen (628) en door erflating
tevens in dat van Neustrie, waren zijne staten hem te uitgebreid, dan dat hij ze zelf genoegzaam kon besturen, waarom
hij zoowel hier als elders hertogen en graven aanstelde, ten
einde de belangen van de verschillende onderdeelen der bevolking beter zouden kunnen behartigd worden. In 638 overleed
Dagobert, de regeering aan zijne beide zonen, Siegbert III en
Clovis II, overlatende. De beide koningen, waarvan de eerste
over Austrasie, de laatste over Neustrie en Bourgondie regeerde,
waren nog jeugdige knapen, zoodat 't bewind door hunne hofmeiers, Pepijn van Landen, Erkinoald en Fluochat, uitgeoefend
werd. Ook nadat Siegbert III tot jongeling opgewassen was,
liet hij de staatszaken geheel aan Pepijn van Landen over en
bemoeide zich grootendeels met de geestelijke belangen zijner
onderdanen. Onder zijne bescherming trok Eligius, die wij hier
boven noemden, door de landen der Zeeuwen en Friezen, aan
de kust der Noordzee, met den kruisstaf in de hand. Hij brak
de afgodstempels af, wierp de heidensche altaren om, stichtte
hier en daar kerken en schijnt veel bekeerlingen gemaakt te
hebben. Ofschoon we hiervan na zijn vertrek niet veel meer
vernemen en waarschijnlijk velen weder tot hunne oude afgoden
teruggekeerd zijn, toch namen ze de herinnering van de nieuwe
leer mede in hun verder leven en oefende deze haren verzachtenden invloed op hunne zeden uit.
Toen Siegbert overleden was (656), trachtte Grimoald, de
zoon en opvolger van Pepijn van Landen, de koninklijke waardigheid in zijn geslacht te brengen. Hij liet namelijk 's konings
zoon Dagobert II de kruin kaal scheren en hem naar Ierland overbrengen, waar hij hem in de gevangenis liet werpen. Daarna
verspreidde hij het gerucht, dat de jonge Koning in den
vreemde overleden en bij uiterste wilsbeschikking bet rijk aan
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zijn eigen zoon Childebert achtergelaten had. Doch Siegberts'
weduwe, de waarheid vernomen hebbende, ontmaskerde den
trouweloozen dienaar voor de grooten des rijks. Een opstand
werd geboren, Childebert werd afgezet en zijn vader Grimoald
naar Parijs gesleept, waar koning Clovis II hem in den kerker
sloot en, onder de hevigste martelingen, deed dooden. Daarna
bracht Clovis ook Austrasie onder zijn scepter, doch niet
lang had hij genot van zijn bewind over dit rijk. Vier jaren
later stierf hij, en zijn oudste zoon Chlotaris volgde hem op
over Neustrie en Bourgondie, terwijl de Austrasiers Childerik,
zijn tweeden zoon, huldigden. Na den dood van Chlotaris
heerschte Childerik over al de Franken en, ten einde zich de
rustige heerschappij to verzekeren, liet hij zijn jongeren broeder
Theuderik, met diens hofmeier Ebro•in, in een klooster opsluiten.
Nutteloos was echter zijn voorzorg. Zijne willekeurige handelingen maakten hem bij de Franken gehaat, en, als hij straks
een hunner edelen, zekeren Bodilo, deed geeselen, steeg de
verontwaardiging zoo hoog, dat men hem en zijne gade vermoordde. Nu ontvluchtten en EbroIn en Theuderik hunne kloostercellen. De eerste begaf zich naar Austrasie, waar hij zekeren
Clovis tot koning verhief, onder voorgeven, dat deze een zoon
van Chlotaris was. Theuderik had zich naar Neustrie begeven, en, door de rijksgrooten tot Koning verheven, trok hij
met een leger tegen Clovis op. Ebroib verzoende zich met zijn
ouden meester, zette Clovis of en gaf de heerschappij over
Austrasie mede aan Theuderik, die hem op nieuw tot zijn
hofmeier aanstelde. Zij mochten zich echter niet lang in het
bewind over Austrasie verheugen. De tijding van den moord,
op Childerik en zijne gade gepleegd, had ook Brittanie bereikt
en was doorgedrongen tot in den kerker, waar Dagobert II
nog steeds als slachtoffer van Grimoald's trouweloosheid gevangen zat. Door bemiddeling van den bisschop van York,
Wilfried, uit zijn kerker ontslagen, begaf hij zich naar Austrasie,
waar hij terstond door de rijksgrooten tot Koning uitgeroepen
werd.
Te dien tijde werden de Friezen door een even dapper
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als edelmoedig Koning geregeerd. Adgil, zoo heette hij, was
geen Christen, maar terwijl hij Odin bleef vereeren, was zijn
hart de nieuwe leer niet ongenegen. Friesland bloeide onder
zijn bestuur, en al mocht hij zich niet geheel onafhankelijk
rekenen van koning Theuderik, toch, de voortdurende oorlogen,
welke deze had te voeren om zich staande te houden, maakte
Adgil bijna geheel vrij in zijne bewegingen.
't Was in het jaar 677, dat de storm een vaartuig, aan
welks boord zich Wilfried, bisschop van York, en eenigen zijner
onderhoorigen bevonden, op de Friesche kust deed stranden.
Wilfried, die te Rome zijne vorming genoten had, was een
ijverig aanhanger des Pausen en, nauwelijks had hij zijn arbeid
in Brittanie aanvaard, waar men meer de Oostersche kerk
aanhing dan de voorschriften van Rome volgde, of hij trachtte
met jeugdigen ijver vooral de aanzienlijken des lands voor
Rome te winnen. Hij geraakte daarbij z66 tot aanzien, dat
hem de bisschopszetel van York, een van de aanzienlijkste des
rijks, toegewezen werd en men hem de opleiding van den
jongen koning Alfred toevertrouwde. Alfred achtte zijn leermeester hoog, doch diens opvolger Egfried werd geergerd door
den trots en de heerschzucht, waarmee de Bisschop optrad, die
zich als een vorst liet bedienen en zich koninklijke weelde veroorloofde. De Koning beklaagde zich daarover bij Theodorus,
den aartsbisschop van Canterbury, en deze, bewerende dat het
bisdom York in ieder geval onder zijn opperbestuur stond,
zette Wilfried af. Deze nam zich toen voor bij den Paus zich
te beklagen en 't is op deze reize naar Rome, dat we hem op
de Friesche kust ontmoeten. Zijne vijanden, wanende, dat hij
zich naar West-Frankenland gewend had, en op zijn ondergang
bedacht, hadden reeds gezanten tot koning Theuderik en diens
hofmeier EbroIn gezonden, die ze door de kostbaarste geschenken trachtten te bewegen den trotschen Bisschop gevangen te houden en van de middelen te berooven om hen te
benadeelen.
Intusschen hadden Wilfried en de zijnen zich tot koning
Adgil gewend en hem de reden ontvouwd, welke hem in
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Friesland bracht ; hij was door den vorst vriendelijk ontvangen
en geherbergd. Niet lang echter had hij aan Adgil's hof vertoefd, of Ebroin hoorde van zijn verblijf. Ook al hadden de
geschenken van Wilfried's vijanden hem de oogen niet verblind,
hij was toch reeds vertoornd op den man, die hem 't bestuur
over Austrasie ontvreemd had door aan koning Dagobert II
de vrijheid te hergeven en hij besloot, het koste wat het
koste, zich op den vermetelen kerkvoogd te wreken. Hij wist
zijn koning Theuderik over te halen den Frieschen vorst een
gezantschap te zenden en hem te verzoeken Wilfried en den
zijnen het leven te benemen. Reeds had Wilfried de goede
gunst des Konings voor zich veroverd. De hoogere beschaving,
welke de geestelijke openbaarde, die gewoon was in den kring
van vorsten en hovelingen te verkeeren, behaagde den Koning
zeer en, naar hij meende, kon de leer des vredes en der liefde,
welke deze prediker bracht, niet anders dan goeden invloed
hebben op zijne onderdanen, wier belangen hem zeer ter harte,
gingen. Daarbij was het hem eene oorzaak van edelen trots,
dat hij, ofschoon een heiden zijnde, een Christenleeraar in
bescherming en gastvrijheid nemen Wilde tegenover een vorst,
die zijn eigen geloofsgenoot was. En bov en alles zal ook wel
de zucht om koning Dagobert te gelieven, hem bewogen hebben, Wilfried vrij te laten, als deze in de woningen der
aanzienlijken, ja, aan 's Konings eigen disch, maar evenzeer in
de hutten der armen en geringen, het Evangelie des kruises
predikte. Groote vorderingen maakte de nieuwe leer en zelfs
's Konings eigen zonen lieten zich doopen, maar de aankomst
van EbroYn's gezanten bracht aller hart in de grootste spanning.
Wat toch zou de Koning doen ? 't Hing van eene invallende
gedachte af, en de Bisschop zou met de zijnen gedood en het
goede zaad, door hen gezaaid, onder vervolging en lijden verstikt worden.
Met den meesten eerbied ontvangt Adgil ' de gezanten van
den machtigen Koning, en straks geeft hij te hunner eer een
feestmaal, waarop Odin's priesteren, de gezanten van den Frankischen vorst en ook Wilfried met de zijnen aangezeten zijn.
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Reeds meenen de gezanten van Theuderik, dat de Koning den
laatsten een valstrik gespannen heeft en dat ook deze vorstelijke maaltijd in een bloedbad eindigen zal. Ja, nu het aan
hen is te spreken en den Koning voor zijne gastvrijheid, hun
verleend, te danken, wagen ze het, hierop te zinspelen en
reiken hem in aller bijzijn het schrijven van hun vorst over.
Aller oogen rusten op den Koning. Deze doorvliegt den inhoud
van het schrift en, als hij het gelezen heeft, richt hij zich in
verontwaardiging op van zijn zetel, leest den brief luide voor
al de aanwezigen en wendt zich naar het haardvuur met de
woorden :
„Moge God het rijk der trouweloozen verdelgen en zij
vergaan als deze brief in het vuur !"
Spijt en ontzetting waren toen op het gelaat der gezanten te lezen, vreugde op dat der overige gasten ; terwijl Wilfried en de zijnen het oog ten hemel richtten en, v6Or zij hunne
stem verheffen of de hand des Konings grijpen konden, om
daarin een tweede verzoek neer te leggen, toonde die hand
een ander schrift, dat hij den evangelieboden toereikte. Het
was de vrij brief om in geheel Friesland de leer des Gekruisigden te prediken. En dit is geschied.
Het gastmaal eindigde. Onverrichter zake trokken de
gezanten heen om hun zender te berichten, hoe zijn schandelijk
verzoek door een heidensch Koning beantwoord was. Wilfried
en de zijnen dankten God en vingen weldra hun zendingsarbeid aan. Barre koude, noch hindernissen van moerassen of
poelen, die den weg tot de gehuchten schier ontoegankelijk
maakten, weerhielden hen om het licht, dat in hen gloorde,
over die donkere schaduwen des doods te laten schijnen. Zij
waren de boden des vredes voor een yolk, dat in twisten en
strijden opgegroeid was, de herauten des dageraads, die straks
wel weer beneveld zou worden, maar toch ten laatste lichtend
doorbreken zou.
Weinig tijds na dit voorval werden Dagobert II en zijn
zoon Siegbert op de jacht vermoord. Zoo Ebro•in inderdaad
de hand hierin had en aldus trachtte Austrasie weder onder
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zijn bestuur te brengen, werd hij teleurgesteld : de Austrasiers
toch kozen Theuderik, Dagobert's jongere zoon, tot hun Koning,
en daar deze nog minderjarig was, bestuurde Pepijn van Herstal, als hofmeier, den staat. Nadat Ebrofn vermoord was, viel
Pepijn de Neustriers aan, overwon hen bij St. Quentin en voerde
sinds dien tijd als groot-hofmeier het belNind over beide
Frankische rijken. Nauwelijks had hij deze waardigheid verkregen, of de Angelsaksische zendeling Willebrord riep zijne
bescherming en steun in bij het zendingswerk, dat hij in Friesland was begonnen. Koning Adgil was gestorven en opgevolgd
door den woesten, heidenschen koning Radbout, onder Wiens
bestuur de vruchten van Will.' ied's zendingsarbeid bij na geheel
verloren gegaan waren. Toen nam Egbert, cell monnik, uit een
aanzienlijk Engelsch geslacht gesproten, het besluit den arbeid
van Wilfried te hernieuwen, doch toen hij zich door droomen
gewaarschuwd meende, en bovendien, nauwelijks in zee ge_
stoken, schipbruik leed, achtte hij aanwijzing genoeg te hebben, dat de Voorzienigheid deze taak voor anderen weggelegd
had. Toch had de tijding, dat Radbout Utrecht genomen en
de Thomaskapel verwoest had, in Engeland zulk een godsdienstijver gewekt, dat, na eene nieuwe, vruchtelooze poging
van Egbert's reisgenoot Wigbert, die twee jaren lang in Friesland predikte, maar op de onbekendheid met de Friesche taal
en den weerstand des Konings stuitte, Willebrord naar Friesland
overstak. Hij was beter met de taal bekend dan zijne voorgangers, doch hij vond den akker der kerk bier braak en woest
en de tegenstand zoo geweldig, dat hij besloot zich eerst van
machtigen steun te verzekeren.
Welwillend en gastvrij ontving de machtige hofmeier de
zendelingen van Overzee, en ofschoon hij niet terstond zijn
invloed op Friesland's Koning kon doen gelden, nadat Willebrord twee jaren lang in de nicer zuidelijke streken van ons
land gepredikt had, gaf de poging, die Radbout waagde om
zich geheel aan Frankischen invloed te onttrekken, aan Pepijn
gereede aanleiding den Friezen den oorlog aan te doen. Rad
bout werd geslagen en schatplichtig gemaakt, terwijl hij het
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land ten Zuiden van den Rijn moest afstaan en de zendelingen
vrijheid van prediking verleenen moest. Andermaal trok nu
Willebrord met het kruis in de hand over Friesland's grenzen
en de kerken, straks te Vlaardingen, Petten en Heiloo gesticht,
getuigden van zijne werkzaamheid. Op de laatste plaats wijst
men zelfs in onze dagen nog de Willebrords-put aan, als een
herinnering aan 't gebed van den vromen man, dat het zout
water der bron in zoet drinkwater zou veranderd hebben, waaraan men genezende kracht toeschreef. Nadat hij te Rome tot
aartsbisschop der Friezen gewijd was, wees Pepijn hem
bij zijn terugkeer het welversterkte Utrecht tot hoofdzetel van
zijn gebied aan, en zO6 vinden we hier 't eerst gewag gemaakt
van het b i s d o m U t r e c h t, doch staande onder den aartsbisschop der Friezen, gedurende wiens bestuur, in stede van de
eenvoudige St. Thomaskapel, de waardiger bouw van de beroemde St. Maartenskerk verrees.
Doch koning Radboud gaf zijn weerstand niet op. Niet
slechts legde hij den zendelingen allerlei hinderpalen in den
weg, maar gedurig weder viel hij in de handen der Franken,
totdat Pepijn andermaal het zwaard aangordde en den hater
van zijn God en zijn yolk bij Wijk bij Duurstede, met zijn
bondgenoot Everhard, een aanzienlijk landbezitter in de Betuwe,
geheel versloeg. Everhard verloor zijne goederen ten behoeve
van Pepijn's zoon, Karel, die ze straks aan Willebrord schonk.
Radbout was genoodzaakt een nadeeligen vrede te sluiten, tot
bekrachtiging waarvan Grimoald, Pepijn's jongste zoon, met
Radbout's dochter huwde. Gedurende deze tijden van troebelen
en oorlog had Willebrord Denemarken bezocht, om ook dadr
aan de woeste bevolking het Evangelie des vredes te brengen.
Op zijne terugreize werd zijn schip door geweldigen storm beloopen en was hij genoodzaakt 't eiland Fositenland, misschien
Ameland of Helgoland, aan te doen, ten einde zijn vaartuig te
kalifateren, zoodat het weer zee bouwen kon. Hier hield Radbout zijn verblijf, sinds Utrecht hem ontrukt was, hier, waar
de hoofdzetel van den godsdienst zijner voorvaderen gevestigd
was en zich een tempel beyond ter eere van de godin Fosite,

OP FOSITELAND.

193

omgeven door heiligen grond. Wie zou het wagen zich aan
het gedierte des velds te vergrijpen, dat op dezen gewijden
bodem zijn toevlucht zocht ? Welke sterveling, buiten de priesters,
water scheppen uit de bron, aan Fosite gewijd ? Wie anders
dan die vreemdeling, die — men verhaalt het elkaar huiverend
eenmaal bij West-Kapelle, in het land der Zeeuwen, het beeld
van Mercurius ten aanschouwe van zijne vereerders durfde
neerwerpen ? Toen had een heiden bijna den schedel gekloofd
van den vermetelen zendeling, .doch zijne dienaren hadden den
doodelij ken slag afgewend en de heiden was slechts door de
voorspraak van den zendeling aan de harden van Willebrord's
geleiders ontkomen, die hem zijn zwaard ontweldigd en hem een
welverdiende straf toegedacht hadden. Ja, men fluisterde, dat
de moordenaar drie dagen later toch door de Goddelijke Voorzienigheid bezocht was met vlagen van razernij, waaraan hij
overleed. En nu, diezelfde Willebrord was hier en waagde het
voor de oogen van Fosite's aanbidders, de aan Naar gewijde
dieren te slachten, ten einde in den nood der zijnen te voorzien
en de met hem gekomen Deensche jongelingen te doopen in
de heilige bron. 't Verbaast hun, dat de wraak der godin den
verachter haars heiligdoms niet terstond ter aarde velt, maar
toch, zij kunnen den smaad niet dulden, welke de man van
Overzee over hunne goden brengt. Zij nemen hem en de zijnen
gevangen en brengen hem voor hun koning Radbout, op hoogen
toon hun dood eischende. Radbout, door vrees voor Pepijn
weerhouden, stelt voor, dat men het orakel zal raadplegen en
de godin zelve over het lot der vreemdelingen zal laten beslissen. Tot drie dagen achtereen raadpleegt men onophoudelijk
hare godspraak, en steeds blijft &.ze den vreemdelingen gunstig.
Eindelijk vraagt de godin een van Willebrord's dienaren ten
offer, en hij wordt onmiddellijk gedood. Wel verre van zich
daardoor te laten verschrikken, ver maant Willebrord den Koning
zijne dwaling te verzaken en den levenden God te dienen,
tenzij hij zich de smarten van het toekomende oordeel wilde
waard maken.
„Ik zie," zoo spreekt de Koning, „dat gij mijne bedreiginDl. I.
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gen niet vreest en dat uwe daden in overeenstemming zijn met
uwe woorden," en met deze betuiging zou Radbout — indien
we althans den beroemderi Alcuinus, den levensbeschrijver van
Willebrord, gelooven mogen — den geloofsprediker met de
zijnen ontslagen hebben.
Intusschen had de groot-hofmeier zijn gezag al meer gevestigd, waartoe de onbeduidendheid der achtereenvolgende vorsten, die onder den naam van Ro is Fain eant s, nietsdoende
koningen, in de historic bekend zijn, ongetwijfeld veel bijdroeg.
Dagobert III zat nu op den troon, doch het was Pepijn, die
binnen en buiten Frankenland als de ware vorst geeerbiedigd
werd. Ten einde de heerschappij aan zijn huis te verzekeren,
stelde hij zijn oudste zoon, Drogo, tot hertog van Champagne
aan, terwijl hij Grimoald het bewind over Neustrie opdroeg.
Nadat Pepijn meer clan een kwarteeuw met roem en beleid
over het vereenigde Franicenrijk geregeerd had, werd hij gevaarlijk ziek en voelde zijn einde naderen. Toen riep hij zijn
zoon Grimoald tot zich, 0111 hem het bestuur over te dragen,
doch weldra bereikte hem de tijding, dat Grimoald onder de
handen van moordenaars gevallen was, toen hij op het graf
van den heiligen Lambert aankl.d.
Ragnar, een handlanger van Radbout, werd als de schuldige genoemd. Zou koning Radbout, op de tijding van Pepijn's
krankheid, zich gehaast hebben, Grimoald uit den weg te
ruimen om alzoo de blijvende vereeniging van de Frankische
staten te voorkomen ? Zou Theudesinde, Radbout's dochter,
den moordenaar tegen harem gemaal gewapen hebben, wij1
deze haar minachtend behandelde ? Zouden de edelen, bevreesd,
dat Pepijn de heerschappij in zijn huis bestendigen zou, dit
misschien hebben willen beletten door Grimoald het leven te
benemen ?
Al deze overwegingen gingen den kranke door de ziel,
maar onder die alien behield een den boventoon ; hij durfde
ze niet uiten, en toch, z(:. verdrong elke andere. Pepijn had
zich, volgens de gewoonte dier dagen, reeds vroeg naast zijne
gemalin Plechtrude, eene tweede vrouw, Alpaide genomen.

ALP/UDE.

195

Telkens en telkens weder had Lambert, de bisschop van Maastricht, hem daarover bestraft. Natuurlijk had deze zich daardoor den haat van AlpaIde op den hals gehaald en straks viel
hij als een slachtoffer van zijne trouw, door den dolk van
Alpaide's broeder geveld. Plechtrude had toen uit dankbaarheid
voor den man, die haar van een gehate mededingster had
willen bevrij den, een bedehuis op zijn graf gesticht en de Paus
had den gevallene heilig verklaard. En in dat bedehuis, op
dat graf was ook Grimoald gevallen ! Neen, alles zeide hem,
dat Alpaide de hand in het spel had en dat zij niets minder
bedoelde dan het rijk aan de kinderen van Plechtrude te onttrekken en het aan haren zoon Karel te geven. Maar neen,
dat nooit ! Drogo is overleden, Grimoald vermoord, doch liever
dan Alpaide's opzet te doen gelukken, zal hij Theudebald,
Grimoald's zesjarigen zoon, de heerschappij verzekeren en, de
daad bij de gedachte voegende, benoemt hij den knaap tot
groot-hofmeier, onder voogdijschap zijner moeder.
Nauwelijks heeft hij de oogen gesloten, of Plechtrude aanvaardt het bewind en doet Karel in den kerker werpen, waarop
Alpaide, ziende, dat haar rijk ten einde liep, zich in een klooster begaf en den sluier aannam. Maar de Neustriers verslaan
de legers van Plechtrude, die deze tegen hen afgezonden heeft,
omdat zij noch haar gezag, noch dat haars kleinzoons willen
erkennen — en zij kiezen Raganfried tot hofmeier. Inmiddels
was Karel, Alpaide's zoon, zijn kerker ontvlucht en was door
de Austrasiers tot opvolger van den jeugdigen Theudebald gekozen, die reeds overleden was. Om nu tegen Karel — wiens
bijnaam Ma r t e 1, d. i. s t r ij d h a m e r, genoegzaam aantoont,
van welken aard hij was — bestand te zijn, verbond Raganfried
zich met koning Radbout.
Terwiji nu Austrasie door de Neustriers en de Friezen
van beide zij den bestookt werd, stierf koning Dagobert III, en
Raganfried haastte zich den even weinig beduidenden Chilperik II op den troon te plaatsen. Daarna ijlde hij met zijn
leger naar Keulen, om zich met de Friezen te vereenigen, die
onder hun koning Radbout een dure zege op Karel behaald
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hadden. Nadat hij Plechtrude, die zich in Keulen beyond,
genoodzaakt had, de stad over te geven en voor zich-zelf
vrij en uittocht te koopen, trokken de overwinnaars terug, alles
vergetend bij den rijken buit, welke ze medevoerden. Hierop
had Karel gerekend. Onverwachts viel hij Raganfried op het
lijf in het Ardennerwoud en hij behaalde een glansrijke zegepraal. Het volgende jaar (717) versloeg hij de Neustriers andermaal en wel z66 beslissend, dat Raganfried met zijn vorst
Chilperik II in aller ijl de vlucht nam en Karel's leger tot
voor de poorten van Parijs trok. Gestreeld door den krijgsroem,
welken zij onder Karel Martel verwierven, wilden de Austrasiers hem tot hun hertog benoemen, doch Karel, vreezende
het misnoegen des yolks op te wekken, stelde Chlotaris III,
een vergeten Merovinger, tot koning aan. Daarna trok hij
tegen de Friezen op, drong in hun eigen land door en versloeg
ook hunne legers, die zich onder Radbout en zijn bloedverwant
Poppo, aan de Middelzee tegenover hem gesteld hadden. Straks
boog de trotsche Radbout het hoofd, beloofde zich te zullen
laten doopen en de prediking der zendelingen in zijn land vrij
te zullen laten. Nauwelijks was hij echter wedergekeerd, of
Radbout, die op de terugreize gezien had, welk eene verwoesting de Franken in zijn land teweeg gebracht hadden, hoc: zij
de tempels der goden verbrand en hunne altaren verwoest
hadden, ja, dat zij zelfs hadden gewaagd een godenbeeld op
zijn eigen slot te verbrijzelen, keerde van zijn goed voornemen
terug, wat zijn overgang tot het Christendom betrof. Wel liet
hij uit vreeze voor Karel Martel de Evangeliepredikers toe en
bemoeilijkte ze niet ; wel ontsloot zijn eigen zoon 't hart voor
de nieuwe leer, maar de vader bleef onwrikbaar !
Wulfran van Sens, de ijverige medewerker van Willebrord,
die met zeldzame vrucht onder de Friezen werkzaam was,
wist echter bijzonderen invloed op den onbuigzamen Vorst uit
te oefenen. Zij het door de hem eigen vurige welsprekendheid,
of door het ontzag voor de gewapende lieden, welke Karel
Martel hem onder leiding van den hertog van Bourgondie
medegegeven had — genoeg, Radbout beloofde zich den doop
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te zullen laten toedienen. Reeds was alles voor de plechtigheid
gereed en duizenden waren saamgestroomd om er -getuigen van
te zijn, als de onbuigzame kampioen der oude goden eindelijk
ook den trotschen nek boog onder het kruis. Reeds stond
Radbout met den eenen voet in het gewijde water en stond
de Bisschop tot den doop gereed, toen de Vorst zich plotseling
omkeerde en zich tot den priester richtte met de vraag :
„Zeg mij, waar zijn mijne voorvaderen, die vele Friesche
koningen en edelen, welke ongedoopt gestorven zijn ? Zijn ze
ook in de gewesten des hemels, vvelke gij mij als de vrucht
van mijn geloof toegezegd hebt, of bevinden zij zich in de helsche verdoemenis ?"
„Dwaal niet, o Koning !" antwoordde de Bisschop, „God
is zeker van het getal Zijner uitverkorenen ! Uwe voorvaderen,
de koningen van Friesland, die gestorven zijn zonder het sacrament des doops ontvangen te hebben, bevinden zich in de
hel, want alleen zij kunnen de vreugde in Christus deelachtig
worden, die geloofd zullen hebben en gedoopt zullen zijn !"
„In dat geval wil ik liever met al mijne voorvaderen en
edelen in de hel mij bevinden dan onder uw klein getal van
arme Christenen in den hemel verblijven," hernam de Koning,
en trok zijn voet uit het water terug. „Ook deel ik niet in
uwe gevoelens en wensch liever te blijven bij den godsdienst,
welke ik met alle ware Friezen tot nu toe beleed." De verraste Bisschop trachtte vruchteloos den Koning van zijn besluit
of te brengen. Radbout verwijderde zich en stierf drie dagen
later, wellicht ten gevolge van den schok, welke de ongewone
plechtigheid in zijn reeds ziekelijk gestel had teweeg gebracht,
te Medemblik, terwiji hij te Stavoren, waar hij mede dikwijls
zijn verblijf hield, begraven werd.
Of het een Broom van Radbout geweest is of geheel een
verdichtsel der verbeelding van vrome monniken : men verhaalt,
dat Radbout, toen Wulfran hem tot bekeering vermaande, den
Bisschop zou medegedeeld hebben, dat hem een geest met een
gouden kroon getooid en in blinkend wit gewaad verschenen
was, die tot hem zou gesproken hebben :
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„o Gij, dapperste der vorsten ! Wat beweegt u de goden
uwer vaderen vaarwel te zeggen, die u hun gouden woningen
voor eeuwig toegewezen hebben. Laat dan de bisschop der
Christenen u dat verblijf van vrede en geluk toonen, dat hij
u voorspiegelt ; ik zal u en hem het paleis toonen, dat Odin
u bereid heeft."
En toen Wulfran het waagde deze verschijning een spel
van 's Konings ontstelde verbeelding te noemen, zou de Koning
geantwoord hebben :
„Welnu, zend een uwer dienaren met een mijner dienaren
uit om het te onderzoeken ! Ik houd mij overtuigd, dat ze, als
zij de poorten der stad verlaten hebben, een veiligen gids zullen
ontmoeten."
De beide afgevaardigden begaven zich op weg. Nauwelijks
waren zij het woud binnen gegaan, of een man ontmoette hen,
die tot hen sprak :
„Volg mij, ik zal u Radbout's gouden woning toonen !"
Toen leidde hij hen langs een hun onbekend pad, totdat ze op een gepolijst marmeren weg kwamen, aan welks
einde zich een schitterend gouden paleis verhief, uit welks geopende poorten hun een met edelgesteenten bedekte troon
tegenblonk.
„Ziedaar," zeide de gids, „Radbout's eeuwige woning,
door de goden voor hem bewaard, zoo hij hun getrouw
blijft."
Ontsteld sloeg de monnik het teeken des kruises — maar
zie, daar vertoonde hun gids zich in duivelen-gedaante en
vlood, en het gouden paleis zonk weg in het moeras en eene
onherbergzame wildernis omgaf de beide gezanten, die niet
dan met moeite den terugweg naar de stad vonden, waar
ze bij hunne aankomst vernamen, dat de Koning gestorven
was.
Zijn dood verlostte Karel Martel van een evenknie in
dapperheid en een onvermoeid tegenstander, de Franken van
een bloedvijand, de Christenen van een stijfhoofdig bestrijder
van hunne leer. In de dagen zijner grootheid had zijn over-
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winnend zwaard hem de heerschappij over geheel het Noorden en midden onzes lands, tot Nijmegen toe, bezorgd, en gedurende de veertig jaren zijner regeering bracht hij zijn yolk
tot groote welvaart. Van de vele kinderen, welke hij naliet,
stierven drie amen spoedig na het overlijden huns vaders,
terwijl een vierde, onder den naam van Adgil II, hem zou
opgevolgd zijn. Een andere zoon, Horn, zou Hoorn gesticht
hebben. Bolsward dankt, zoo wil men, zijn naam aan eene
andere dochter, Bolswina, terwijl Heila, hare zuster, met den
Saksischen koning Edelhart gehuwd was, wiens neef Wittekind
later zulk eery belangrijke rol speelde in de geschiedenis der
Friezen en Sassen. Zooveel is zeker, dat Radbout's dood de
Friezen onder meerdere afhankelijkheid van de Frankische
vorsten bracht en hun land toegankelijker maakte voor de
Evangelieprediking. Willebrord en zijne medehelpers Suitbert,
Werenfried, Adelbert en Marcellinus doorreisden Utrecht en
Zuid-Holland, Gelderland, Kennemerland en Drente, en predikten overal het Evangelic der zaligheid, al ware het dan
ook nu reeds vermengd met de bijgeloovigheden en dwalingen
der kerk.
Terwijl Karel Martel zijn strijdhamer keerde tegen de
Mooren uit Spanje, die het gewaagd hadden in het Zuidwesten
van Frankenland te vallen, achtte de Friesche veldheer de
gelegenheid schoon, om zijn yolk van het juk der Franken te
bevrijden. Nauwelijks echter had Karel de Mooren over de
Pyreneen teruggedreven, of hij rustte eene vloot uit, bemande
ze en voerde zijne troepen in het hart van het weerspannige
land, naar de Middelzee, welke de twee deelen van Friesland,
Oostergoo en Westergoo scheidden. Een bloedige en hardnekkige
kamp volgde bier tusschen de ontscheepte Frankische troepen
en den veldheer Poppo met zijne Friezen. Poppo vuurde de
zijnen met de woede der wanhoop aan en het gelukte hem,
den strijd althans lang onbeslist te houden. Doch nu viel
Karel met versche troepen op den vijand aan, terwijl hij zelf
den strijd tegen Poppo zocht. De laatste viel onder Karel's
harden en de Friezen weken. Bij duizenden werden ze gedood,
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of in de Middelzee gejaagd, en de Franken zetten hunne vijanden dagen achtereen na in hunne bosschen en moerassen.
Zij brachten zulk een schrik teweeg, dat de Friezen zich langen tijd van eenige poging tot weerstand onthielden : hunne
verbrande dorpen, hunne verwoeste tempels en hunne verbrijzelde altaren deden hen gedwongen buigen voor het zwaard
der Franken en het kruis van hun God !
Willebrord vermocht echter de vruchten van zijn arbeid
niet te smaken. Hij overleed in 737, na zich ongeveer een halve
eeuw gewijd te hebben aan de prediking des Evangelies in ons
vaderland, na het doorstaan van tallooze gevaren en den voortdurenden strijd met allerlei moeilijkheden. Ontegenzeggelijk
heeft hij den krachtigsten stoot gegeven tot de vestiging van
't Christendom in deze gewesten. Zijn stoffelijk overschot werd,
volgens zijn wensch, in de door hem gestichte abdij te Echternach begraven. Vier jaren later, 741, overleed Karel Martel,
zijn beschermheer, wiens leven een strijd was geweest. Zijne
beide zonen, Pepijn en Karloman, verdeelden het Frankische
rijk. Karloman noemde zich, met toestemming der rijksstanden,
prins of hertog der Franken en stelde, op het voorbeeld zijns
vaders, geen koning meer aan. Pepijn, die het nog steeds wijzer vond zich met den titel van hofmeier tevreden te stellen,
plaatste Childerik III, een vergeten zoon van Childerik II,
die tot heden zijn leven in een klooster gesleten had, op den
troon. Een derden zoon van Karel, Griffo, waren door zijn
vader slechts eenige kleinere bezittingen toegewezen en, toen
hij zich hierover ontevreden toonde, werd hij door zijne broeders gevangen gezet en van zijn erfgoed beroofd.
Nauwelijks waren de beide broeders aan het bewind gekomen, of zij mochten zich ten oorlog uitrusten ; eerst tegen de
Beieren, Sassen en Alemanen, die het juk der Franken verbreken wilden, en daarna tegen de Friezen en Sassen, die zich
onder den aanvoerder der laatsten, Theuderik, met gelijk doel
gewapend hadden. Beide volksvereenigingen werden echter door
de broeders geslagen. Men zou hebben mogen veronderstellen,
dat zulk eene gelukkige aanvang van hunne regeering der
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beide broeders het bewind gewenscht zou hebben gemaakt,
doch bij Karloman was juist het tegenovergestelde waar.
„Gedreven door eene Goddelijke liefde en vurige begeerte
naar een Hemelsch vaderland," zoo schrijft een tijdgenoot,
„deed Karel vrijwillig afstand van zijn rijk en zijne zonen,
welke hij zijn broeder Pepijn aanbeval. Daarop trok hij naar
Rome en kwam aan de poort van den heiligen apostel Petrus,
met velen zijner rijksgrooten en kostelijke geschenken, welke
hij vOar het graf van den heiligen Petrus nederlegde. Toen
sneed hij zijne haarlokkeri of en nam het gewaad eens geestelij ken aan op last van den heiligen paus Zacharias, bij wien hij
eenigen tijd vertoefde."

HOOFDSTUK XIII.
DE KARLOVINGERS.

Zoo was Pepijn dan in 747 alleenheerscher geworden van
het machtige rijk der Franken. Te kwader ure gaf hij den nog
steeds gevangen Griffo de vrijheid weder. Deze beloonde hem
slecht. Nadat hij zich onder de Franken een talrijke partij
gevormd had, nam hij de gelegenheid te baat, toen Pepijn zich
naar de volksvergadering begeven had, te ontvluchten. Hij
wendde zich tot de Sassen en stookte Theuderik, die toch nog
steeds op Pepijn gebeten was, op, om zijn geluk andermaal tegenover Pepijn te beproeven. Theuderik viel nu in 't gebied der
Franken, verwoestte en verbrandde alles, wat hij tegenkwam,
en koelde zijn heidensche woede bovenal aan de Christenkerken en kapellen. Maar Pepijn keerde ijlings terug, en zwaar
moesten de Sassen voor hunne gastvrijheid, aan Griffo bewezen,
boeten. De Franken trokken veertig dagen lang, moordend en
brandend, door hunne landouwen, en Theuderik zelf werd
Pepijn's gevangene, terwijl Griffo zich door de vlucht moest
redden. Wel werd den Sassen de keuze gelaten, of zich te laten doopen, Of zich in slavernij te begeven ; zij verkozen het
eerste, doch we hechten aan deze bijzonderheid, die we onzen
lezers nog vaak hebben mede te deelen, niet zooveel gewicht.
Immers het blijkt, dat van weerszijden aan deze eisch niet te
veel gevolg gegeven werd, en terecht : bekeering tot het Christendom, welke met het zwaard op de keel afgedwongen wordt,
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moge voor het nageslacht groote gevolgen hebben, doch voor
de gedwongenen zelf strekte zij onzes inziens meer ten kwade
dan ten goede.
Vier jaren daarna waren alle weerbare mannen uit geheel
Frankenland, voor zoover zij uit hunne buurtschappen konden
gemist worden, ter algemeene volksvergadering getogen. Nog
nimmer hadden de velden van Soissons zulk eene vreedzame
menigte bijeen gezien ; 't was dan ook het buitengewone doel,
dat het Maartveld in 751 op het oog had, hetwelk de Franken
saarnriep. De zetels van adel en geestelijkheid waren bezet ; de
troon was ledig. Toen trad een geestelijke naar voren en las
met luicler stem de akte, waarbij Zijne Heiligheid, de stedehouder van Christus, het voor het welzijn der kerk en den welstand
der volken noodig oordeelde, dat zijn lieve zoon Pepijn, wiens
heldenzwaard der kerk reeds zoo menigen dienst bewezen had,
wiens geschenken het hart der geestelijkheid geheel voor zich
gewonnen hadden en van wien hij nu ook weder hulp tegen
de Longobarden wachtte, den titel van hofmeier met dien van
koning verwisselde en het geslacht der Merovingers van den
troon gevallen verklaard werd, en waarlijk, het zal niemand
in de gedachte komen, zulk een besluit onrechtvaardig to noemen, al zij het dan ook volkomen waar, dat de man, die het
uitsprak, zijn geestelijk gezag misbruikte tot wereldsche doeleinden en zich mengde in zaken, welke hem niet voegden. Wie
den last en de zorg van de kroon heeft, dat hij daarvan ook
de lusten geniete, tenzij zich de volken door erfrecht gebonden
hebben, of providentieele leiding volken en vorstengeslachten
door onverbreekbare banden sa'ambinde. Waar beide laatste omstandigheden echter bij de Franken niet aanwezig waren, daar
mocht het voorzeker onbillijk en onverstandig heeten, dat een
yolk, z.:545 talrij k, een gebied, zoo uitgebreid en van alle zij den
bestookt en besprongen, aan een nietsdoend jongeling koninklijke
eere bewees en den man, die leven en kracht offerde aan zijn
belangen, die de zorgen van den staat droeg en wiens heldenzwaard hem ter over winning voerde, in de schaduw van dien
jongeling lieten verblijven. ZOO dachten ook de Franken er
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over en hieven den dapperen Pepijn op het schild, droegen
hem driemalen over het gansche Maartveld heen, en plaatsten
hem onder het luid gejuich zijner volken op den troon der
Franken, waar hij door 's Pausen afgevaardigde tot Koning
gezalfd werd. Met goedvinden van den Paus werd nu Childerik III in een klooster gezet en het geslacht der Merovingers,
de nazaten van den woesten Clovis, verdween van het wereldtooneel.
Veel had tot dit besluit bijgedragen de toenmalige bisschop
van Utrecht, Bonifacius, een man, wiens arbeid belangrijk genoeg heeten mag om onze belangstellind in bijzonder opzicht
te vragen.
Ongeveer tenzelfden tijde, dat Willebrord met zijne elf
volgelingen zich aan de Engelsche kust inscheepte orn zijn bekeeringswerk in Friesland te beginnen, lag daar te Kyrton, in
Devonshire, een aanzienlijk land-edelman op het krankbed en
staarde met blikken vol ernst en weemoedigen trots op den
knaap, die zich bij zijn leger hield om hem onafgebroken zijne
kleine zorgen te wijden. Hij was de oudste, de meest geliefde
zoon des kranken en deze, ofschoon de knaap reeds vroeg zijn
wensch te kennen gegeven had, naar een klooster gezonden en
voor den geestelijken stand opgeleid te mogen worden, had
zijn eenig verlangen hierop gesteld, dat de jonge Winfried hem
in zijn rang en bezittingen opvolgen zou. Doch de ernstige
krankheid, waarin hij viel, toonde hem de broosheid en vergankelijkheid van wereldsche eer en staat en maakte zulk een
indruk op zijn gemoed, dat hij zijn zoon de vervulling *an
den sinds jaren gekoesterden wensch toezegde. Nadat de jongeling onderscheidene kloos: ers bezocht en overal uitgeblonken
had door vroomheid, ijver en geleerdheid, ontving hij in het
klooster Nhuts-celle, in Southamptonshire, zijn wijding tot priester, bewees reeds toen belangrijke diensten aan zijne medekloosterlingen en werd door hen om zijne uitstekende gaven
hoog geacht. Ten jare 7.16, hij was toen een en dertig jaren
oud, nam hij van hen afscheid en, door eenige monniken vergezeld, trok hij naar Londen, begaf zich daar aan boord van
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een schip en stapte straks te Wijk bij Duurstede aan land,
om den zendingsarbeid aan te vangen, waartoe hij zich geroepen rekende. Doch juist had koning Radbout zijn rooftocht in
het rijk der Franken volbracht, Utrecht hernomen en de kerken en kapellen ver in het rond verbrand en verwoest. Willebrord en de zijnen waren gevlucht en Winfried begreep, dat
hij te midden van zoo hevige staatkundige stormen vruchteloos
zaaien zou. Zoo keerde hij dan naar Engeland weder, doch
toen hij weigerde op aandrang der kloosterlingen de abdij van
Nhuts-celle te aanvaarden, gaf hij duidelijk genoeg te kennen,
dat hij er niet over dacht, zijn zendingsarbeid te beeindigen.
Het volgend jaar ging hij naar Rome, ten einde zich door den
Paus te doen aanstellen als Evangelie-prediker ondcr de heidenen, en de Heilige Vader stemde hierin gereedelijk toe, op
voorwaarde, dat Winfried zijne bekeerlingen tot de gehoorzaamheid niet slechts aan het Evangelie, maar ook aan den Roomschen Stoel leiden zou, eene gelofte, welke hij met voorbeeldigen
ijver nakwam. Op zijne terugreize trachtte Winfried in Beieren
en Thuringen te arbeiden. Aanvankelijk stuitte hij op zulk een tegenstand, dat hij besloot de hulp en de bescherming van Pepijn
in te roepen, doch toen hij door Friesland reisde, vernam hij
Radbout's dood. Overal keerden de Christenen weder, herstelden hunne kerken en bouwden de verwoeste kerken weder
op. De zendelingen waren teruggekomen en ook Willebrord
had den arbeid hervat. Wd. bracht Winfried aan Willebrord
een broederlijk bezoek, doch hij weigerde, toen Willebrord
hem aanzocht, zich als Bisschop te doen wijden en zijn helper, straks zijn opvolger te worden ; ja, om aan Willebrord's
aandrang te ontkomen, vertrok hij andermaal naar Thuringen en Hessen, waar hij zooveel bekeerlingen maakte, dat de
Paus hem naar Rome ontbood en hem in 723 tot bisschop
der Duitschers wijdde. Van een aanbevelingsbrief des Pausen
voorzien, trok Winfried, die om zijn weldadigheid den naam
Bonifacius ontving, nu naar Karel Martel, die hem in de bescherming en den steun van al zijne hertogen, graven en onderworpen vorsten aanbeval. Zoo trok hij weder naar Hessen,
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Bij Geismar, rondom den heiligen eik, hebben zich de heidensche bewoners der streek vergaderd om hunne godsdienstige
plechtigheden te verrichten, toen Bonifacius met de zijnen in
hun kring treedt. Verontwaardigd bij den aanblik van deze
bijgeloovige vereering, predikt hij hun den hun onbekenden
God en in heiligen ijver grijpt hij een bijl en houwt daarmede
in den stam van den heiligen boom. Zijne metgezellen volgen
hem en eindelijk valt de trotsche eik. Verbaasd en ontsteld
zien de bewoners dit aan en gelooven niets anders, of het vuur zal
uit den hemel dalen en de Zendeling en zijne volgelingen
verteeren. Doch daar volgt geen bliksemstraal ; de vermetele
heiligschenners blijven ongedeerd en, toen Bonifacius straks uit
het hout van den boom een kapel doet bouwen, scharen zij
zich gaarne onder de prediking van de nieuwe leer.
Dikwijls stuitte hij echter bij zijne prediking hier en elders
op de aanmerkingen, welke de heidenen durfden maken op het
gedrag en den wandel des priesters en monniken en het bleek
hem, dat deze beschuldiging maar al te zeer gegrond waren.
Dit, gevoegd bij het algemeen afdwalen in leer en 't vervallen
van de tucht, gaf Bonifacius aanleiding tot hevig beklag bij den
Pauselijken Stoel, en straks werd hem door den Paus bij zijn
zendingsarbeid opgedragen de kerken van Austrasie te zuiveren
en vooral de ware leer en de rijnheid van zeden te herstellen.
Wel is waar was de man, die overal zijne reliquien met zich
voerde, zelf niet van ketterij vrij te pleiten ; wel ging hij bij
zijn kerkherstel vaak met hardheid te werk in stede van in
den geest der zachtmoedigheid te ijveren voor zijn Heer en Meester ; wel schraagde hij den Heiligen Stoel, en wees hij den Paus
een gezag toe, dat dezen niet toekwam, en straks een bron
van ellende werd voor de kerk en de volken ; doch als men hem
den A p ost el der Duitschers noemde, als Karloman en
Pepijn hem in 745 tot aartsbisschop over Mentz benoemden en
daarmede zijn geestelijk gezag over geheel Duitschland erkenden, dan, voorzeker, had hij door zijn trouw en ijver in den
arbeid der Evangelieprediking die waardeering verdiend.
Nadat hij Pepijn tot koning der Franken gezalfd en bij
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het voorgevoel, dat zijn einde weldra naderen zou, zich met
goedvinden van den Paus een opvolger benoemd had, wekten de
berichten, welke hij uit Friesland ontving, het verlangen in
hem, zich nog eenmaal daarheen te begeven. Daar was koning
Gondebald overleden enjopgevolgd door zijn heidenschen broeder
Radbout II, die, als zijn naamgenoot, een heftig bestrijder was
van de Christelijke leer. De tempels der afgoden werden herbouwd, hunne altaren weder opgericht en den Friezen op 'straffe
des doods aangezegd, dat zij de goden hadden te dienen.
Duizenden Christenen, van hunne waardigheden ontzet, van
hunne goederen beroofd en bedreigd in hun leven, vloden naar
het rijk der Franken. In weerwil van zijn hoogen leeftijd,
begaf Bonifacius zich naar Utrecht, doorkruiste van hier uit
de Friesche streken en, terwiji hij zijn verblijf te Achttienhoven
gevestigd hield, predikte hij heinde en ver het Evangelie des vredes. Daarna stak hij met vier en vijftig zijner volgelingen naar
Dockum over, waar hij andermaal gezegend werkzaam was.
Overal predikten hij en de zijnen, duizenden lieten zich doopen
en tal van kerken verrezen uit hare puinhopen.
Het was 5 Juni 754. Bonifacius had zijne tenten opgeslagen bij 't riviertje de Borne, in de nabijheid van Murmerwoude
(Moordwoude). Hier had hij zijne laatste doopelingen bescheiden om hun het vormsel toe te dienen. Nauwelijks was de dageraad aangebroken, of daar naderde in de verte eene groote
schare. Maar het waren niet de jonge lidmaten der kerk, die
zich met een heilig lied op de lippen tot hun geestelijken vader
spoedden. 't Waren heidenen, die onder het uitbrullen hunner
moordzangen, met de wapenen in de vuist, aanvielen op de
tenten van Bonifacius en de zijnen. Het gewapend geleide, dat
Pepijn aan Bonifacius medegegeven had, gordde zich terstond
ten strijde, en zeker zou een tontzettend bloedbad gevolgd zijn,
indien Bonifacius, inziende dat alle verzet tegenover de meerderheid der heidenen vruchteloos zou zijn, den zijnen niet verboden had van de wapenen gebruik te maken.
„Na de ellende van dit leven," zeide hij tot hen, „is de
dood een welkome gast en een aanvang der eeuwige vreugde."
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Nu vielen de Friezen op den grijsaard aan en sloegen
hem ter aarde, waarna ook al zijne volgelingen onder hunne
strijdhamers vielen. Daarna begaven zij zich in de tenten,
brachten de kisten, welke ze meenden dat met goud gevuld
waren, naar hunne schepen, en toen ze zagen, dat ze slechts
boeken en eetwaren bevatten, verslonden zij de laatste en
wierpen de eerste in het water en over het land. Drie dozer
boeken worden, naar men verzekert, nog in de abdij van
Fulda in Kassel bewaard. Het lijk van Bonifacius werd eerst te
Utrecht begraven en daarna, volgens zijn wensch, te Fulda ter
aarde besteld. Nauwelijks hadden de Christenen in Friesland
van de euveldaad vernomen, of zij snelden toe en doodden
velen der moordenaars, terwijl de overigen door den Frankischen bevelhebber in Friesland gedood werden. Koning Radbout zelf, dien men aan den moord niet geheel onschuldig
geloofde, was genoodzaakt te vluchten en geruimen tijd in
Denemarken te verblijven. Of de klokken van zelve begonnen
te luiden, toen men het stoffelijk overschot van den A p o st el der Duitschers, den onvermoeiden strijder voor het
Kruis, uit Utrecht voerde, willen we te minder . beslissen,
naardien deze illustratie dikwijls dienst doet bij den dood
van de groote mannen der Kerk. Zooveel is zeker, dat h e t
bloed der mart elaren ook hier het zaad der Kerk
was, want vele aanzienlijke Friezen, de gruweldaad afkeurende,
sloten zich bij de Franken aan om ze te wreken, bevreesd
als zij waren, dat dit heilloos bedrijf de grootste ellende over
land en yolk zou brengen, zoo den Christenen geen tegenwicht
geboden werd.
Intusschen was Pepijn met zijn leger de Alpen overgetrokken om de Longobarden te bestrijden, daartoe aangezocht
door paus Stevanus II. Toen deze toch door de Longobarden
aangevallen was, had hij vruchteloos de huip ingeroepen van
den keizer van het Oostersch-Romeinsche rijk. Daarna had hij
zich persoonlijk naar het rijk der Franken begeven, was door
Pepijn met alien eerbied en de meeste onderdanigheid ontvangen,
zOO zelfs, dat de groote hofmeier den stijgbeugel vasthield, tel-
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kens als de heilige Vader zijn paard op- of afsteeg, en was met
belofte van onmiddellijke hulp weer vertrokken. Zegevierend
trok Pepijn straks Rome binnen ; hij had den Longobarden
den ganschen grond weer ontrukt, welke deze wederrechtelijk
in bezit genomen hadden, en dezen grond wees hij nu aan den
Heiligen Stoel toe. Deze toewijzing van gebied, bekend onder
den naam van de P ep ij nsche schenki ng, legde den
grondslag tot den K e r k e 1 ij ken S t a a t, tot de wereldlijke
macht des Pausen, even als de wereldsche eer, welke men de
Pausen boven de vorsten toekende en bewees, en was de
aanleiding tot diep verval en de bron van namelooze ellende
voor de gansche kerk en voor geheel Europa.
Doch meer dan met de krijgsverrichtingen van Pepijn, zijn
de lotgevallen van ons vaderland in dezen tijd saamgeweven
met de worstelingen van de gezanten des vredes, die, gelijk
ons boven bleek, meer dan eenmaal hun werk met hun bloed
en hunne tranen moesten bezegelen, maar wier arbeid steeds
overwinnend voortging en van blijvende gevolgen was voor den
toestand der volken, welke deze streken bewoonden.
Toen Bonifacius op zijne reis door Thuringen het klooster
Pfalz bij Trier bezocht, en er, na de mis gevierd te hebben,
het avondmaal gebruikte, las Gregorius, een kleinzoon der abdis
Addula, een gedeelte der Heilige Schrift voor.
„Hebt gij ook verstaan, wat ge daar zoo goed gelezen
hebt, mijn zoon ?" vraagde Bonifacius hem, en toen Gregorius
te kennen gaf, dat hij het niet geheel verstond, verklaarde
Bonifacius het hem op zulk eene wijze, dat hij den jeugdigen
knaap volkomen voor zich en zijn werk innam. Deze vraagde
aan zijne grootmoeder vergunning den grijsaard te mogen
vergezellen, en toen de abdis weigerde, bleef hij aandringen.
„Zoo gij mij geen paard geven wilt om met hem te rijden,
zal ik te voet naast hem gaan !" sprak hij, en de abdis, ziende,
dat bier meer dan jeugdige luim in het spel was, gaf hare
toestemming.
Gregorius, hoewel een zoon der hoven en van aanzienlijke
geboorte, was van nu of aan de trouwe metgezel, straks de
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ijverige hulp van Bonifacius, en, terwijI zijne broeders, in hooge
waardigheden en eervolle ambten gesteld, de gunst huns vorsten genoten, deelde hij al den strijd en de ontberingen van
den apostel der Duitschers. En wat hij in deze school leerde,
bleek wel, toen hem de tijding gebracht werd, dat twee zijner
broeders door roovers aangevallen en vermoord waren en men
twee der moordenaars tot hem bracht om naar eigen goedvinden met hen te handelen. Hij liet hen zich baden en deed ze
van andere kleederen voorzien, daar de hunne op de vlucht
gehavend waren. Nadat hij hun spijze en drank tot verzadiging
had doen uitreiken, sprak hij tot hen :
„Gaat nu in vrede heen en wacht u, in het vervolg- weder
zulk kwaad aan te richten, opdat u niets ergers overkome en,
wat ik u bidden mag, spaart mijne overige betrekkingen om
mijnentwil !"
Daarna beval hij zijnen dienaren hen ongestoord te laten
heengaan.
Na den dood van Bonifacius werd aan Gregorius door den
Paus de zorg over Friesland's kerken opgedragen. Hij vestigde
zijn zetel te Utrecht en van daar zond hij naar alle zijden zijne
helpers uit om het Evangelie aan de Friezen te brengen. Zoo
predikten Lebuinus en Marcellinus in Gelderland en Overijsel,
terwijl Willehad, even als Gregoriu 3 en Lebuinus in Engeland
geboren, het tegenwoordige Friesland en Groningen tot zijn
arbeidsveld koos.
Mocht dan ook aan Gregorius, ten gevolge van den kerkelijken naijver van den Bisschop van Keulen, de bisschoppelijke
wilding onthouden zijn en hij slechts onder den titel van abt
genoemd worden, zijne werkzaamheid was niet minder rijk aan
gevolgen voor de inwoners dezer landen. Naar zijn school, te
Utrecht gesticht, stroomden de jongelieden uit Duitschland,
Saksen en Friesland, om er hunne wetenschappelijke opleiding
te erlangen, waartoe de rijke bibliotheek, door hem aangelegd,
mede hot hare bijdroeg.
Intusschen was Pepijn overleden, nadat hij reeds eenige
jaren vroeger zijn rijk met goedvinden der Frankische standen,
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aan zijne beide zonen Karel en Karloman toegegegd had. Hij
had de Frankische kroon aan zijn huis verzekerd, en liet
bovendien den roem na, met vaste hand de teugels van het
bewind gevoerd en veel gedaan te hebben voor de verbreiding
van het Christendom in zijne staten. Op zekeren dag wierp
hij zich, terwijl een leeuw en een buffel samen kampten, in het
strijdperk, trok zijn zwaard en deed zulk een geweldigen houw,
dat hij niet alleen den kop van den leeuw in tweeen scheidde,
maar ook zijn zwaard nog diep in den nek van den buffel
drong. Al moge dit als een staaltje gelden voor zijne buitengewone lichaamskracht en zijn vermetelen moed, het zijn uitstekende gaven, zoo ze zich toonen alleen in tijden, waarin ze
gevorderd worden ; doch overigens een gevaarlijk bezit !
De zes en twintigjarige Karel aanvaardde bij den dood
zijns vaders het bewind over het Oostelijk deel des rijks, Karloman over het Westen. De drie jaren hunner regeering kenmerkten zich door de onderwerping der Aquitaniers, waartegen
Pepijn reeds te velde had moeten trekken. Hunald, de vader
van den regeerenden hertog der Aquitaniers, had op nieuw
een opstand tegen de Franken verwekt, doch Karel dempte
dien met kracht en Hunald vlood naar den koning der Longobarden. In 771 stierf Karloman. Zijne weduwe, wel wetende,
dat Karel het met de verdeeling des rijks tusschen hem en
zijn broeder nimmer Bens geweest was, en ziende, dat de grooten des rijks Karel rustig toelieten de landen zijns broeders
bij de zijne te voegen, vlood met hare kinderen naar den koning der Longobarden, die haar met open armen ontving.
Terwij1 Karel tegen de Aquitaniers streed, predikten
Lebuinus en Marcellinus aan de beide oevers van den JJsel.
Terwijl zij te Deventer, toen reeds een welvarend plaatsje, hun
verblijf hielden in de woning van zekere weduwe Aveshilde,
vernamen zij, dat de Sassen bij Markeloo hun landdag zouden
houden. Onverschrokken begaf zich Lebuinus derwaarts, trad
met het Evangelie in de eene en het kruis in de andere hand,
in den kring der Saksische grooten en vermaande hen, hunne
afgoden vaarwel te zeggen en den waren God te aanbidden.
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Wrevelig schudden de Sassen het hoofd, waarop Lebuinus hen
met den toorn van den Frankischen monarch bedreigde. Doch
dat was olie in het vuur. Tandenknarsend van woede rezen
ze op, drongen op Lebuinus aan en wilden hem dooden, doch
een aanzienlijk grijsaard stelde zich tusschen hen en hun slachtoffer en bezwoer hen, toch geen ellende over het land te brengen, maar den zendelirig en de zijnen ongedeerd te laten
heengaan. En zoo geschiedde het, doch de tegenstand, welke
de Sassen den Evangeliepredikers boden, en de gedurige invallen, welke ze op Frankisch gebied deden, bij een waarvan
zij zelfs de kerk te Deventer verwoestten, deed de bedreiging
van Lebuinus maar al te spoedig waarheid worden. Karel
rukte in 772 met een groot leger de landpalen der Sassen
binnen en zijne Franken begaven zich met gejuich tot „den
heiligen oorlog." De Sassen werden deerlijk geslagen, hun voornaamste vesting Ehresburg, hun hoofdtempel en de Irmensul
(een gedenkteeken ter herinnering aan Herman, dien men afgodisch vereerde), werden gesloopt en, hoewel de verbittering der
Sassen daardoor eer toe- dan afnam, Karel drong tot de Wezer door, onderwierp hen geheel en dwong hen gijzelaars te
stellen voor hunne trouw.
Nauwelijks hadden de Sassen echter vernomen, dat Karel
zijne zegevierende benden naar Italie gevoerd had, om andermaal de Longobarden te bestrijden, of zij stonden op onder
aanvoering van een hun:ner hertogen, Wittekind, die, na den
moord op Bonifacius met Radbout II naar Denemarken gevlucht
was, doch nu teruggekeerd, om zijn yolk tegen de Franken op
te hitsen. In de belijders van de nieuwe leer niets ziende dan
verachters van den godsdienst der vaderen en bondgenooten
der Franken, moesten de Christenen het ontgelden, vooral de
vele aanzienlij ken, die door de prediking van Willebrord voor
het Evangelie gewonnen waren. Zij werden met geweld gedwongen den goden op nieuw te offeren en wie standvastig bleef,
dien wachtte de dood. Karel, dit vernemende, bepaalde zich
aanvankelijk tot het zenden van eenige krijgsbenden ter beteugeling van den hertog, doch het volgende jaar (775) voerde
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hij zijne legers zeif tegen Radbout en Wittekind aan, ontnam
hun de vesting Siegesburg en dwong Radbout, na hem tweemaal geslagen te hebben, andermaal naar Denemarken te
vluchten. Sedert dien tijd werd Friesland door landvoogden
of graven, in onderworpenheid aan den Frankischen koning,
bestuurd.
Daarna wendde Karel zich andermaal tegen de Sassen,
sloeg hen bij Brunesburg aan den Wezer en dwong een deel
van hen tot onderwerping. Toen vervolgens de Westfaalsche
Sassen het waagden, Karel's legerplaats bij nacht te overvallen en een groot bloedbad onder zijne scharen aan te richten, nam deze bloedige wraak en weder legde geheel Sassenland het hoofd in den schoot voor den Frankischen overwinnaar.
Doch geen jaar was nog verloopen, of andermaal voerde
Wittekind, gebruik makende van de omstandigheid, dat Karel's tegenwoordigheid in Lombardije vereischt werd, zijne Sassen ten strijde aan. Het gelukte hem Ehresburg te vermeesteren, doch Siegesburg weerstond de aanvallen der belegeraars,
totdat Karel andermaal in Sassenland -verscheen en zijne
vijanden bij Worms eene beslissende nederlaag toebracht. De
Sassen smeekten om genade en moesten zich bij duizenden
laten doopen. Nu begaf Karel zich naar Nijmegen om er het
Paaschfeest te vieren in het prachtige hof, dat hij er zich gebouwd had. Hier verzamelden zich nu vele hertogen, graven
en geestelijke heeren rondom hem om hem hulde te bewijzen,
en onder dezen ook Alberik, de opvolger van Gregorius, die,
daar thans de twisten met den aartsbisschop van Keulen beeindigd waren, den bisschopstitel ontvangen had. Veel vinden
we niet van Alberik vermeld, doch uit het weinige, dat we
van hem aangeteekend vinden, besluiten wij, dat hij als een
wijs en vroom kerkvoogd de zaken van het bisdom bestuurde.
Koning Karel erkende dit dan ook en schonk, in een door hem
geteekenden giftbrief, aan de St. Maartenskerk te Utrecht het
dorp Leusden, met aan de rivier de Eem gelegen bosschen ;
eene kerk te Wijk bij Duurstede, met het omliggende land, een
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eilandje tusschen Rijn en Lek gelegen, en het recht om tol op
de Lek te heffen.
Na eenigen tijd te Nijmegen vertoefd te hebben, vertrok
Karel naar Paderborn, waar hij een grooten landdag hield.
Vertegenwoordigers uit alle deelen van het groote rijk verschenen, vorsten en grooten beraadslaagden met Karel over
den vrede des rijks ; ook Friezen en Sassen hadden zich naar
Paderborn begeven. Alleen Wittekind, de ontembare Wittekind,
vertoonde zich niet. Karel wist het wel : zoo hij het hoofd
niet boog, kon men wel over den vrede beraadslagen, doch
het zou oorlog blijven. En Karel had recht gezien. Terwijl de
Sassische grooten zich om den machtigen Frankenvorst verdrongen om zijn gunst te verwerven en zich lieten doopen,
zocht Wittekind zijn schoonvader Siegfried, den vorst van
Scandinavie, te bewegen, hem tegen Karel te steunen. Nauwelijks had Karel zich dan ook met een groot leger naar Spanje
begeven, om de Mooren te bestrijden, of Wittekind, overtuigd
dat het rijk van heel wat verdedigingskrachten ontbloot was,
verscheen in Sassenland en plantte er de vaan des opstands.
Al wat heiden was, alle Frankenhaters uit gansch NoordDuitschland, schaarden zich onder de banieren van den woesten
vrijheidsheld, en als een orkaan voerde hij zijne benden door
Friesland, plunderend en moordend, roovend en brandend.
Nadat zij Deventer verwoest en de door Lebuinus herbouwde
kerk andermaal verwoest hadden, drongen zij door tot den
Rijn en verwoestten de gansche landstreek, in hunne woede
tegen Franken en Christenen, leeftijd noch kunne sparende.
Op het vernemen, dat Karel teruggekeerd was, trokken zij
ijlings terug, doch de Franken achterhaalden hen en duizenden
vielen onder de wrekende slagen van Karel's soldenieren. Nauwelijks maakte de lente de beweging van het leger mogelijk,
of Karel wendde zich andermaal naar de Lippe, en straks moest
Wittekind weder het onderspit delven. Zijn leger werd bij
Buchholz geslagen en hij zelf week andermaal naar Denemarken.
Karel zette zijn zegevierenden tocht nog eens tot den Wezer
voort, en met al de teekenen van de meest slaafsche onderwer-
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ping betuigden en de West- en de Qost-falingers hem hun leedwezen over het gebeurde en hunne onderwerping voor de
toekomst. Door de ervaring geleerd, vergenoegde de Frankenvorst zich echter niet met hun schijnbaar berouw, doch stichtte
machtige kerkvoogdijen in de landpalen der Sassen en gal aan
de geestelijken groote maatschappelijke macht, ten einde ook
door hunne tusschenkomst de bevolking in bedwang te houden.
En hij rustte niet, eer de uiterste grenzen van het Sassenland
zijne overwinnende banieren hadden gezien en tot de Elbe toe
alles, wat Sas heette, voor hem boog. Daarna riep hij al de Sassische grooten tot eene vergadering samen, las hun zijne strenge
voorwaarden en harde wetten voor, en eerst, nadat deze dankbaar door hen waren aanvaard, keerde hij weder terug naar
Frankrij k.
Nog waren de kerken niet uit hare puinhoopen verrezen,
nog waren de landhoeven niet herbouwd, en veel minder de
tranen gedroogd, die de krijg had te voorschijn geroepen,
of andermaal vertoonde zich Wittekind aan de Wezer en de
Oost-falingers gaven aan zijne roepstem gehoor om nog eenmaal het geluk te beproeven tegenover den vorst der Franken.
W61 gelukte het hun door den naijver, welke er tusschen de
bevelhebbers heerschte, een leger van Franken te verslaan en
het groote en bloedige verliezen toe te brengen, doch zij neaten
daarmede de maat van Karel's wraak slechts te meer vol. Nog
voor het einde van den zomer stond Karel met een nieuw leger
in Sassenland. Wittekind had hem niet durven afwachten en
had op de tijding van zijn nadering de wijk naar Denemarken
genomen, waarop de Sassische grooten andermaal de genade
van den beleedigden vorst inriepen. Maar Karel's geduld was
uitgeput. Op zekeren dag (782) was in de nabijheid van het
stadje Verden, aan de Aller, een reusachtig schavot opgericht.
Daar omheen stonden de ontwapende Sassen, die op hun beurt
ingesloten werden door hunne welgewapende overwinnaars. En
nu moesten de Sassen het aanzien, hoe niet minder dan vier
duizend vijfhonderd der hunnen het schavot bestegen en onder
beulshanden het leven lieten. Geweldig was de indruk, welke
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deze strafoefening teweeg bracht. Het volgende jaar was gansch
Sassenland in vollen opstand. Dorstend naar wraak over het
bloed hunner broeders en landgenooten, snelden de Sassen woedend de Frankische legers tegen. Een vreeselijke slag volgde
bij Theutewold. Slechts weinige Sassische strijders overleefden
den kamp, doch ook Karel's leger had zoo geleden, dat hij voor
een wijle uit de landpalen der Sassen terugtrekken moest. Nog
eenmaal brachten de Sassen, ofschoon aan iederen goeden uitslag wanhopende, het overschot hunner weerbare mannen samen,
maar de overwinning, welke Karel aan het riviertje de Haze
op hen behaalde, besliste hun lot. Het jaargetijde was te ver
gevorderd, dan dat Karel aan voortzetten van den strijd zou
hebben kunnen denken. Hij trok dus over den Rijn terug,
doch de Sassen, wel wetende, dat geene genade meer voor hen
te wachten was, verbonden zich met een deel der Friezen, en
door Wittekind, den boozer) geest der Sassen, opgehitst, werden
de onlangs gedoopten van de nieuwe leer afvallig, verwoestten
de kerken, doodden de trouw gebleven Christenen en jaagden
de zendelingen uit het land of vermoorden hen. Terwijl de
zeeroovers uit het Noorden Friesland's kusten bestookten en
hun de handen bonden, trok Karel tegen de Sassen op,
verwoestte het land tusschen Elbe en Saale en leverde, met
zijn oudste zoon Karel vereenigd, hun een bloedigen slag
bij de Lippe, waarin zeven duizend Sassen vielen. Zelfs de
winter vermocht den vertoornden vorst niet te doen verpoozen.
Hij zwaaide het zwaard der wraak overal tot aan de oevers der Saale en Elbe, en ook Wittekind gaf alien moed verloren.
Het was een treffend tooneel, toen daar in de lente van
785 het geheele Frankische leger in de wapenen geschaard
stond ; doch niet om een bloedigen kamp te beginnen, maar
om aan een handeling des vredes alien luister bij te zetten.
Twee mannen, in Saksisch koningsgewaad gedost, schreden
met opgeheven hoofd en fieren, ware het dan ook somberen blik,
tusschen de Frankische leger-afdeelingen voort en, waar zij kwamen, werden zij met de eerbewijzingen, aan hun rang en hunne
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dapperheid verschuldigd, begroet. ZOO had de grootmoedige
Karel het bevolen, toen de trotsche Wittekind en zijn broeder
Albio hem om een mondgesprek deden verzoeken. Van dat ze
hunne schreden in zijn kamp gezet hadden, had hij ze door een
eerewacht doen geleiden en, nauwelijks had men hem hunne
nadering bericht, of hij verliet de koninklijke tent en ging hun
tegemoet. Met achting en welwillendheid begroette de vorstelijke overwinnaar zijne vijanden en leidde ze binnen zijne tent.
Wat daar binnen verhandeld werd, moge 't nageslacht onbekend
gebleven zijn, doch het blijkt genoeg uit de gevolgen. Met rijke
geschenken beladen, keerden Wittekind en Albio terug tot de
hunnen, en de b ooze g e e s t der Sassen was verzoend. Het
geteisterde land mocht een rust van acht jaren genieten. Dertien
jaren lang had Wittekind den kamp voor de goden en voor de
vrijheid der Sassen tegen den machtigen Karel en der Christenen
God volgehouden ; door den eerste overwonnen, boog hij voor
het Kruis en liet zich doopen. En daarmede verdwijnt Wittekind van het wereldtooneel ; het eenige, dat we nog aangaande
hem vermeld vinden, is, dat hij in het jaar 790 door Gerolf,
den hertog van Zwaben, vermoord werd. Allerwege werden nu
in Sassenland bisdommen en abdijen opgericht, en door een
streng geestelijk en maatschappelijk bestuur trachtte Karel het
onderworpen y olk in toom te houden. Munster, een deter nieuwe
bisdommen, ontving in den Fries Ludger een kerkvoogd, wiens
werkzaamheid belangrijk genoeg is om er eenige oogenblikken
bij stil te staan.
Onder de raadslieden van koning Radbout van Friesland,
onderscheidde zich de edele Wursing door zijne waarheidsliefde
en zijn rechtvaardig oordeel, dat geen onderscheid van rang of
stand kende en hem, toen hij het waagde ook 's Konings handelingen te laken, het leven zou gekost hebben, zoo een zijner
vrienden hem niet gewaarschuwd had. Wursing week toen met
de zijnen naar Frankrijk en werd door Pepijn van Herstal
gastvrij ontvangen. Doch Radbout, leed dragende over zijn
heengaan, riep hem terug en, toen de vader, des Konings aanzoek minder vertrouwende, daaraan geen gevolg
beloofde
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hij diens zoon Thiatgrim de teruggave van geheel zijn voderlijk
erfgoed, indien hij zich weder in Friesland wilde vestigen.
Thiatgrim vervulde 's Konings wensch en bleef de gunsteling
van Radbout. Omstreeks 745 werd hem een zoon, Ludger,
geboren. De scherpzinnige en vrome knaap werd reeds vroeg
door zijne ouders naar de school van Gregorius te Utrecht
gezonden, waar hij het wereldlijk gewaad met de monnikspij
verwisselde, doch hij legde geene kloostergeloftc af. Gregorius
zond hem nu naar York om hem door den aartsbisFchop te
dier plaatse tot diaken te doen wijden. Hier genoot hij gedurende een gansch jaar het onderricht van den later zoo beroemden Alcuinus, tot Wien hij straks, na kort verblijf in zijn
vaderland. terugkeerde, om nog drie en half jaar bij hem
te blijven, toen de verkeerde handelingen zijner landgenooten
hem noodzaakten uit York te vluchten.
Door Alberik, Gregorius' opvolger, tot priester gewijd,
begaf hij zich naar Friesland, stichtte eene kapel op de plaats,
waar Bonifacius den marteldood gestorven was en arbeidde
gedurende zeven jaren met grooten zegen, totdat hij in 782
voor Wittekind en zijne woeste scharen de wijk nemen moest.
Hij begaf zich toen naar Rome, otn er de kloosterregels der
Benedictijners te le:A-en, keerde na twee en een half jaar terug,
toen Karel de Groote de Sassen onderworpen had en begon
op diens verlangen zijn arbeid in de heidensche streken tusschen
de Eems en de Lauwers. Hier werden nog steeds Thor en
Fosite vereerd en begaf men zich op de drie jaarlijksche hooge
feesten, te hunner eer gevierd, naar hunne tempels op Helgoland
of Ameland, terwijI onder de huis- of beschermgoden de godin
Medea een hooge plaats innam. Menschenoffers werden hun op
allerlei wijze gebracht ; nn eens werden de ongelukkige slachtoffers verbrand, clan gehangen of geworgd, straks weder verdronken. Gewoonlijk werden daartoe jonge kinderen of misdadigers
aangewezen. Naarmate het Christendom in Friesland toenam,
trachtten de heidenen te meer de, naar hunne meening, terecht
vertoornde goden door menschenoffers te verzoenen, terwiji zij
de ijselijkste straf oefenden over hen, die zich aan hunne heilig-
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dommen vergrepen hadden. Zij voerden hen naar het zeestrand, spleten hun de ooren of verminkten hen op andere
wijze, en na hunne woede aan hen gekoeld te hebben, wierpen
zij ze in zee.
De priesters, die uit de aanzienlijken des lands genomen
werden en een afzonderlijken stand vormden, stonden onder
een opperpriester, wiens macht die der koningen evenaarde. Zij
waren de eenige bezitters van de weinige wetenschappen, welke
de Friezen er op nahielden, terwijl zij als beoefenaars van het
runenschrift en de orakeltaal, waarin ook de wetten geschreven
waren, grooten invloed op den zedelijken en maatschappelijken
toestand des y olks uitoefenden. Talloos waren de tempels, heilige plaatsen, gewijde bosschen en afgodsbeelden, doch ook bier
deed de prediking van het kruis den nacht des ongeloofs wijken.
Op een zijner tochten te Holwerda gekomen, schonk eene
aanzienlijke vrouw aan Ludger nachtverblijf in hare woning.
Daar ontmoette hij Bernlef, den blinden bard van Friesland, die,
van stins tot stins trekkende, de heldendaden van het voorgeslacht en de lof der goden in gloeiende liederen bezong en zijn
geestdrift en vuur in de harten zijner landgenooten uitstortte.
Getroffen luisterde Ludger naar zijne zangen, en terwijl hij met
verbazing op den blinde staarde, gevoelde hij innig mededoogen met hem.
„Wilt gij uwe zonden belijden en vergeving ontvangen ?"
vraagde hij hem.
De zanger antwoordde bevestigend en Ludger verzocht
hem den volgenden dag weder te komen. Reeds was Ludger
den volgenden morgen te paard gestegen om zich met de zijnen naar elders te begeven, toen hij Bernlef zag naderen Terstond steeg hij of en begaf zich met den blinde ter zijde in het
woud. Nadat Bernlef zijne zonden beleden en Ludger hem vergeving toegezegd had, maakte de laatste over zijn oogen het
teeken des kruises.
„Wat ziet gij ?" zoo doet de overlevering den zendeling
vragen.
„Uwe hand !" was het antwoord van den overgelukkige,
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die zich aan Ludgers knieen wierp om hem zijn dank te betuigen.
„Dank den Almachtigen God en spreek tot niemand over
uwe genezing !" hernam Ludger. Zelfs wil het verhaal, dat
Bernlef zich zou hebben laten voortleiden, zoo lang Ludger in
leven was. Ofschoon het laatste ons al zeer ongeloofwaardig
toeschijnt, laten we ieder gaarne vrijheid van deze mededeeling
te gelooven, wat hij verkiest ; aiciveel is zeker, dat Bernlef
van stins tot stins bleef voortreizen, doch zijne goden- en heldensagen verving door de psalmen en vrome liederen, welke
Ludger hem geleerd had, en dat hij op zijn beurt met rijken
zegen arbeidde. Ja, toen Ludger andermaal voor de rooftochten
der Sassen wijken moest, toen was het Bernlef, die hem verving in zijn heerlijken arbeid, totdat de grijze bard zelf inging
tot de vreugde zijns Heeren.
In 793 riep Karel de Groote Ludger uit Friesland en belastte hem met de Evangelieprediking in Westfalen. Hier
stichtte hij vele kerken en kloosters. Nadat Karel hem tot
bisschop over Westfalen had doen ordenen, zeer tegen zijn
eigen verlangen, vestigde hij zich te Mimigerneford, stichtte
er twee kerken, een klooster en een school, en legde zOO
den grondslag tot de stad Munster, waar hij zelf onver moeid arbeidde en predikte en van waar hij zijne kweekelingen uitzond onder de naburige heidenen. Toen hij in 800
stierf, was het voorzeker nog de vraag, wat het meest bijgedragen had tot de rust en den vrede, welke deze fel geteisterde streken mochten genieten : het heldenzwaard van den
grooten Karel of het woord van vrede en genade, dat 'Adger in de harten der woeste, heidensche bewoners had gezaaid.
Mochten de Sassen ook nog enkele malen de vaan des
oproers planten, nadat de stoere Wittekind 't hoofd gebogen
had : de Friezen toch kunnen sinds dien tijd gerekend worden
tot de onderdanen van den Frankischen vorst. Hun land werd
in graafschappen verdeeld, welker grenzen met die der gouwen
overeen kwamen ; de graven werden door hem uit de aanzien-
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lijken des lands gekozen en hadden in 's Konings naam de
wetten te handhaven, het gezag des Konings te doen eerbiedigen, recht te spreken, den Christelijken godsdienst te bevredigen
en de afvalligen te straffen. De onderworpenen moesten eene
kleine schatting aan het rijk opbrengen en in dagen van krijg
hunne weerbare mannen ter beschikking van den vorst stelleri.
Zij moesten den priester en alles wat met den godsdienst in betrekking stond, heilig, de eer der vrouwen en maagden ongeschonden 'louden, terwij1 hunne onderlinge geschillen niet 'anger
in bloedige veeten, doch in vreedzame rechtspraak moesten beeindigd worden. De doodstraf, onder de Friesche rechtspleging
zelfs op gewone misdrijven toegepast, werd bepaald tot vadermoord, verraad, struikrooverij, brandstichting, straatschenderij en
bloedschande, terwijl men zich in twijfelachtige gevallen door
eedzwering, lijfgevecht met den beschuldiger, of door de vuurof waterproef van de beschuldiging te zuiveren had. Wie tot
de vuurproef veroordeeld werd, moest een stuk gloeiend ijzer
aanvatten of door de vlam gain; bij de waterproef moest een
of ander voorwerp uit een vat, met kokend water gevuld, opgehaald worden. Bleek het, dat de beklaagde de beide proeven
doorstond zonder Iichamelijke schade te lijden, zoo nam men
aan, dat God zeif het oordeel ter hand genomen en de onschuld van den beklaagde aangewezen had.
Toen de groote Karel de Friezen aan zich onderworpen
achten mocht, genoot het land reeds een tamelijken trap van
welvaart. Handel en scheepvaart bloeiden, bierbrouwerij, landbouw en veeteelt, ofschoon grootendeels aan de zorg van vrouwen en slaven overgelaten, konden bloeiend gerekend worden,
maar de vrijen en edelen vonden slechts genot in jacht en krijg,
in oorlog, ter zee of te land. Groot was de verandering, daarin
door Karel's wijs bestuur gebracht, en 't verwondert ons geenszins, dat de Friezen straks bijna afgodisch den man vereerden,
die, zonder hen te doen gevoelen, dat ze onderworpen waren,
zulk een weldadigen invloed op hun land en yolk uitoefende.
Immers, al bleven onze Friezen frank en vrij en oogenblikkelijk
geneigd om het zwaard te trekken tegen ieder, die hun een
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vreemd juk wilde opleggen. Van nu of zochten de vrouwen haar
eigen gebied en de mannen hielden toezicht op land en vee, of
zochten in vreedzamen handel en scheepvaart eerlijke middelen
van bestaan voor de vroegere rooftochten ter zee en te land.
En gordden ze 't zwaard aan, dan was 't in eerlijken strijd
en door den vorst zelf beschreven, als deze tegen de Hunnen,
de Longobarden of de Beierschen ten oorlog trok, want in een
rijk als dat van den machtigen Karel, dat zich van de Middellandsche tot aan de Oostzee en van den Atlantischen Oceaan tot aan de Oder uitstrekte, kon natuurlijk geen eeuwige
vrede heerschen. Zoo geschiedde het in 791, toen Karel, nadat
hij te vergeefs getracht had, een geschil met de Hunnen in der
minne te schikken, eindelijk tegen hen te velde trekken moest
Nu trok hij dan ook met een ontzaglijk leger tegen hen
op. Het was saamgesteld uit Franken, Sassen en Friezen, en
stond voor de heift onder zijne eigene leiding, voor de andere
helft onder die van graaf Dirk, een man uit Frankisch koninklijk bloed gesproten en dien men voor den stamvader van
Holland's eerste graven houdt. Toen de Franken zich in het
gezicht der vijanden bevonden, beval Karel hun drie rustdagen
te houden, zich van het gebruik van vleesch en wijn te spenen
en door boete en vasten Gods zegen over hunne onderneming
in te roepen. Onder het zingen van boetpsalmen bewogen de
geestelijken, die in grooten getale in 't leger vertegenwoordigd
waren zich langs de legertenten. De soldaten geraakten daardoor in eene sombere stemming, doch die hen tevens aanspoorde
tot meer dan gewone krachts-inspanning. 't Gevolg was dan ook
dat de Hunnen geslagen werden en dat de Franken een buit
behaalden, zooals ze zich dien nimmer veroverd hadden. Toch
waren de Hunnen niet geheel in hun weerstand gefnuikt en,
terwij1 Karel op middelen bedacht was, om hen tot algeheele
onderwerping te brengen, stonden de Sassen weder op en versloegen het leger van graaf Dirk, die opgetrokken was om de
Hunnen te onderwerpen. Allerlei rampen, onder anderen een
groote watervloed, die Friesland teisterde en, behalve de duizenden menschenlevens, een schat aan vee en akkers kostte, verhinDl. I.
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derden Karel met kracht tegen de opstandelingen te handelen.
Eerst twee jaren later trok hij tegen de Sassen op en bracht
hen, met behulp der Friezen, aithans weder voor eenigen tijd
tot gehoorzaamheid.
Zes jaren later (804) noodzaakten de herhaalde rooftochten
der Sassen, die zich met de Denen verbonden hadden, Karel
andermaal tegen hen op te trekken. Weer bracht hij de opstandelingen ten . onder en nu nam hij een middel te baat, dat
hun tegenstand voor goed brak. Niet minder toch dan tien
duizend Saksische gezinnen werden door hem uit hun land verwijderd en naar verschillende deelen van Frankrijk overgevoerd,
terwijl hij hun grond aan zijne trouwe bondgenooten schonk.
Van nu of kan men den langdurigen, hardnekkigen strijd tusschen de Sassen en Franken als geeindigd beschouwen. Drie
en dertig jaren lang hadden de eersten voor hunne vrijheid en
hunne goden gestreden en, zoo zij thans het hoofd in den
schoot legden, zij deden het tegenover een edelmoedig overwinnaar, die door een wijs, gematigd bestuur de wonden trachtte
te heelen, welke de bloedige en verwoede kamp aan het arme
Sassenland toegebracht had.

HOOFDSTUK XIV.
HET GROOTE FRANKISCHE RIJK.

Op Kerstdag van het jaar 800 was Rome in .feestgewaad.
De groote Karel, de machtige vorst der Franken, had zich
binnen hare muren begeven, om den toenmaligen paus Leo III
tegen zijne vele vijanden te beschermen en, nadat hij hierin
geslaagd was, wenschte hij het Kerstfeest in de heilige stad te
vieren. Op den vroegen morgen van den eersten Kerstdag
begaf Karel zich, naar den wensch van zijn gastheer, in het
gewaad van een Romeinsch patricier gedost, ter kerke. De
kathedraal van St. Pieter kon de schare bijna niet bevatten,
die zich binnen hare muren verdrong : weinigen zeker om het
Heilige Kind in Zijne nederige kribbe te aanbidden, velen om
aan hun kerkelij ken plicht te voldoen, meerderen nog om den
ijzeren man te aanschouwen, die over half Europa den scepter
zwaaide. In vol feest-ornaat hield zich de Heilige Vader bij het
hoogaltaar en sprak het gebed uit. Daarna trad hij op den
grooten Frankenvorst toe en drukte hem een gouden keizerskroon op de slapen met de woorden :
„Leven en zegepraal worde aan Karel, den Augustus, den
grooten vredestichtenden Keizer der Romeinen verleend !"
En tot driemalen toe weergalmden de gewelven van St.
Pieter van de juichtonen der Franken en Romeinen, die 's Pausen woorden herhaalden, terwij1 deze de heilige zalfolie over
den gekroonde uitstortte.
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Of Karel's verbazing geveinsd dan wel werkelijk geweest
is, of het hem gemeend was met de betuiging aan zijn vriend
Eginhard : „Indien ik geweten had, wat de Paus vcornemens
was te doen, ik zou mij ondanks de heiligheid van het feest,
niet ter kerke beg-even hebben," valt moeielijk na te gaan.
Zooveel is zeker, dat eens Pausen hand den grootsten vorst
van zijn tijd een kroon schonk, en dat juist deze schenking den
Heiligen Vader in de oogen des yolks verhief boven koningen
en keizers en hem althans den schijn gaf, als had hij ook, als
Stedehouder van Christus, aardsche macht en heerlijkheid wed;
te schenken, aan wien hij wilde. We willen niet beweren, dat
Leo III zelf zulk een uitlegging van zijne dankbaarheid bedoelde, maar dat zijne opvolgers deze plechtige handeling zoo
verklaarden, is buiten kijf, en evenzeer, dat de scherpzinnige
Karel zulk eene mogelijke verklaring voorzag. Drie eeuwen later,
en een Keizer wacht van 's Pausen genade de kroon weder, van
welke 's Pausen toorn hem beroofde, en toen de groote Karel
zijn zoon, toen ook deze zich straks ter kroning naar Rome begaf, aanraadde om zich-zelf de kroon op 't hoofd te plaatsen,
dan bewees hij daarmede althans zijn yolk en zijn tijd te kennen en te weten, welken indruk dergelijke schijnbaar ijdele
vertooningen op de aanschouwers maakten.
Overigens, de man wien dit eerbewijs gold, verdiende zulk
eene kroon : ze had minder waardige slapen gedrukt ! Hij
heerschte over een gebied, dat alle rijken van zijn tijd in macht
en uitgebreidheid overtrof. Gezond naar lichaam en geest, werkzaam van aard, standvastig van karakter, paarde hij edelmoedigheid aan groote nauwgezetheid, en deze eigenschappen stelden
hem in staat zich door zijne groote daden reeds vroeg boven
de wereld van zijn tijd te verheffen. Frank van geboorte en
karakter, matig en eenvoudig van levenswijze, vriendelijk in het
dagelijksch verkeer, ontzaglijk in den strijd en heftig in zijn
toornen, vertoonde hij in zijn optreden reeds zulk eene meerderheid boven anderen, dat hij terstond ontzag inboezemde.
Zijn scherpzinnige blik doorzag personen en zaken en liet zich
evenmin door den voorspoed verblinden, als door het dreigend
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gevaar ontmoedigen, doch beide prikkelden hem tot waak- en.
werkzaamheid. Een groot voorstander van kunsten en wetenschappen, gunden de voortdurende oorlogen, waarin hij gewikkeld was, hem nauwelijks den tijd zich daarmede bezig te
houden ; maar terwijl hij zich op hoogen leeftijd nog in de
meest noodzakelijke kundigheden liet onderichten, verzamelde
hij allerlei geleerden rondom zich en beschermde en steunde ze
overal. Terwiji hij de geestelijkheid hoog vereerde, lette hij
nauwkeurig op hun handel en wandel en, voor zoover dit in
zijne macht stond, duldde hij niet, dat de priesters zich te buiten gingen noch in hun zedelijk leven, noch in de uitoefening
van hun macht. Kerken, kloosters en scholen genoten zijne
hooge bescherming. Zelf vertoonde hij zich in de school, onderzocht de vorderingen de leerlingen, prees de kinderen der
eenvoudige lieden, als zij zich onderscheidden, en beloofde hun
zijn gunst, terwijl hij de zonen ook der edelsten hekelde en
bestrafte, als zij, steunende op hun aanzien en hun stand, zich
aan traagheid en onverschilligheid overgaven.
Vooral trachtte Karel de bij de geestelij ken verachte landtaal weer tot eere te brengen, en daartoe liet hij overal de
volksliederen bijeen verzamelen en leerde ze zelfs van buiten.
Hij wilde daaruit eene spraakkunst samenstellen en begon zelf
daarmede, doch de vele bemoeienissen der regeering verhinderden hem in het volbrengen van zijn voornemen. Kerkelijke
geschriften werden op zijn last in de volkstaal overgebracht,
vonnissen in de landtaal gewezen, kortom, zoo het aan Karel
gelegen had, het Latijn had weldra voor de taal des yolks
moeten wijken. Toch was de tegenstand der kerk te hardnekkig en de ijver der vorsten 'la Karel te spoedig bekoeld, om
van deze poging veel vrucht te wachten. De overblijfselen van
dicht- en letterkunde uit dit tijdvak zijn dan ook weinige : vertalingen van gedeelten der Heilige Schrift, uit het Latijn overgenomen kerkgezangen, evangelien-harmonien en het leven van
Jezus, de Heelj an d, ziedaar het voornaamste, waarop men
kon bogen. Jammer mag het heeten, dat de voortbrengselen der
volksdichters uit die dagen niet voor ons bewaard gebleven zijn.
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Dat ze bestonden, blijkt uit alles : immers volken, als deze
streken bewoonden, die zulk een heldhaftig verleden bezaten,
zoo gehecht waren aan hunne eigene taal en die bovendien de
kunst van schrijven verstonden, moesten ze wel bewaren, en
waarschijnlijk is het slechts aan den afkeer te danken, welke
de geestelij ken hadden om te bestendigen alles wat uit het heidendom afkomstig was, dat men ze allengs liet verloren gaan.
Ofschoon zijn eigen zedelijk leven niet geheel vlekkeloos
kan genoemd worden, trachtte hij toch door heilzame wetten
den achteruitgang in zeden te voorkomen, en over het algemeen heerschte aan zijn hof een ernstige toon. Al mogen de
middelen, die hij aanwendde, om zijne heidensche tijdgenooten
onder den verzachtenden invloed van het Christendom te brengen, niet de ware en meest gepaste heeten, en al trad hij meermalen met 't woest geweld van den wreker op, straks trachtte hij
met vaderlijke hand balsem te gieten in de wonden, die zijn
krijgsmanszwaard had toegebracht, en het valt, in geen geval
te ontkennen, dat het een zegen was voor de volken, die hij
onderwierp, dat ze zijn onderdanen mochten heeten. Ja, als we
het oog vestigen op hetgeen hij tot stand bracht in een tijd en
onder een menschengeslacht, dat, ontkomen aan de verwijfde
zeden en verfijnde beschaving der Romeinen, in ruwheid en
barbaarschheid voortleefde ; als we zien, hoe zijne zorg zich ook
tot over de kleinste onderdeelen van zijn rijk uitstrekte, dan
verdient de man onze bewondering, wiens optreden eene verschijning heeten mag te midden van zijn tijd.
Koophandel, nijverheid en zeevaart moedigde hij op allerlei
wijze aan, terwijl hij alom de woeste gronden dier volken,
welke tot nu toe van den krijg en den roof, van vischvangst
en jacht geleefd hadden, liet Ontginnen, en door het stichten van
kloosters en kerken hun tevens door de monniken voorbeelden
van vreedzamen arbeid geven liet. Zijn eigen voorbeeld werkte
aanmoedigend ook op de volwassenen onder de aanzienlij ken :
wilde de Keizer zich nog doen onderwijzen, schaamden zijne
zonen en dochteren zich niet de eenvoudigste kennis zich eigen
te maken, dan kan 't niemand verbazen, dat de edelen en aan-
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zienlijken van zijn hof, ware het slechts om 's Keizers gunst te
verwerven, zich den geest met nuttige kundigheden zochten
te verrijken. Waar den monniken in de kloosters opgedragen
werd, de handschriften der oude geleerden of te schrijven om
alzoo hunne wetenschap te bewaren, zorgde de Keizer er tevens
voor, dat de geestelijken genoegzaam geleerdheid bezaten om
hunne leeken te onderrichten, terwij1 het onderwijs in de talen,
het rekenen en het kerkgezang, bij rijkswet in de scholen verplichtend gesteld werd.
De school van Willebrord te Utrecht, welke onder Gregorius zulk een bloei bereikte, trok ook nu nog uitstekende jongelieden uit alle oorden van Europa tot zich. Nadat de leerling
in het t r i v i u m : de grammatica of taalkunde, de dialectica of
redeneerkunde en de rhetorica of redeneerkunde ; benevens in
het q u a d r i v i u m: de musica of muziek, de arithimetica of
rekenkunde, de geometria of meetkunde, en de astronomia of
sterrenkunde genoegzame vorderingen gemaakt had — de historie werd niet opgenomen onder de vakken van onderwijs —
werd hij voorts toegerust met de kennis der Heilige Schrift en
de werken der kerkvaders, en daarna aan de leiding van rondreizende zendelingen overgegeven, om zich in de praktijk van
zijn ambt te doen onderwijzen. De aldus opgeleide geestelijken bekleedden straks de bisschopszetels, door Karel in de
onderworpen landen gevestigd.
De wetten, waarvan we hierboven spraken, werden nog
steeds op de algemeene volksvergaderingen uitgevaardigd, al
hadden deze, nu een machtig vorst ze leidde, wiens wil bij alien
voor eene wet gold, gansch niet het gezag, dat men hun vroeger tegenover vorstelijke willekeur toekende. Men wil zelfs,
dat de landdagen, welke de Friezen onder den Opstalboom bij
Aurich hielden, hun oorsprong aan den grooten Karel te danken hadden. Deze had aanvankelijk Friesland tot een h e rt o g d o m verheven, maar toen hem de groote macht, welke
die heirtogen bezaten, wat gevaarlijk voorkwam, stelde hij
vier, later zeven graven in hunne plaats aan, wier gezamenlijk
gebied den naam van de Z e v e n Z e elan den droeg. Jaarlijks
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moesten deze g r a v e n, die in onderhoorigheid aan den vorst
het land hadden te besturen en recht en gerechtigheid te handhaven, de grafelijke inkomsten persoonlijk aan den Keizer komen
brengen en in tijden van krijg zich met den heirban bij hem
voegen. Drie malen per jaar moesten zij de vrijen en edelen uit
hun graafschap ten geding of rechttijd oproepen, ofschoon de bijwoning van deze vergadering niet verplichtend was ;
riep de graaf echter zijne onderdanen op buitengewone dagen
ter rechtzitting, dan mochten zij zich niet onttrekken. Behalve de
doodvonnissen sprak de graaf alle straffen uit. O n d e r g r a v en
stonden hem in het bestuur ter zijde en hadden het toezicht
op wegen, vaarten, dijken, maten en gewichten, en zorgden
voor den vrede in het gewest en voor de geregelde opbrengst
der belastingen. Bovendien had de Keizer in elke mark of
am b a c h t een s c h o u t of schelta aangesteld, die, uit de
ingezetenen gekozen, het bestuur voerde in alle burgerlijke en
krijgszaken. Met zijne twaalf b ij zitters of A z i n g e n, die
met hem over de belangen der mark beraadslaagden en in
burgerlijke zaken vonnis velden, hield hij eenmaal per maand
zijne rechtzittingen, welker uitspraken te meer 'geeerbiedigd
werden, wijl de Azingen door de ingezetenen zelf gekozen werden en met al de tradition en kostumen van hun markgenooten
vertrouwd waren. Het ambacht of de mark was weer verdeeld
in buurtschappen, tienden of kluften, waarover tienmanne n, R edger s of Redd ian aangesteld waren, die op
hunne beurt recht oefenden en voor de veiligheid zorgden.
Bovendien trokken jaarlijks een wereldlijk en een geestelijk
afgevaardigde des Keizers, dusgenaamde z e n d g r a v e n, door al
de marken der graafschappen, deden onderzoek naar de gedragingen van de keizerlijke ambtenaren en geestelijken en belegden landdagen, waarop ieder zijne grieven tegenover de
wereldlijke of geestelijke overheid mocht inbrengen. Door hen
werden de doodvonnissen geveld en werd de vierschaar gespannen over de voortvluchtigen. Daar werden de rechten der
onderdrukten tegenover hunne onderdrukkers in bescherming
genomen en streng gerecht gehouden, waarna de zendgraven
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terugkeerden en den Keizer verslag gaven van den toestand
der graafschappen.
Van groot belang waren de S e e n d r e c h t e n, geestelijke
rechtbanken, waarvan er in elk bisdom een gevestigd was en
wier taak bestond in het straffen van alle vergrijp tegen den
godsdienst en de reinheid van zeden. Wie zich tegenover
geestelijke personen vergreep, kerken en kerkhoven schond of
beroofde, Zon- of kerkelijke feestdagen ontheiligde, of nalatig
was in het voldoen van zijn kerkelijke verplichtingen, stond
voor deze vierschaar terecht. Zij besliste in huwelijks- en familiezaken, weerde de lijken van gevonniste misdadigers, zelfmoordenaars en ongedoopten van de kerkhoven, sprak vonnis over
meineedigen en eerloozen en bepaalde de straf voor doodslagers
en groote misdadigers. Driemaal in het jaar werd er in elk
bisdom een Seend of S y n o d e gehouden, waarop de Bisschop met al de abten en priesters vergaderde, en ieder, die
onder den Seen d v r e d e z a t, verschijnen moest althans op
de eerste van het drietal. Werd iemand beschuldigd of verdacht,
dan werd hij tot de tweede Seend opgeroepen ter verantwoording. Gevonnist zijnde, kon hij bij den Bisschop, daarna bij
den Aartsbisschop en eindelijk bij den Paus in hooger beroep
gaan. Lang moest de veroordeelde vaak op de uitspraak wachten, daar de bisschoppelijke rechtbank slechts eons in de vier
jaren gehouden werd om in hooger beroep recht te spreken,
kerkelijke straf uit te spreken over hen, die door de zendgraven wereldlijk gevonnist waren en de belangen der kerk te
behandelen. En mochten wereldsche rechtbanken den onschuldige onrecht doen, zoo 't hem slechts gelukken mocht kerk of
kerkhof te bereiken voor hij gegrepen werd, dan was hij daar
veilig. Wê1 kon de graaf hem tot driemalen toe doen opeischen, wel was hij dan verplicht zich uit de vrijplaats te verwijderen en voor diens vierschaar te verschijnen, doch geenerlei Teed mocht hem geschieden : immers had hij zich onder
de bescherrning der kerk gesteld !
Een deel der belastingen vloeide dan ook in den schoot
der kerk, en wel van die belasting, welke onder den naam
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van huisschatting of vredepenning voor de openbare orde en de veiligheid opgebracht werd en waarvan het
overige met de inkomsten van de tollen, de belastingen op
de schepen en handelswaren, en een deel van de verbeurd
verklaarde goederen der misdadigers, de strandvondst en
de boeten op verschillende misdrijven den Koning ten goede
kwam. Eene andere schatting was de huisbelasting, die
naar de huurwaarde der woning geeischt werd. Voorts moest
de bevolking ten tijde van krijg zorgen voor de uitrusting
en het vervoer der krijgslieden, kwartier verleenen aan de bevelhebbers en de buitengewone beden opbrengen om in de
kosten van den strijd te voorzien. Overigens werden deze kosten voor een goed deel door de krijgers zelf gedragen ;
immers elke edele, die ten oorlog voer, moest voorzien zijn
van een paard, een zwaard, een harnas, een schild en een speer ;
de vrije, die minder gegoed was, moest een boog met een
twaalftal pijlen medebrengen, terwijl alien, naarmate van hun
eigen vermogen, door meerdere of mindere hunner buren gesteund, zich voor drie maanden van leeftocht en kleeding te
voorzien hadden.
Tegen geen belasting werd zooveel bezwaar aangeteekend
als tegen het kerkelijk tiendrech t, ingevoerd waar kerken
en kloosters gesticht waren om de oproerige bevolking in bed wang te houden, doch die langzamerhand ook over het oorspronkelijk eigen gebied des vorsten uitgebreid werd. En toch
valt het niet te ontkennen, dat juist deze kerken en kloosters
allicht even grooten invloed uitoefenden op het welvaren der
inwoners als de wijze wetten, waarmede de groote Karel hen
begiftigde. Immers wezen wij reeds op het goede voorbeeld, dat
de kloosterlingen gaven in het ontginnen van de rondom kerk
en klooster gelegen en hun geschonken landerijen. Welnu, had de
vrije man lust dit na te volgen, voor niet of voor geringe waarde
werd hem een stuk Bosch- of heidegrond afgestaan, waarop hij
zijn vlijt beproeven kon. En zelfs de edele schaamde zich niet,
zooals voorheen, zelf het toezicht te houden op zijne landerijen,
stallen, werkplaatsen, schuren en gereedschappen, en liet deze
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niet langer aan zijne vrouw en de lijfeigenen over, ja, zij verhieven er zich op, dat hunne hoeve en hunne slaven, onder
dagelijksch toezicht van den b o e r of s c h out staande, hen
van alles voorzagen, en zij hunne eig-ene landbouwers, herders,
koks, smeden, wagenmakers, timmerlieden, en wat niet al, hadden.
En ook het lot der slaven was onder den weldadigen invloed van het Christendom zeer verzacht. Zij genoten zelf een
deel van hun arbeid en zorg, aan akker, bijenkorf en veestapel besteed, en dit deel werd berekend naar de winsten, welke
akker en veestapel den meester opbrachten. Reeds beperkte
Karel de Groote den slavenhandel tot binnen de grenzen van
het rijk en de slaven, meer aan hun grond gebonden, hechtten
zich meer aan hunnen meester en beschouwden zijne belangen
als de hunne.
Toch was hun lot verre van benijdenswaard. Zij waren en
bleven het eigendom hunner heeren en niet alleen zij zelven,
maar ook hunne vrouwen en kinderen. Men onderscheidde hen
in : k o n i n k l ij k e slave n, die aan het hof en in den dienst
van den vorst arbeidden ; k e r k s 1 a v e n, die door godsdienstige
edellieden aan de geestelij ken geschonken werden, en ten teeken
van hunne onderdanigheid aan de kerk het klokketouw om
den hals droegen, en de slaven der vrijen, die de ambachten en
handwerken uitoefenden en voorts het huiswerk verrichtten bij
vrije lieden, den akker bebouwden en het vee verzorgden in
hun dienst. Hun meester kon hen als koopwaar verruilen, verpanden, verkoopen zelfs ; slechts werd hij met boete gestraft,
indien hij ze aan de heidenen overgaf.
Op hen volgden de v r ij g e 1 a t e n e n, een stand tusschen
slaven en vrijen in. Zij bewoonden meestal de dorpen, waren
verplicht een jaarlijksche som gelds to geven aan de heeren,
die hen vrijgelaten hadden, mochten zonder diens toestemming
niet van woonplaats veranderen en genoten geenerlei maatschappelijke voorrechten. Zij werden gewoonlijk in eenen adem
met de Joden genoemd, die echter, met al hunne achteruitstelling, reeds toen de mannen van geld en als zoodanig van grooten invloed waren.

HANDEL.

237

Natuurlijk deed de meerdere arbeid hoogere weelde geboren worden, en die hoogere weelde eischtte bevrediging, welke
voor een groot deel sleehts de nijverheid geven kon. Ook gaf
de toenemende vlijt een rijkdom van grondstoffen, waarvoor
men vaak te vergeefs afzet zocht in streken, buiten het gebied gelegen. Men weefde zelf zijn wol en linnen en vooral
legde men zich op tapijtwerk toe. Het Friesche laken verwierf
zich alras welverdienden proem en Karel mocht het, zonder
zich voor het inlandsch produkt te schamen, ten geschenke aan
vreemde vorsten zenden, ja, op het Paaschfeest vereerde hij
zijne hovelingen met mantels van deze stof. Dit gebruik, onder
Karel's opvolgers lang in stand gehouden, werd de livree
geheeten. Gewoonlijk droegen deze uitgereikte kleedingstukken
de kleur van het vorstelijk wapen en 't is waarschijnlijk daarvan, dat ons woord livrei afkomt. De ververij, het zoutmaken, het glasblazen, het bierbrouwen enz. bereikten een hoogen
trap van bloei, ook de zeepziederij en het leerlooien, benevens
het goud- en zilversmeden mochten met eere genoemd worden.
Maar 't was vooral de vischvangst, die aan menig stedeke, aan
de zeekust gelegen, leven en bedrijvigheid mededeelde. Men ging
op de vangst van walvisschen, haringen en walrussen uit, behield een deel van de vangst tot eigen gebruik, en bracht het
overige aan de volken in het Noorden, waar men het inruilde
tegen hout en granen. Weldra bezochten de Friesche schepen
al de havens van de Noord- en Oostzee en knoopten belangrijke handelsbetrekkingen met de vreemde bevolking aan. De
Rijnmonden, en vooral ook Utrecht, waren de middelpunten van
dit handelsverkeer, en daarom betwistten Franken en Friezen
ze elkaAr voortdurend. Doch ook Duurstede, Deventer en Tiel
waren bloeiende handelsplaatsen, maar vooral de Friesche steden Esonstad, vroeger aan de Lauwerzee gelegen, en Stavoren,
overtroffen alle andere. De laatste stad was door een handelsweg met Keulen verbonden en ontving van daar de wijnen
van den Rijn, even als Utrecht en Duurstede, terwijl 't bovendien de weelde-artikelen uit het Oosten van uit Sleeswijk ontving. En niet slechts ter zee vond de handel zijn wegen, ook

238

SCHEEPVAART.

te land trokken de n e g o t i at ore s, de groothandelaars, die
alzoo genoemd werden in tegenoverstelling van de m e r c at o r es
of kleinhandelaren, in gansche karavanen naar de handelscentra
en lieten zich in tijden van onrust en wanorde vaak door gewapende lieden geleiden, om niet uitgeplunderd te worden langs
den weg.
Tot onderhoud van de grachten en wegen, bruggen en
veren, werd een klein bedrag in geld geheven van de naar
buiten gevoerde goederen. Vooral aan het marktrecht werd
streng de hand gehouden; de vorst deed de meeste zorg dragen voor het onderhoud der markten en duldde de oprichting
van nieuwe niet, tenzij dan met zijne toestemming. Zondags
mocht men geen markt houden, terwijl den kooplieden geraden
werd, even als de ambachtslieden en landbouwers deden, een
deel van hun winst aan de kerk te geven. De handel had in
het openbaar plaats, meestal onder getuigen, en bestond langen
tijd in ruilhandel, totdat langzamerhand aan de groote handelssteden het muntrecht verleend werd.
En de scheepsbouw ontwikkelde zich, naarmate de handel
ter zee grooter afmeting nam. Als ge die groote gevaarten
zaagt met ijzeren beslag, en van al het noodige, inzonderheid
van wapenen voorzien, die tusschen hun hoog oploopenden vOciren achtersteven, in hun ovaal lichaam plaats voor wel tweehonderd man aanboden, als ge de grillige vormen zaagt, zooveel
mogelijk gelijkend op den kop van 't dier, welks beeltenis op
den vergulden achtersteven geplaatst was, dan kreegt ge nu reeds
eerbied voor zulk een ontwikkeling. Bewogen de rivierschepen
zich door middel van een lijn, waarvoor een slaaf gespannen
was, de zeeschepen werden door zeilen en riemen voortbewogen.
De koopvaardijschepen hadden van twaalf tot veertig matrozen ;
de oorlogschepen waren van twintig tot zestig roeibanken voorzien en onderscheidden zich door den netten vorm. De masten
waren niet zelden verguld, de zeilen beschilderd. Op den voorsteven stond de vaandrig met de banier, terwijl de bevelhebber
met zijne ondergeschikten op den achtersteven beraadslaagde.
Aan een uit hondenvel bereid touw, was een dubbele houten
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haak bevestigd, benevens een groote steen, welke het anker
zijn zwaarte verleende.
Prijkte het uitwendige van de woningen der aanzienlijken
met beeldhouw- en schilderwerk, niet minder weelderig waren
de huizen van binnen. Groote geschiedkundige tafereelen in bonte
kleurenpracht, sierden de wanden der paleizen en kerken. Niet
zelden trof men meubels aan van gedreven goud en zilver.
Karel de Groote bezat een tafel van louter goud, een drietal
anderen van zilver, waarop Rome, Konstantinopel en de drie
werelddeelen afgebeeld waren. Gouden en zilveren schotels, tot
buitengewone zwaarte, waren geen zeldzaamheid ; Chlotarius II
liet den goudsmit Eligius een zitbank en een troon van zuiver
goud vervaardigen. Kristal en edelgesteenten trof men in rijken
overvloed aan. De pronkzalen werden bij feestelijke gelegenheden door kaarsen op zilveren kandelaren verlicht, of wel door
toortsen, die door slaven gedragen werden en welker lichtsterkte verhoogd werd door de weerkaatsing van hun vlam in
zilveren of stalen spiegels. Tapijten met historische schilderingen
of jachttafereelen versierd, bedekten de wanden, terwijl ze in
de overige vertrekken door verglaasd tegelwerk met schoone
schilderingen of moza•fekwerk gedekt waren ; de vloeren bestonden uit glad gewreven hout met mozafekwerk.
Werd het feestmaal in de pronkzaal aangericht, dan werd
de houten tafel met een dubbel gevouwen wollen laken bedekt,
dat smaakvol met bloemen bestrooid was, ook al kon men nu
juist, daar de tuinbouw op geen hoogen trap stond, op geen
rijke verscheidenheid van Flora's kinderen bogen. De zitbanken,
vaak van donzen kussens voorzien, werden rondom den disch
geplaatst. Gouden en zilveren lepels en messen — vorken kwamen nog niet voor — werden ten gebruik der gasten neergelegd, terwijl de drinkhorens, met goud en zilver gemonteerd,
of wel de gouden en zilveren, porseleinen en kristallen kelken of
bekers gereed stonden om den schuimenden wijn to ontvangen.
Edelgesteenten fonkelden aan het tafelgereedschap. Op zilveren
schotels werd het vleesch opgedragen, marmeren vaatwerk
hield de groenten in, gevogelte droeg men op glazen schotels
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op, melk in zwarte koppen van aardewerk, vruchten in geschilderde mandjes. Over het algemeen deed men meer aan voedzame spijzen dan aan lekkernijen, ook al ontbraken toen reeds
de koks de pasteibakkers niet en al waren reeds vele onzer
specerijen bekend. Wat de laatste betreft, ze waren als de peper „peperduur."
De maaltijd werd door muziek of door spel en tang van
rondreizende minstreels, barden of zangers vervroolijkt, maar
het veelvuldig gebruik van wijn deed ze meermalen overgaan
in zoo woeste drinkgelagen, onzinnige dobbelspelen en bloedige vechtpartijen, dat Karel het noodig vond ook daartegen
straf bepalingen uit te vaardigen, die het al te grof misbruik
van druivensap en likeuren beperkten. En de strafbepalingen
golden niet slechts de edelen, die zich aan den wijn te buiten
gingen, doch evenzeer het yolk, dat in goed gebrouwen bier en
gistende dranken, uit vruchtensap saamgesteld, vergoeding vond.
De woningen der geringen waren klein en konden nog op
weinig geriefelijkheden bogen. Zij waren, even als de kerken,
publieke gebouwen en zelfs de muren, romdom de meeste steden uit hout saamgesteld, werden dus lichtelijk een proof van
de vlammen.
Vandaar ook, dat we zoo herhaaldelijk lezen van in de
asch gelegde heiligdommen, en dat uit dezen tijd nauwelijks meer
dan de hofkapel op het Valkenhof te Nijmegen, voor het nageslacht bewaard gebleven is. Enkele voorname kerken werden terstond uit steen gebouwd, zooals de St. Maartenskerk te
Utrecht, en deze werden dan ook met lood in stede van met
riet gedekt. Gewoonlijk werden ze in rondbogenstijl gebouwd,
terwijl het hoogaltaar met het koor naar het Oosten gericht
werd. Het koor was ten dienste der geestelijkheid, het overige,
of het schip, voor de leeken ingericht. De neven-altaren waren
in zijvertrekken voor afzonderlijke heiligen opgesteld en bevatten de reliquien van hen, aan wie ze gewijd waren. Het altaarof kerkgereedschap was gewoonlijk van goud of zilver en van
kostbaar geweven of geborduurde stoffen. Kostbare schilderingen waren waarschijnlijk ook toen reeds aanwezig, Aan de
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kerken waren in den regel doophuizen toegevoegd, waarin de
doopvont geplaatst was, 'ten einde de doop der volwassenen
daarin kon plaats hebben zonder het schaamtegevoel to kwetsen. Ook waren er gewoonlijk woningen voor de geestelijken
aan verbonden, tenzij deze hun verblijf hielden in de bovenverdieping der kerk. Tot hun onderhoud werd de kerk begiftigd met in het rond gelegen landerijen, die door slaven en
slavinnen bebouwd werden. Zelfs was de grootte van het land,
daartoe aangewezen, wettelijk bepaald.
Geheel anders was het met de kasteelen der aanzienlijken.
Gewoonlijk in het vierkant gebouwd, uit hechten steen, aan de
vier hoeken van sterke torens voorzien, terwijl zich uit het
midden van den bouw vaak een hoogere toren verhief, daar..
enboven van wallen en eene gracht omgeven, waren zij op mogelijke vijandelijke aanvallen terdege berekend, getuigen ook de
vechthuizen of torentjes op de wallen, welke bij een mogelijken aanval de verdedigers herbergden. Over de gracht leidde
een ophaalbrug, die den bezoeker naar de slotpoort voerde.
Trad hij deze binnen, dan be yond hij zich op het b i n n e n h o f,
aldus genoemd in tegenoverstelling met het plein, dat zich gewoonlijk buiten de gracht voor het kasteel be yond en buite nh o f heette. In den regel was op het binnenhof een tuin
aangelegd. Langs een trap trad men in het gebouw, waarvan
het voorste gedeelte door de feest - of pronkzalen ingenomen
werd. Het middendeel bevatte de vertrekken van den burchtheer; de zijvertrekken en torens werden door het gezin bewoond. Het licht kreeg slechts spaarzaarn toegang door diep
ingebouwde glasruiten. De gemalin van den burchtheer had,
even als hij zelf, afzonderlijke vertrekken voor zich en hare bedienden, het zoogenaamde v r o u w e n h u i s, hetwelk maar
schaars door een man mocht betreden worden. Hier hielden zij
zich voornamelijk bezig met huiselijken arbeid en voorts met
het weefgetouw en borduurwerk. De prachtig geborduurde
banieren, de schoone altaarstukken en kerksieradien, uit borduurwerk saAmgesteld, de geweven tapijten, versierd met histariestukken en jachttafereelen, met bloemen en voorstellingen
Dl. I.
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der heiligen, leggen een schitterend getuigenis af voor de kunstvlijt van de edele vrouwen dier dagen. Voor de vrouw waren
dan ook na de invoering van het Christendom gansch andere
tijden aangebroken. Moge het zijn, dat zefs tot in de veertiende eeuw in vele streken van Noord-Holland de vrouwen
als koopwaar uit de eene in de andere hand overgingen,
het kerkelijk huwelijk, dat door de zendelingen terstond bij
de door hen gedoopte Chi istenen ingevoerd werd, heiligde den
band tusschen man en vrouw, en de hoe langer zoo meer
ingang vindende leer des Evangelies, deed de laatste hare
wettige plaats in het gezin innemen als hulpe tegenover den
man. Drie dagen voor het sluiten van het huwelijk, begaven
de voorgenomen echtelingen, van wederzijdsche bloedverwanten vergezeld, zich naar het portaal der kerk in hunne plaats,
en beloofden elkander trouw voor het leven. Nadat de priester
de bruid een door hem gewijden ring aan den vinger gcstoken en een kort formulier-gebed had gedaan, bracht hij
het bruidspaar in de kerk en hield de huwelijksmis. Bruid en
bruidegom lagen gedurende dien tijd geknield op de trap van
het altaar, terwij1 een purperen sluier hen bedekte. Weer sprak
de priester een gebed uit, vermaande hen tot een heiligen
echt en smeekte den hemel vruchtbaarheid en welvaren voor de
echtelingen af. Daarna verhieven deze zich, gaven elkander den
vredekus en hielden het heilig avondmaal. Op den derden dag
werd andermaal een mis gevierd en achtte de kerk het huwelijk gesloten. Zie, 't kon wel niet anders, of zulk een plechtigheid moest er veel toe bijdragen, dat de man zijne vrouw als
een geschenk des hemels beschouwde, op zijn minst als zijne
levensgezellin, onder Gods oogen haar uit vrijen wille daartoe
aanvaard hebbende en haar als het zwakkere vat de eere gun.nende, welke haar toekwam.
En 't was niet alleen hierdoor, dat de kerk getracht had
de herinnering aan de heidensche goden in de harten des yolks
to verdringen. Zij had al spoedig begrepen, dat zij aan een
yolk, gewend aan joelfeesten en de ommegangen van den godenwagen, iets anders en beters moest geven en trachtte die
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door missen, procession en bedevaarten te vergoeden, alsook
door de groote kerkelijke feesten, waarvan Paschen en Pinksteren acht, Kerstfeest vier, Hemelvaartsfeest den dag duurde.
Deze, gevoegd bij de heiligendagen, boden genoegzame afwisseling in den loop des jaars aan. Door bepaalde wetten moest
de Zondagsheiliging bevorderd worden evenzeer als het houden
der kerkelijke vastendagen, voor zoover ze tot de verplichte
vasten behoorden. Mochten nu voor het meerendeel die verplichte vasten onder de luchthartig gestemde bevolking dezer
landen geen al te vriendelijk onthaal vinden, daar waren er toch,
die in vromen ijver zelfs vrijwillige vasten waarnamen, ja, men
trok ter bedevaart naar Heilo, naar de put van Willebrord,
naar Dokkum, waar het blood van Bonifacius vloeide of naar
Fulde, waar hij begraven werd, en naar andere plaatsen, door
de herinnering aan de heiligen gewijd. Ja, men begaf zich zelfs
naar Rome om op de graven van Petrus en Paulus te aanbidden, hetzij dan uit godsdienstzin of om genezen te worden
van kwalen en krankheden.
Keizerlijke besluiten verboden het verbranden van lij ken
of het begraven daarvan onder grafheuvels. Mocht het begraven in een kerk nog alleen vergund zijn voor de lijken van
hooge geestelij ken en aanzienlij ken : onder 't gelui der kerkklok,
hetzij deze onder een houten stellage, een steenen poort, of,
zoo de kerk meerdere klokken bezat, in een toren aangebracht
waren, werd ieder lijk naar het kerkhof gedragen en aan de
aarde toevertrouwd, terwij1 de geloovigen, die zich op het gelui naar de kerk gespoed hadden, voor den afgestorvene baden.
Aanzienlij ken werden in steenen sarcofagen, in hun ambstgewaad gehuld, ter aarde besteld, gegoeden in houten kisten begraven ; arme dooden werden vaak, slechts in een kleed of mat
gewikkeld, aan de aarde toevertrouwd. De meermalen in woeste
drinkgelagen ontaardende lijkmalen bleven, ondanks de verbodsbepalingen, hier en daar in zwang.
Ook in de kleeding was de toenemende weelde niet weinig
merkbaar. Mocht Karel zelf in zijn dag-elijks leven door eenvoud uitmunten en aan zijne vrouw en dochters zelve voor een
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groot deel de zorg voor zijn kleedij overlaten, bij plechtige
gelegenheden wist ook hij een weelde ten toon te spreiden,
geevenredigd aan zijn hoogen rang. Men verhaalt, dat hij eenmaal met zijne edelen ter jacht toog, toen de lucht met regenvlagen dreigde. De hovelingen waren in prachtlg jachtgewaad, doch berouwden 't zich weldra, toen de regen in stroomen
neerviel en hun kostbaar gewaad bedierf. De Keizer zou hen
toen hebben uitgelachen en hen gewezen hebben op zijne eigene
eenvoudige kleedij, waaraan de regen weinig schade toebrengen
kon. Moge dit verhaal misschien verzonnen zijn door een al te
ijverig lofprediker van den grooten Keizer, toch blijkt daaruit
reeds, dat de aanzienlijken zich onderscheidden door het dragen
van kostbare stoffage. En zoo was het dan ook : grootendeels
door de kostbaarheid der stof onderscheidde zich hun gewaad
van dat der gewone lieden. Ging men niet blootshoofds, dan
hield men het hoofd bedekt met een muts of ronden hoed, of
wel met een aan den mantel vastgehecht kapje. De vrouwen
droegen een puntige muts, in den vorm der latere huiven, en
tooiden zich bij feestelijke gelegenheden met rozen en bloemenkranzen. Als opperkleed droeg men een grijzen, blauwen of
bonten mantel van laken of wol, die aan de voor- en achterzijde tot op de voeten hing en voorts tot de knieen reikte.
Daaronder werd des zomers een linnen, des winters een uit
dierenhuiden vervaardigde tunica gedragen. De onderkleederen
waren van linnen of leder ; zijden gewaad werd gewoonlijk
slechts door zeer aanzienlijken gedragen. De vrouwen droegen
wijde mantels, die tot op de voeten hingen, met een gordel
om het lijf saamgevat werden, en lange mouwen hadden. Zij
hadden de kunst van blanketten waarschijnlijk van de Romeinsche vrouwen overgenomen en deden voor deze in pracht van
gouden versieringen en edele steenen aan hals, armen en \ringers, niet onder. De edelman droeg het zwaard aan een band
over de heupen. De kousen met veelkleurige windselen ombonden tot aan den voet, vormden vaak met de broek, die slechts
tot aan de knie reikte, een geheel, terwijl de ruiter daarenboven
ten einde het overige voor slijtage te sparen, een toebroek
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droeg, gewoonlijk uit leder vervaardigd. De in een punt uitloopende schoenen waren van voren vaak met goud en edelgesteenten bezet.
Alles bewijst, dat we den tijd beschrijven, waarin het wijs
bestuur van een regent welvaart en voorspoed aan zijne onderdanen brengt. Jammer slechts, dat deze schoone dag zoo kort
duren mocht ! Op zekeren dag, zoo meldt een der kroniekschrijvers van dien tijd, gebruikte Karel eens met zijne hofhoorigen het middagmaal in eene der zuidelijke zeehavens. Van
uit de burchtzaal, waarin zij gezeten waren en welker vensters
het uitzicht op de zee hadden, ontdekten zij eenige vaartuigen,
welke door hun vreemden vorm de aandacht der gasten tot
zich trokken. De een beweerde dat het Joodsche, de ander,
dat het Afrikaansche schepen waren, een derde meende er
Britsche koopvaardijschepen in te herkennen, die de eene of
andere haven zochten binnen te loopen. Maar Karel herkende
daarin onmiddellijk Noorsche roofschepen en gaf dadelijk bevel jacht er op te maken, waarop zij terstond weer het ruime
sop kozen. Een traan drong in zijn mannelijk oog en, toen
zijne hovelingen hem verwonderd aanstaarden, sprak hij:
„Niet voor mij-zelven vrees ik, dat dit volkje mij schaden
zal, maar ik bedroef er mij over, dat zij zich reeds bij mijn
leven op deze kusten durven wagen en ik treur vooral, omdat
ik de rampen voorzie, die door hen over mijne nakomelingen
en hunne onderdanen zullen gebracht worden."
Karel had goed gezien. Wel is waar hadden de Noormannen, reeds van het midden der zesde eeuw af, op de Friesche
kusten geroofd en geplunderd en was zelfs, zoo men de verwarde en met elkander strijdige berichten uit die dagen gelooyen kan, nu en dan een deel van Friesland's kustgebied aan
hen onderworpen geweest, doch van nu af namen deze strooptochten zulk een omvang aan, dat Karel begreep, ze met geweld te moeten keeren. Toen dan ook de Denen in 807 met
een vijftigtal schepen de Ferns opzeilden en de plaatsen aan
den oever plunderden, werden zij door zulk een geduchte
macht ontvangen, dat zij, ofschoon zij den rijken buit met zich
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voerden, ijlings naar hun land terugkeerden. Het volgende
jaar keerden zij terug en staken de beide dorpen Westerwierum
en Dijkshorne in brand.
Van waar de stoutmoedigheid dezer zeeschuimers, die tot
heden uit vrees voor den grooten Karel steeds zijn gebied
verschoond hebben ? Wanneer we zien, dat Karel reeds in dezen
tijd zijn rijk onder zijne zonen verdeelde en zijne onderhoorigen
op eene daartoe te Nijmegen belegden rijksdag gelastte in deze
verdeeling genoegen te nemen ; wanneer we gelooven willen,
dat een uitgeweken aanvoerder der Denen, Halfdan geheeten,
die bij Karel bescherming gezocht had, door dezen met het
bestuur over een deel van het kustland zou begiftigd zijn, met
het doel om het tegen zijn landgenooten te beschermen, dan
zouden al deze feiten kunnen bewijzen, dat Karel weinig vertrouwen stelde in de vastheid van den band, welke de verschillende deelen van het groote rijk samenhield.
Hoe het zij, nog was het jaar niet ten einde, of de Denen
bezochten Friesland andermaal. Terwijl hun koning Godfried
in de landen der Sassen viel, verscheen diens broeder Olaus
op de Friesche kust. In alleriji brachten de Friezen een leger
samen en toen de Denen, tot terugtrekken genoodzaakt, naar
de Eems weken, om van daar weer naar hun land te trekken, vielen de Friezen hen zoo geducht op het lijf, dat de
zeeroovers geslagen en bij menigten gedood werden, terwijl
zelfs hun aanvoerder Olaus, zwaar gewond in handen der overwinnaars viel.
Doch ook deze overwinning hielp slechts voor korten tijd,
Straks namen de Denen Esonstad in en gaven het der verwoesting prijs. Verontwaardigd over zulk eene schanddaad,
zeilden de Friesche schepen door de drie handelssteden : Dokkum, Stavoren en Bolsward bijeengebracht, naar Denemarken
en Jutland, en koelden op de kuststreken dier landen hun
wraak. Dan, ook de Denen lieten het er niet bij blijven. Andermaal verschenen ze en richtten nieuwe verwoesting aan op
Frieschen grond. Doch eene vloot, door de Stavorenaars uitgerust, zette hen na en nam hun zes schepen met den geroof-
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den buit af, welke men bij tehuiskomst verdeelde onder hen,
wien de Denen het meest ontnomen hadden.
Intusschen had Karel, de oudste zoon van den grooten
Keizer, wien bij de rijksverdeeling het bestuur over deze streken
te beurt gevallen was, zich met een leger naar be Elbe begeven, ten einde Godfried, den Deenschen koning, te verdrijven.
Toen hij vernam, dat de bewoners dier streken zich aan den
Deen onderworpen hadden, gaf hij hun land ter plundering
aan zijne Franken over en keerde met rijken buit terug. Godfried had er echter evenzeer voor gezorgd, dat hij niet in Karel's handen viel zonder met ledige handen tot de zijnen
terug te keeren. Nadat hij de Deensche koopstad Rerik verbrand
had, uit vreeze, dat anders de Franken hem vandaar uit zouden bestoken, liet hij aan de grensrivier van zijn gebied, den
Eider, een hoogen muur oprichten, ten einde tegen een mogelijken inval van de Franken gedekt te zijn. Ook Karel deed
aan de Elbe eene vesting bouwen en voorzag die rijkelijk
van weerbare mannen, geloovende zich aldus wel genoegzaam
tegen den Deenschen koning gedekt te hebben.
Karel had zich echter grootelijks misrekend. Godfried, die
een kleinzoon was van den Frieschen koning Radbout I, verklaarde luide, niet te zullen rusten, eer hij Friesland in zijn
macht had, ja, hij wilde tot in het hart van het Frankische
rijk doordringen en Karel tot een tweegevecht uitdagen. En hij
liet het niet bij woorden. Nauwelijks was het jaar 8 io aangebroken, of een geduchte vloot landde op Friesland's kust en
verwoestte de eilanden, tegenover haar gelegen. Terstond viel
Dirk, de keizerlijke stedehouder van Friesland, hen met drie
leger-afdeelingen aan, en dit maakte de zaak eer erger dan beter.
De drie legers werden verslagen en als een verbolgen en door
niets meer beteugelde vloed, overstroomden de woeste Denen
geheel Friesland tot aan Utrecht toe, vermoordden mannen en
vrouwen, grijsaards en kinderen, legden kerken en kloosters,
landhoeven en gansche dorpen in de asch en verspreidden
overal schrik en ontsteltenis. Naar men wil, werd ook toen de
St. Maartenskerk door hen verbrand. Godfried, die reeds waande
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Friesland voor goed in het bezit te zullen houden, legde het
eene zware brandschatting op en trok voort door Frankenland,
om keizer Karel te Aken op te zoeken.
Volgens sommigen zou Godfried de zorg over het veroverde land, gedurende zijne afwezigheid, aan een landvoogd en
een ontvanger overgelaten hebben. De eerste zou in naam zijns
meesters den Friezen verboden hebben baouden of zilveren sieradien te dragen en hen genoodzaakt hebben, ter herinnering
aan hunne slavernij, houten halsbanden te dragen en hunne woningen slechts aan de noordzijde van een deur te voorzien,
laag, dat ze onwillekeurig bukken moesten, als ze die doorgingen, waardoor ze dan herinnerd werden aan hunne verplichting
om voortdurend voor hunne Noorsche geburen te buigen. De
ontvanger had in last eene jaarlijksche belasting, klips child
te heffen. Om deze te betalen moesten de Friezen ze brengen
in een gebouw, uit twaalf kamers bestaande. Zij moesten daar
muntstuk voor muntstuk in een koperen schild werpen en de
klank, de klep van het geld, moest het oor van den ontvanger bereiken, die in de laatste der twaalf kamers gezeten was.
Hoorde deze de klank der munt niet, dan was het geld verbeurd. We behoeven onzen lezers zeker niet te zeggen, dat we
deze verhalen op rekening der overdrijving schrijven.
Intusschen ijlden de renboden des Keizers reeds door het
gansche rijk om den vollen heirban tegen de Denen op te roepen,
en weldra wachtte de grijze vorst, aan 't hoofd van een machtig
leger, zijn overmoedigen vijand, wiens gruweldaden en vermetele
plannen eene geduchte strafoefening verdienden, te Lippenheim af.
Doch wie er verscheen, Godfried liet zich wachten. De man, die
zich-zelf beloofd had, geheel Germanie te zullen veroveren, was
gevallen als een slachtoffer van de moordzucht zijner zonen en
vasallen, en de Denen hadden hun eigen gebied weder opgezocht. Terstond deed Hemming, Godfried's neef en opvolger, bij
Karel aanzoek om een wapenstilstand, en het volgende jaar
kwamen van elk der beide vorsten dertien gezanten bij den.
Eider saarn om den vrede te sluiten, waarbij de Eider als grensrivier van beider gebied gesteld werd. Wanneer we echter ver-

DE HOF KAPEL TE NIJMEGEN.

KAREL ' S DOOD.

25I

nemen, dat Karel weinig tijds daarna een geduchte vloot op de
Rhone en Garonne bijeen liet brengen, en deze onder bevel van
zijn zoon Lodewijk stelde, dan vermoeden we, dat hij in de
plechtige eeden, waarmede de Denen den vrede bezworen hadden, weinig vertrouwen stelde en zich evenmin deed verblinden
door de rijke geschenken, welke Hemming hem deed toekomen.
Het duurde dan ook niet lang of de zonen van Godfried, die
na den dood van hun neef Hemming, aan het hoofd der Denen
gekomen waren, traden in het voetspoor huns vaders en bestookten niet slechts de kusten van Friesland, maar waagden
zelfs op de Zuid-westkust van Frankenland het anker te laten
vallen en er hunne rooftochten voort te zetten.
Doch de arm, die met goed gevolg het heldenstaal tegen
hen gevoerd had, hing machteloos neer. De groote Karel was
niet meer ! Door de aanhoudende zorgen afgemat, moede van
den loodzwaren scepter en den last van zoovele kronen, had
hij het hoofd ter laatste ruste gelegd : een koorts beving hem
en acht dagen later stierf hij (814). Zeven en veertig jaren
lang had hij het groote Frankische rijk bestuurd als een wijs
en goed regent en, zoo het zijn zoon nog gelukken rnocht eenigen tijd de erfenis zijns vaders in haar geheel te bewaren, dan
had hij het voorzeker niet aan eigen voortreffelijkheid te danken, maar veel meer aan de vaste hand, die het uit allerlei
nationaliteiten en verscheidenheden bestaande, geheel z66 geordend en verbonden had, dat het zelfs de zwakke regeering van
een Lodewijk de Vrome kon doorstaan !

HOOFDSTUK XV.
LODEWIJK DE VROME EN ZIJNI4. ZONEN.

Karel de Groote had zijne zonen Karel en Pepijn vciOr
zich in 't graf zien dalen, en zoo aanvaardde Lodewijk bij den
dood zijns vaders de heerschappij over het groote Frankische
rijk. Reeds terstond was het merkbaar, dat slapper hand de
teugels van het rijksbewind hield. Terwij1 de geestelijkheid
dweepte met een vorst, die zich meer met kerken en kloosters
dan met de staatszaken inliet, terwijl de vorst eenige der onderworpen volken door hun weldaden te bewijzen en voorrechten te verleenen, zeer aan zich verbond, maakten kwaadwilligen
maar al te zeer misbruik van den zachten gemoedsaard des
Keizers en vierden hunne heerschzucht en willekeur bot. Nauwelijks had hij den troon bestegen, of de Denen hervatten hun
vroeger bedrijf, al ware het dan ook, dat Lodewijk, door zijne
onnoodige inmenging in de zaken zijner buren, zich hunne wraakzucht op den hals haalde. Heriold, een Deensch vorst, door
Godfried's zonen van den troon en uit het land gedreven, had
zich tot Lodewijk naar Aken begeven, om diens steun te vragen tot het herkrijgen van zijn rijk. De Keizer, na hem eenigen
tijd in Saksen gastvrijheid verleend te hebben, gelastte in 815
den Saksers, Friezen en Abodriten, om met Heriold tegen de
Denen op te trekken. Nadat hunne pogingen, om over het ijs
in het gebied der Denen te trekken, door den invallenden dooi
mislukt waren, beproefden zij het in de lente van het volgende
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jaar nogmaals, en nu trokken zij roovend en plunderend door
Holstein in het Deensche land. Het mocht hun echter niet
gelukken de zonen van Godfried, die zich met de Deensche
krijgers, bij de nadering van het keizerlijk leger, op een afgelegen eiland teruggetrokken hadden, tot den strijd te lokken,
waarom ze straks met rijken buit Haar hunne haardsteden
terugtrokken. Vruchteloos zochten de Denen door hunne gezanten den Keizer tot vrede te bewegen ; Heriold bleef in Saksen en hitste Lodewijk voortdurend tegen zijne landgenooten
op, totdat de onderlinge twisten der Deensche vorsten hem
in 819 althans voor een tijd weer in zijn vroegeren staat herstelde.
Veel meer dan zijn vader, riep Lodewijk de grooten tot
algemeene vergaderingen saam, nil eens te Aken of te Nijmegen, dan te Thionville of te Herstal. Daar boden zij den Keizer hunne geschenken aan en genoten er niet zelden het
hartverheffend schouwspel om den man, die over een half werelddeel bevel voerde, aan de voeten der priesters te zien knielen, om ten aanzien van zijne onderdanen vergeving van die
zonden te vragen, welke hij in het staatsbestuur bedreven had.
Het verraadt voorzeker grootheid van ziel, wanneer een man,
bij het bewustzijn van schuld, zich niet schaamt ze openlijk te
belijden en voorts door terugkeer tot het goede toont, dat de
zelfvernedering vrucht droeg, doch wanneer zulk eene handeling niets is dan een bloot godsdienstige vertooning en deze
straks door dezelfde dwaasheden gevolgd wordt, dan spreekt
zich slechts eene zwakheid van karakter uit, welke den schuldbelijdende in de oogen zijner ondergeschikten verlaagt en hem
verachtelijk maakt.
't Verwondert ons echter niet, dat de geestelijkheid den Keizer
met den bijnaam van den Vrome vereerde, al betwijfelen wij, of
deze een vorst evenzeer tot eer strekt, als die, welke zijn vader gedurende zijn leven had gedragen. Ook de Utrechtsche bisschoppen
deelden zeer in 's Keizers gunst. Na den dood van Rixfried, een aanzienlijken Fries, die negen jaren met eere den bisschopszetel had
bekleed, deed Lodewijk een anderen aanzienlijken Fries, Frederik,
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volgens sommige schrijvers een afstammeling van koning Radbout,
te Mentz bij zich ontbieden. Door zijne vrorne moeder reeds in
vroege jeugd naar de school van Gregorius te Utrecht gezonden en in het bijzonder aan Rixfried's zorg aanbevolen, onderscheidde hij zich reeds vroeg door zijne nauwgezetheid in de
studie en in de vervulling zijner plichten. Tot priester gewijd,
maakte hij zich door zijn ijver in het maken van bekeerlingen
bekend en toen Rixfried stierf, begeerde de Utrechtsche geestelijkheid hem eenstemmig tot zijn opvolger, doch Frederik,
eenvoudig van ziel, wees deze ecre af. Toen riepen zij de hulp
des Keizers in, die hen met den benoemde tot zich riep.
Nauwelijks was Frederik voor den Keizer verschenen, of deze
sloot den vromen man in zijne arrnen, deed hem aan zijne
zijde plaats nemen en, nadat de geestelijken andermaal den
wensch uitgesproken hadden, Frederik op den bisschopszetel te
zien, beval Lodewijk hem, zich te verwijderen en in vol bisschops-ornaat tot hem weder te keeren. On ler een stroom van
tranen wierp de nederige priester zich aan de voeten des Keizers
en bad hem iemand, waardiger dan hij, tot zulk een gewichtig
ambt te verkiezen. Doch Lodewijk Wilde van geen tegenwerpingen hooren en wees er Frederik op, dat 't hier niets minder dan
eerie roepstem des hemels gold. Eindelijk liet deze zich, onder
het luid gejuich der omstanders, door den Keizer den bisschopsstaf in de handen dringen, waarop Lodewijk andermaal het
bisdom met nieuwe schenkingen begiftigde. En waar Lodewijk
ook gefaald moge hebben, in deze keuze althans niet. Frederik
betoonde zich de eervolle benoeming ten voile waard. Niet
slechts maakte hij zich te Utrecht als een trouw zielenherder
bemind, maar hij breidde zijn zorg ook tot de verst verwijderde plaatsen van zijn bisdom uit. Volgens 's Keizers wensch
begaf hij zich naar Zeeland, waar, inzonderheid op Walcheren,
nog vele heidensche gebruiken onder de zoogenaamde Christelijke bevolking in zwang waren. Vooral in huwelijkszaken
heerschte daar de grootste ongebondenheid : zoo huwden er
broeder en zuster, zonen met moeders, terwijl ook zelfs de
geestelij ken zich aan losbandigheid en wereldzin overgaven.

ZUN ARBEID.

255

Toen Frederik te midden van Walcheren's grazige weiden op
het open veld zijne tenten opsloeg, ontving men hem aanvankelijk met cerbied, doch nauwelijks had men zijn opdracht
vernomen, of de vijandschap verhief zich dermate, dat sommigen
op den Bisschop aandrongen, met het plan om hem te vermoorden. Slechts weinigen verschenen op de kerkvergadering,
Welke Frederik uitgeschreven had, ofschoon ook de afwezigen met den kerkelijken ban bedreigd waren. Toch werden de
pogingen des Bisschops met het gewenschte gevolg bekroond :
nu onder zacht vermaan, dan onder bedreiging met de strengste kerkelijke straffen en den toorn des Keizers, gelukte het
hem eindelijk het yolk van \Valcheren tot inkeer te brengen,
en toen de halstarrigen zich aan zijne voeten wierpen om
zijne vergiffenis te erlangen, stond hij hun die gaarne toe, op
voorwaarde, dat ze hunne ongeoorloofde huwelijken ontbonden. Na lang dralen gingen zij hiertoe over, en Frederik had
zijn last volbracht.
Nog zwaarder taak had Frederik in Friesland, waar verschil over het leerstuk der Heilige Drieeenheid was ontstaan en
waar het hem niet gelukken mocht, de dwalenden van hun ketterij te genezen, dan nadat hij Odulphus, een priester uit NoordBrabant, evenzeer door geleerdheid als door naawgezetten levenswandel bekend, tot zijne hulpe ingeroepen had. Odulphus,
die, na Frederik's vertrek, op den wensch van den Bisschop,
in Friesland bleef vertoeven, stichtte te Stavoren een klooster.
1Viaar zwaarder taak wachtte den vromen Bisschop.
De zwaarmoedige Lodewijk, die reeds in 817 zijn rijk onder zijne zonen verdeeld had, meenende, dat zijn einde nabij
was, verloor in 819 zijne gade Hermingarde. Aanvankelijk dacht
hij zich in een klooster te begeven, doch zijne rijksgrooten, die
zich wel bewust waren, dat zij onder 't bestuur van den zwakken Keizer veel meer macht konden uitoefenen dan onder diens
zonen, wisten Lodewijk tot het aangaan van een nieuw huwelijk
over te halen. Zij brachten schoone dochteren uit de aanzienlijken aan 's Keizers hof, en weldra wist de bekoorlijke en geestige Judith van Beieren, 's Keizers liefde voor zich te winnen (819).
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Al stemden ook priesters en monniken luide in bij de verheerlijking van de talenten der jeugdige Keizerin, eerie stem verhief zich
tegen het huwelijk : het was die van den trouwen bisschop van
'Utrecht, die den Keizer in naam der kerk aanzegde, dat het
hem niet geoorloofd was, zijne voile nicht te huwen, en de Keizerin vergaf het hem nooit. Had Lodewijk naar zijne waarschuwing geluisterd, veel leeds ware hem gespaard gebleven.
Eenige jaren ging alles naar wensch. Terwijl de Keizer zich,
met nieuwen levenslust bezield, aan de belangen van kerken en
kloosters wijdde, droegen zijne onderdanen met weerzin de
willekeur en geweldenarijen zijner grooten. Ook de Keizerin
scheen zijn vromen ijver te deelen. ZOO stonden Lodewijk en
zijne gade als doopgetuigen, toen Heriold, zijne gemalin, zijne
beide broeders Roruk en Hemming, en zijne zonen, zich door den
doop in de Christelijke kerk lieten inlijven. Heriold had toch
al spoedig bemerkt, dat zijne landgenooten nieuwe aanslagen
tegen hem smeedden en om zich daartegen te wapenen, Wilde
hij zich andermaal van Lodewijk's hulp verzekeren. 't Beste
middel daartoe was voorzeker, den Keizer in den waan te brengen, dat hij ook diens godsdienst begeerde te omhelzen, waarbij
nog kwam, dat de kerkelijke gewoonte dier dagen nagenoeg als
eisch stelde, dat de doopgetuige Christelijke zorg moest wijden
aan dengene, over wien hij ten doop stond. 't Was voorwaar
een lichte opoffering voor Heriold om den Keizer 't Deensche
rijk over te dragen, waarover hij als een uitgewekene, wiens
eigen bestuur al zeer wankelbaar stond, toch weinig te zeggen
had, een opoffering te geringer, aangezien hij het onmiddellijk
van Lodewijk in leenroerigheid weder ontving, terwijl de Keizer
hem bij de ijdele plechtigheid met minder ijdele, ja rijke geschenken begiftigde. Lodewijk was in de wolken van vreugde
en meende reeds de harten van alle Denen voor het Christendom gestolen te hebben. Intusschen ontveinsde hij zich niet,
dat Heriold, zoo lang dit niet het geval was, Been gunstiger
onthaal bij zijne landgenooten vinden zou, omdat hij zich had
laten kerstenen. Daarom gaf hij hem een streek in Friesland in
leen en vermeerderde deze gift straks nog met Wijk bij Duur.-
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stede, waar Heriold den hoofdzetel van zijn gebied vestigde, terwijl Roruk een groot deel van Kennemerland en Hemming
Walcheren in leen ontving. Zoo vestigde zich hier de Noorsche
heerschappij van Walcheren tot aan den Wezer, tot groote ontevredenheid van de Frankische grooten, die in Heriold en de
zijnen niets dan indringers en huichelaars zagen, en evenzeer
van de Denen, die het den Keizer euvel duidden, dat hij een man,
dien zij haatten, voortdurend de middelen aan de hand deed,
om zich in zijne macht te herstellen, eene tegen-ingenomenheid,
welke door Heriold's afval van het voorvaderlijk geloof, niet
weinig gevoed werd.
Ten einde aan den weerzin der Frankische grooten een
einde te maken, ondersteunde Lodewijk in 826 een nieuwe poging van Heriold, om in het bezit van zijn verloren rijk te geraken, en werkelijk mocht het dezen gelukken zich weder voor
korten tijd in Denemarken staande te houden, gedurende Welk
tijdsverloop zijn broeder Roruk te Wijk bij Duurstede de leiding van het bestuur overnam. Doch zijne pogingen om met
behulp van Frankische zendelingen de Denen tot het Christendom te brengen, maakten hem zoo gehaat, dat hij voor de
derde maal van den troon ontzet werd en door overhaaste
vlucht het leven moest zoeken te redden.
Nogmaals trad Lodewijk voor zijn doopheveling in de bres,
doch toen deze te midden der onderhandelingen over de Eider
trok en eenige Deensche dorpen plunderde en verwoestte, was
het uit met het geduld der Denen. Ook zij ontzagen zich niet
langer de grensrivier over te steken, 't leger des Keizers aan te
vallen en op de vlucht te drijven en zijn legerplaats te plunderen. Wê1 zonden zij daarop een gezantschap tot Lodewijk en
vraagden hem verschooning voor het gebeurde, waarvan zij Heriold als den eenigen schuldige aanwezen , wel nam Lodewijk
hiermede schijnbaar genoegen, doch van nu of moesten de
landen, door den Keizer aan zijn Deenschen beschermeling verleend, de wraak der heidensche Denen voortdurend gevoelen,
en Heriold kon zich den toegang tot zijn vaderland voor
goed ontzegd rekenen (828).
Dl. I.
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Het jaar daarna (829) begon de jeugdige Keizerin haar
rechten als gemalin van Lodewijk to doen gelden. Het jaar 823
had haar een zoon, Karel, geschonken, en al werd deze door
Lodewijk's zonen en door de rijksgrooten spottend de Kale
geheeten, met het oog op het in 817 vastgestelde verdeelingsverdrag, zijne moeder had geenszins de bedoeling in zoo
schrale erfenis voor het kind van zulk een machtig vader te
berusten. Zij wist Lodewijk tot eene nieuwe verdeeling des
rijks over te halen, waarbij natuurlijk ieder der zonen uit het
eerste huwelijk iets moest afstaan ten voordeele van den jongstgeborene. Lodewijk gaf toe en het gevolg was, dat zijne zonen
tegen hem samenspanden en een oorlog aanvingen, waarin Lodewijk eindelijk de gevangene van zijn zoon Lotharius werd,
totdat eene nieuwe rijksverdeeling beide partijen althans voor
eenigen tijd bevredigde. Van de gevangenschap des Keizers
hadden de Denen partij getrokken om andermaal in Friesland
te vallen en met name Wijk bij Duurstede te plunderen en in
de asch te leggen, waarschijnlijk omdat deze stad de hoofdzetel van hun vroegeren Koning was. Vreemd is het voorzeker
dat we bij deze gelegenheid niets van Heriold vernemen en het
vermoeden schijnt alleszins gewettigd, dat hij deze landen aan
den moedwil zijner vroegere landgenooten prijs gaf, owl aldus
hun gunst weder te verwerven. Toen Lodewijk eindelijk uit
zijne gevangenschap ontslagen was, zonden de Deensche vorsten hem wa een gezantschap om zich te verontschuldigen over
de schanddaden in Friesland gepleegd, doch Lodewijk achtte het
toch noodig, ondanks deze immers weinig vertrouwbare verklaringen, de zeekusten des rijks zooveel mogelijk in staat van
tegenweer te brengen, en dat te meer, naardien hij bij al zijne
goedgeloovigheid zich niet kon laten diets maken, dat de Deensche koningen zelven in zulk eene groote onderneming niet de
hand zouden gehad hebben. Doch hoe de Keizer er ook over
denken mocht, het yolk begreep van de verontschuldigingen
der Denen het zijne. Het viel het Deensche gezantschap op
zijne doorreize woedend aan en doodde daarvan vele leden.
Zoo hadden Lodewijk en de Deensche koning Horik tegenovec
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elkander het noodige goed te maken ; terwiji de laatste velen
liet dooden, die den rooftocht in Friesland inede gemaakt hadden, strafte Lodewijk de moordenaars der gezanten, en toch,
de versterking en bezetting der zeekusten bewezen genoeg, dat
Lodewijk weinig vertrouwen stelde in de geveinsde vriendschap
der Denen.
En dezen maakten zich dat wantrouwen waard. In 837
verschenen zij andermaal op de kust, verbrandden Witlam,
eene bloeiende koopstad aan den mond der Maas gelegen, verwoestten Walcheren en trokken roovend en plunderend tot Antwerpen, dat zij evenzeer, na er hun buit gemaakt te hebben,
aan de vlammen prijsgaven. Toen zij nu vernamen, dat de
Keizer zich naar Nijmegen begeven had, om er den heirban
tegen hen te beschrijven, trokken zij zaar de kust terug, waarbij
Kennemerland en Rijnland het ontgelden moesten. Dicht bij
Egmond stuitten zij op een leger Friezen, dat op 's Keizers
last tegen he 1 opgetrokken was. Een hardnekkige strijd volgde,
doch bij Rijnsburg werden de Friezen verslagen, waarop zij in
het sterke Forum Hadriani een schuilplaats zochten. Doch de
Denen bestormden de veste, namen ze in, vermoordden alien,
die zich daarbinnen bevonden en, na de sterkte in brand gestoken te hebben, keerden ze met rijken buit beladen naar
hunne schepen terug, toen zij vernamen dat de Keizer met een
groot leger in aantocht was om zich op hen te wreken. Zij
mochten echter niet lang genot van hun roofgoed smaken
een storm overviel de met buit zwaar beladen schepen, en
slechts weinige vaartuigen bereikten de Deensche kust, terwijl
de overige door de zee verzwolgen werden.
Wel liet de Keizer streng gericht houden over de graven,
die den Denen geen genoegzamen weerstand geboden hadden ;
wêl versterkte hij hun aantal door andere aanzienlijken, die zich
moedig gedragen hadden, met eene abdij te beschenken, zoodat
zij in de rij der kloostergr a v en traden ; wel deed Lodewijk
tal van schepen uitrusten om de Denen straks met eene geduchte vloot te ontmoeten, doch had niet de storm, waarvan
wij zooeven spraken, de Denen van het grootste getal hunner
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zeewaardige vaartuigen beroofd, het jaar 838 zou niet zoo rustig voorbij gegaan zijn. Toch waagde de Deensche koning het
andermaal een gezantschap tot Lodewijk of te vaardigen, waarbij
hij den Keizer zijne verontschuldigingen aanbood en hem deed
mededeelen, dat hij de zeerovers had doen ter dood brengen,
doch tevens, vermetel genoeg, hen verzocht, Friesland en een
deel van Saksen of te staan. Met verontwaardiging wees de
Keizer dit verzoek van de hand, doch dat een vreemd vorst dit
aanzoek durfde wagen, toont genoegzaam, hoezeer het aanzien
van den Frankenvorst gedaald was.
En niet alleen daar buiten had men alle ontzag voor den
zwakken zoon van den grooten Karel verloren, maar zijne
eigene onderdanen verachtten een Keizer, die hen aan de willekeur en afpersingen zijner grooten zoowel als aan het woest
geweld van den buitenlandschen vijand prijs liet, terwijl de
schandelijkste gruweldaden ongestraft in zijne staten, ja, vaak in
zijne onmiddellijke nabijheid gepleegd werden. Zoo geschiedde
het in het jaar 838, dat bisschop Frederik op het oogenblik,
dat hij zich in de St.-Janskapel tot het gebed begeven wilde,
door omgekochte misdadigers vermoord werd. Op weg naar
de kapel zou Frederik reeds tot zijne moordenaars gezegd
hebben
„Volbrengt nu uwen last, welke mij bekend was, eer gij
de stad nog binnen gekomen waart !"
Werkelijk zou Frederik zijn aanstaanden dood reeds geruimen tijd aan de gemeente voorspeld hebben.
„Nu is onze Keizerin gewroken op den man, die haar zooveel kwelling berokkend heeft," spraken de onverlaten, nadat
zij den vromen man doodelijk gewond hadden.
„Lieve kinderen," stamelde de gewonde, terwijl hij bloedend neerzeeg, „maakt u spoedig van hier, nu gij den last uwer
vrouwe volbracht hebt."
En de booswichten lieten zich dit geen tweemaal zeggen,
maar vluchtten heen, om van het volvoeren van hun taak der
Keizerin bericht te brengen, die 't den Bisschop maar niet vergeven kon, dat hij voortdurend den Keizer op het ongeoorloofde
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van zijn tweeden echt welts. Dat Frederik zich in den strijd
tusschen Lodewijk en zijne zonen over de nieuwe verdeeling
des rijks, ten behoeve van Karel den Kalen, aan de zij de der
laatsten geschaard had, was eene nieuwe grieve, welke zij tegen
den Bisschop had, maar toen Frederik, rang noch stand ontziende, waar het zijn plicht gold, den Keizer wees op den ongeoorloofden minnehandel van Judith met een van Lodewijk's
graven, eischte Judith's wraak het bloed van den Godsgezant.
„Mijn zoon, ik ben doodelijk gewond ter wille van de
deugd, de waarheid en de gerechtigheid !" sprak Frederik tot
den klerk, die op het gerucht toegesneld was. „Roep terstond
de priesterschap der Utrechtsche kerk saam, opdat mijn lichaam
met behoorlijke uitvaart begraven worde en mijn geest in de
eeuwige vreugde des Heeren inga." Weenende snelde de klerk
heen en deelde de gemeente mede, wat er geschied was. Verontwaardigd grepen velen de wapenen en snelden naar de plaats
des onheils, om de moordenaars te zoeken en te grijpen, doch
Frederik liet hun dit niet toe.
„Broeders en geliefde kinderen !" zoo sprak hij tot hen,
„indien ik eenig aandeel verkrijgen mag onder de heilige martelaren in den hemel, zoo zal ik voor uwe zaligheid bidden en
tevens, dat God u voor rampen en plagen moge bewaren ; want
tot straf voor het openbare overspel der Keizerin, die hier te
lande woont, zullen de Denen komen en het bisdom verwoesten."
Men richtte den gewonde op en steunde hem, terwijl men
zich, volgens zijn verzoek, naar den grafkelder der kerk begaf,
waar hij onder de woorden : „Ik zal den Heer behagen in het
land der levenden," nederzeeg en den geest gaf. Hij werd
onder de heiligen der kerk opgenomen en voorzeker, zoo men
hem liefde en achting toedroeg, hij had ze ten voile verdiend
door zijne uitstekende herderlijke zorg, de trouw, waarmede
hij over zijne gemeente waakte en de behartiging van de belangen des bisdoms, dat hij in bloeienden toestand achterliet.
Na zijn dood ontstonden er hevige twisten in het bisdom over
de keuze van zijn opvolger, totdat eindelijk Alberik, Frederik's
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broeder, den bisschoppelijken zetel innam. Weldra bleek het,
dat de keuze op geen onwaardige gevallen was. Niet slechts
werd het bisdom met aanzienlijke schenkingen begiftigd, niet
alleen kende Alberik het grootste deel zijner rijke bezittingen
aan de Utrechtsche kerk toe, maar ook in de waarneming
van zijn geestelijk ambt onderscheidde hij zieh DOA dat hij
zich de toegenegenheid en waardeering zijner leeken verwierf.
Intusschen liet de heerschzuchtige en listige Judith niet na,
den Keizer te bewegen, telkens en telkens weder het rijk te
verdeelen en haren zoon Karel steeds grooter deel toe te kennen, zoodat de verontwaardiging van 's Keizers zonen eindelijk
zoo hoog steeg, dat zij andermaal de wapenen opvatten en
hem van den troon stieten. Het medelijden van zijn zoon Lodewijk, die daarenboven naijverig was op zijn heerschzuchtigen broeder Lotharius, herstelde den Keizer op den troon, die
zich met zijne beide zonen Pepijn en Lodewijk plechtig verzoende. Met hunne hulp streed hij nu tegen den weerspannigen
Lotharius, ontnam hem zijn gebied en bande hem naar Italie,
dat de vader hem gelaten had. De aan Lotharius ontroofde
staten werden nu aan Karel toegewezen, maar nog was Judith
niet gerust. Haar gemaal toch was zwak en ziekelijk en zijn
dood kon spoedig en onverwacht intreden, terwij1 Karel, nauwelijks een jongeling, dan ongetwijfeld niet bestand zou zijn
tegen zijne broeders, indien deze tegen hem samenspannen
mochten, wat wel te voorzien was. Zij was er dus op uit om
een dubbel doel te bereiken : de macht der broeders door tweedracht te verdeelen en Karel een beschermer te bezorgen. Zij
wist vele rijksgrooten voor hare plannen te winnen en nu drong
ze er bij Lodewijk op aan zich met zijn zoon Lotharius te
verzoenen, het rijk op nieuw te verdeelen en Lotharius een
gelijk deel als zijne broeders met den keizerstitel te gunnen,
op voorwaarde, dat hij na zijns vaders dood als beschermer
van den jeugdigen Karel optreden zou. Doch Lodewijk aarzelde : immers had de ervaring hem geleerd, dat er bij al dit
deelen en verdeelen slechts moeite en verdriet voor hem zelf
overbleef.
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In 838 stierf Pepijn, en oogenblikkelijk was Judith weder op
hare wacht. De kinderen van Pepijn werden buitengesloten van.
's vaders toekomstig gebied, en dit werd bij 't deel van Karel gevoegd. Verontwaardigd over zulk een handelwijze van zijn zwakken vader, gordde nu de jonge Lodewijk nogmaals het zwaard
aan, doch ziende, dat hij niet in staat was, het machtige leger
te trotseeren, dat zijn vader tegen hem deed aanrukken, trok hij
naar Beieren terug. Weldra was 't vaderlijk vonnis, waaronder
Lotharius leed, ook over hem geveld ; slechts Beieren werd hem
gelaten en 't overige — Judith had het zoo beraamd — zou
aan Lotharius en Karel ten deel vallen.
Te Worms, in alle plechtigheid ten rijksdag gezeten, zag
Lodewijk zich eensklaps door de tegenwoordigheid van zijn zoon
Lotharius verrast. Door Judith overgehaald, die hem voile vergiffenis en herstel van vaders zijde verzekerd had, had Lotharius
eigenmachtig den ban verbroken, die hem binnen Italie hield.
Hij wierp zich, te midden van al de grooten des rijks, aan
's Keizers voeten en smeekte hem om vergiffenis voor het hem
berokkende leed: Weenende hief de Keizer hem op, omarmde
den verloren, maar weergekeerden zoon en, terwijl Lotharius de
bescherming van den jeugdigen Karel op zich nam, was de
nieuwe verdeeling des rijks weldra tot stand gekomen. Karel
zou over het Westen, Lotharius over het Oosten regeeren,
terwijl Lodewijk, de overtreder, zich met Beieren vergenoegen
moest. Ja, de schandelijke daad van Lodewijk schokte den Keizer dat hij korten tijd na den rijksdag, in 840, overleed,
zijn gansche rijk in ellende en verwarring nalatende aan twistende zonen.
Ook de laatste jaren zijner regeering waren verontrust door
herhaalde invallen der Noorsche zeeroovers, wier koningen
met hunne gezantschappen en verontschuldigingen de jammeren
niet herstelden, welke hunne schuimers in de kuststreken aanrichtten. Daarmede paarden zich hooge watervloeden, die aan
menschen en beesten bij menigten het leven kostten, de woningen wegspoelden en de akkers verwoestten. Voorwaar, er was aanover om te meenen, gelijk men deed, dat de komeet
leiding
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van reusachtige afmeting. welke zich omstreeks Paschen van
het jaar 840 aan den hemel vertoonde, een voorbode geweest
was van zware tijden.
Nauwelijks had Lodewijk de oogen gesloten, of Lotharius,
zich om zijne beloften aan Judith minder bekreunende, wierp
het masker of en vertoonde zich in zijne ware gedaante. Nadat
hij tal van rijksgrooten voor zich gewonnen had, deed hij den
beiden broeders de oorlog aan en hitste Heriold op, de Denen
in het rijk van Karel den Kalen te lokken. Deze kweet zich
zoo goed van zijn opdracht, dat straks de geheele Seine-oever,
zoover de rivier bevaarbaar was, door de Noorsche zeeroovers
verwoest was. Ja, of ook de beide broeders Lotharius herhaaldelijk om den vrede verzochten en Karel hem zijn erfdeel afstond,
onder voorwaarde, dat hij het hem als leen teruggeven en hem
eene rustige regeering laten zou, en of ook de Frankische grooten luide hun weerzin te kennen gaven over de groote gunst,
waarin zich de gehate Heriold, die toch een vreemdeling en
nog wel een weinig vertrouwbare Deen was, verheugen mocht :
niets mocht baten. Lotharius wenschte niet minder dan het
gansche rijk, en Heriold scheen hem het geschikte werktuig
toe, om zijne verwachtingen te verwezenlijken. Heriold ging
voort met zijne Denen het Westen des rijks te verwoesten, en
Lotharius vernieuwde zijn leenroerig bezit over Walcheren en
de omliggende eilanden, terwijl hij duidelijk te kennen gal, dat
het hem onverschillig was, welken godsdienst de Denen beleden, waarop tal dezer vreemdelingen tot hunne afgoden en
hunne altaren wederkeerden.
Eindelijk was het geduld der broeders uitgeput. Door de
klachten hunner onderdanen en de zucht tot zelf behoud gedrongen, zwoeren Karel en Lodewijk elkaar houw en trouw
tegen hun heerschzuchtigen broeder, en weldra voerden zij hunne
gezamenlijke legers tegen het zijne aan. Tot driemalen toe behaalden zij op hem eene glansrijke overwinning, tweemalen in
de velden van Fontenailles (842) en het volgende jaar aan den
Moezeloever, waar zij Lotharius en Heriold op de vlucht dre_
yen. Nil was het aan den overmoedigen Lotharius, om den
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vrede te smeeken, toen hij zag dat de beide broeders zijn gebied reeds onder zich verdeeld hadden. Karel en Lodewijk
gaven toe en te Verdun kwam eene nieuwe verdeeling des
rijks tot stand (843), die aithans den armen bewoners hunner
uitgeputte staten voor korten tijd verademing en herstel bood.
Karel de Kale behield het Westen tot aan de Ebro, welk
gebied van nu aan meer bekend werd onder den naam van.
Frankrijk. Lodewijk kreeg het land ten Oosten en ten Noorden van den Rijn gelegen, waartoe dus een groot deel van
ons vaderland behoorde, en dat onder den naam Duitschland
begrepen werd. Het gebied, tusschen deze beide gelegen, waartoe de meer zuidelijke streken van ons land behoorden, werd
aan Lotharius toebedeeld en naar hem Lotharingen genoemd.
Booze tongen legden Lotharius ten laste, dat het opnieuw
en herhaaldelijk verschijnen der Deensche zeeroovers, ondanks
de dure eeden te Verdun gezworen, zijn werk was, doch we
wagen het, dit te betwijfelen, aangezien zij niet slechts in de
landen zijner broeders drongen, maar ook het zijne weinig
ontzagen. Wat we eerder gelooven is, dat de verdediging der
kusten, gedurende den broederoorlog, geheel verwaarloosd was
en de vervallen sterkten, de ontruimde vestingen den Deenschen schuimers al te gemakkelijk gelegenheid boden, om hun
voordeelig bedrijf voort te zetten. Hoe het zij, zij vertoonden zich telkens weder, en de arme bewoners, in hunne vorsten
al te belangelooze of te zwakke beschermers vindende, en onmachtig zich zelf te verdedigen, begonnen nu met groote sommen gelds de plundering of te koopen. Weldra waren de
woestelingen ook hiermede niet tevreden : zij roofden, brandden
en moordden, en wilden de rampzalige bewoners niet langer
aan hunne gruwelijke wreedheden blootgesteld zijn, welnu, voor
zware geldsommen lieten zij zich door de vorsten verbidden
om met den geroofden buit heen te gaan en den landzaten
spottend een „tot wederziens" toe te roepen. Wilden 's Konings
hertogen en graven zich vernederen om zoo de woestelingen te
keer te gaan, waarom zouden ook bisschoppen, abten en minder gezaghebbenden hun voorbeeld niet volgen, en wie moesten
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de gelden opbrengen, door de woeste vreemdelingen geeischt,
dan de landzaten zelve, die aldus dubbel beroofd werden en er
eindelijk niets beters op wisten, dan hunne vorsten te laten
regeeren, zooals ze wilden, doch zelf zich bij de roovers aan
te sluiten, het Christendom of te zweren en met de heidenen
op den buit uit te gaan. Z66 bleef de schade, welke de verwoestende tochten der Noren aanrichtten, niet slechts tot het
maatschappelijk gebied beperkt, maar wreekte zich ook op zedelijk en godsdienstig terrein. De akkers lagen braak, hongersnood en ellende heerschten overal en, al ware dit alles nog
niet genoeg, de storm joeg herhaalde malen het zeewater in
het land en spoelde het weinige weg, dat de Noormannen
overgelaten hadden.
Terwijl Karel zijne weerbare mannen uit de sterkten aan
de kust terruggetrokken had, om tegen zijn neef Pepijn II te
strijden, verschenen de Denen aan de Westkust des rijks, verwoestten en verbrandden, plunderden en moordden over de
gansche kust en trokkken toen naar Friesland, om er hun heilloos werk voort te zetten. De Friezen echter, voor hunne komst
gewaarschuwd, ontvingen hen zoo dapper, dat zij twaalf duizend
hunner manschappen verloren. Zij gaven den strijd echter niet
op en overwonnen de Friezen straks in twee slagen (845), waarop zij schrikkelijke wraak namen, geheel Friesland met roof en
moord vervulden en daarna de Elbe opvoeren, waar echter
Lodewijk aan hun rooftocht een einde maakte. Het volgende
jaar herhaalden zij hun tocht in Friesland, staken, onder vele
andere plaatsen, ook Wijk bij Duurstede in brand en trokken,
als onder de oogen van keizer Lotharius, die zich te Nijmegen
be y ond, met rijken buit in zee, zonder door den Keizer of
iemand ter wereld gehinderd te zijn in hunne gruweldaden.
Zoo groot een euvelmoed was te veel en de vorsten, die ledige toeschouwers bleven bij al de ellende, hun onderdanen door
vreemden berokkend, begrepen de algemeene verachting van
zich te moeten wenden door toch iets te doen. Zoo vergaderden
dan de drie zonen van Lodewijk te Maastricht, en zonden van
&dr uit den Deenschen koning een gezantschap om hem aan

DE NOORMANNEN.

DOOD VAN HERIOLD.

269

te zeggen, dat zij hem gezamenlijk zouden bestrijden, indien hij
de schandelijke rooftochten zijner onderdanen niet beteugelde,
De vlammen, welke aan de oevers der Garonne opgingen, de
rookzuilen ' van Wijk bij Duurstede, dat andermaal (847) door
hen in de asch gelegd werd, konden de vorsten den uitslag
hunner zending doen aanschouwen, ja, straks onderging ook
Reenen het lot van Duurstede en geraakte de geheele Betuwe
in handen der zeeschuimers.
De herhaalde plundering van deze laatste veste, versterkte
echter de rijksgrooten in hunne meening, dat Heriold, wien zij
bovendien een kwaad hart toedroegen, de hand in het spel had,
dat hij de Denen naar hier lokte en straks een aandeel ontving in hunnen buit. Of het op bevel van Lotharius geschiedde,
die zich aldus vrij zocht te maken van den plicht, welke de
dankbaarheid hem tegenover Heriold oplegde, dan of deze viel
door den haat der Frankische grooten, hoe het zij, Heriold
werd door eenige Frankische graven vermoord en zijn broeder
Roruk, die men beschuldigde in Heriold's misdadig bestaan deel
gehad te hebben, werd in den kerker geworpen. Hij ontvluchtte echter en begaf zich tot Lodewijk, die hem eenig gebied in Saksen schonk, in de nabijheid van zijn eigen vaderland. Nauwelijks was hij daarin gevestigd, of hij zeilde met een
geduchte vloot naar de kusten van Friesland, voer den Rijn op
en dwong Lotharius, hem niet slechts zijn eigen leenroerig gebied, maar ook dat zijns broeders weder te geven. Nu regeerde
hij als een waar dwingeland, terwijl zijne macht steeds meer
gesterkt werd door de Noren, die zich bij hem voegden en vast
verblijf hier kozen.
Met recht noemen de historie-schrijvers deze bange tijden
d e ij z e r en eeuwe n. 't Scheen zelfs, als zouden de Noren
nu hunne ondernemingen eerst recht in het groot beginnen.
Van drie zijden tegelijk drongen zij in het Frankische gebied.
Rouaan zag hunne gruweldaden, Trier en Keulen gingen in de
vlammen op, ja, zij dreven hunne vermetelheid z(56 ver, dat zij
het hof van Karel den Grooten te Aken aan het vuur prijs gaven. En de kleinzonen van den grooten Karel zagen dat aan,
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zonder dat zij of hunne onderhoorigen ook maar eene enkele
poging waagden om hunne beangste onderdanen te beschermen
of de vermoorde slachtoffers te wreken. Wê1 trokken Karel en
Lotharius hun gezamenlijk tegen, toen zij 't volgende jaar (852)
onder Heriold's zoon, Godfried, de boorden van de Seine en.
de Schelde plunderden, doch de Noormannen wisten een beslissenden slag te ontwijken, en slechts tegen den afstand van een
deel van zijn gebied, kon Karel den vrede koopen.
Drie jaren lang (854 — 857) mochten de bewoners dezer
landen eenige rust genieten ten gevolge van hevige twisten tusschen de Deensche vorsten onderling, waarvan Roruk en Godfried gebruik wilden maken, orn zich eenig gebied in Denemarken
te verzekeren. Lotharius was in 855 overleden en, bij de verdeeling des rijks onder zijne zonen, waren deze landen, voor
zoover zij bewesten den Rijn gelegen waren, aan Lotharius II
gekomen en droegen den naam Neder-Lotharingen. Lotharius II,
verheugd eene geschikte gelegenheid gevonden te hebben om
zich van Roruk te ontslaan, verleende hem gaarne zijne hulp
ter bemachtiging van een koninkrijk, en inderdaad, Roruk's poging slaagde. Indien echter Lotharius zich gevleid had, daarmede
van de invallen der Denen verlost te zijn, was de nieuwe inval
der Noren in 857 alleszins geschikt hem van zijn waan te
genezen. Andermaal moesten Wijk bij Duurstede en de Betuwe
het ontgelden, doch ditmaal trokken zij ook op Utrecht af.
Hadden de wallen en de sterke burcht hen tot heden weerhouden een aanslag op den zetel van het bisdom te wagen, thans
eischten zij de stad op en toen men hen den toegang weigerde,
bestormden zij de wallen. Door het lot van Duurstede en andere plaatsen geleerd, verdedigden de inwoners zich wanhopig,
doch zij waren tegen den woesten moed der Noormannen niet
opgewassen. Nadat zij eenige stormen afgeslagen hadden, waren
de zeeroovers meester van de stad, welke nu door eene vreeselijke wraakoefening voor haren weerstand moest lijden. Ofschoon
de Noren de stad niet verbrandden, daar zij er zich voor goed in
wilden nestelen, orn van daar uit het geheele land met roof en
moord te vervullen, zoo konden zij hunne zucht tot verwoes-
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ting niet beteugelen en werden de voornaamste gebouwen,
waaronder de St. Maartenskerk en de burcht, in puin gelegd,
terwijl de wallen en de poorten gesloopt werden. Al wat de
rijke veste aan kunstschatten bezat, werd door hen vernield of
voor goeden prijs verklaard. Doch schrikkelijker voorzeker was
het bloedbad, dat zij onder de verdedigers der stad aanrichtten,
waarbij rang noch stand, leeftijd noch kunne werd ontzien. Te
nauwernood gelukte het den toenmaligen bisschop Hunger, met
eenige geestelijken, tot Lotharius te vluchten, die hem het klooster Berg, in de nabijheid van Roermond gelegen, tot een toevluchtsoord bood.
Het zal onzen lezers wel niet ontgaan zijn, dat de Deensche zeeroovers het bij hunne tochten vooral op de kerken en
kloosters gemunt hadden, en zij zullen daardoor reeds tot het
vermoeden geraakt zijn, dat de woestelingen door een fellen
haat tegen het Christendom bezield waren. Zoo was het ook.
„Wij hebben den papen de mis der lanzen gezongen," zoo
riepen ze elkander spottend toe, als ze kerken en kloosters beroofd en verbrand en de priesters en monniken vermoord hadden ; „we vingen aan met het krieken van den dageraad en
hielden vol tot in den nacht." Te Aken legerden zij hunne
paarden in de hofkapel. Voor een haat, welke zich eene
mate lucht gaf, waren verscheidene redenen aan te geven. Allereerst predikte het Christendom zeden, die lijnrecht tegen
hunne woeste levenswijze indruischten. Voorts, mochten ook
al de pogingen, door Karel den Grooten en zijn opvolger beproefd, om hen te bekeeren, aanvankelijk minder weerstand
ontmoet hebben, naarmate zij in aanraking kwamen met de
Friezen en Sassen en ervaren hadden, hoe dezen met de aanvaarding der nieuwe leer tevens hunne onafhankelijkheid prijsgegeven hadden, verafschuwden zij het Christendom te rneer en
zagen in kerken en kloosters slcchts de werkplaatsen, waar de
ketenen gesmeed werden voor de vrijheid van Othin's ge_
weldigen, en in de priesters niet anders dan de werklieden, die
*) Whin, de hoofdgod der Nor en.
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ze in naam van den Frankischen koning smeedden. Eindelijk, het
was hun om buit te doen, en waar konden zij dien beter vinden
dan in de rijke stichtingen, welke vorsten en edele vrouwen om
't ijverigst begiftigden met al wat pracht en weelde heeten mag.
Roruk, die, waarschijnlijk om Lotharius te gelieven, het
Christendom aangenomen had, wist te bewerken dat bisschop
Hunger in 't bezit van zijn zetel hersteld werd en deze scheen
zelfs jets op den woesten Roruk te vermogen, aangezien hem
gelast werd, Roruk te bewegen tot schadevergoeding voor de
rooftochten, welke zijne Deenen na zijne bekeering ondernomen
hadden. Overigens wordt ons van dezen Bisschop, zoo min als
van zijne voorgangers, veel bericht. Ja, de omstandigheid, dat
't jaar 866 slechts bij vermoeden als zijn sterfjaar aangenomen
wordt, doet ons de veronderstelling wagen, dat hij andermaal
voor de Noren heeft moeten wijken en zijne dagen als een
vergeten man geeindigd heeft.
En al te gewaagd is deze gissing niet. Immers, jaar na
jaar verschenen de Noormannen weder en, mochten zij Duitschland ook slechts zelden bezoeken, des te meer moesten het de
staten van Karel den Kalen en Lotharius II ontgelden. Zoo
lezen we, dat ze in 862 andermaal Wijk bij Duurstede plunderden en na vele bewoners, waaronder aanzienlijke kooplieden,
vermoord te hebben, zich op een eiland in de nabijheid van
Keulen verschansten. Ofschoon nu de Friezen en Sassen hen
aan den eenen oever, en Lotharius met zijn leger aan den anderen ten strijde daagden, zouden ze waarschijnlijk niet zoo met
ledige handen teruggetrokken zijn, als niet Roruk hen had weten
over te halen, ditmaal althans zonder verdere vijandelijkheden
naar hun vaderland terug te gaan. Spoedig zouden zij echter
hunne schade inhalen. Reeds het volgende jaar vertoonden
hunne oorlogsvloten zich weder op de Schelde en den Rijn,
welker oevers zij, als naar gewoonte, met schrik en ontsteltenis
vervulden. Lodewijk's gebied verlieten ze eerst, na in de verbranding van het bloeiende Xanten eene blijvende herinnering
nagelaten te hebben, en de lafhartige Karel kocht hun terugtocht met een groote som gelds.
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In 867 grepen de ondcrdanen van Roruk, misnoegd als
zij waren over de geringe bescherming, welke hij hen tegen
zijne landgenooten verleende, naar de wapenen en verjoegen
hem en zijne Denen, doch zwaar moesten zij deze poging tot
zelfverdediging betalen. Lotharius II toch, in stede van zijne
onderdanen ter hulpe te komen, trok liever met het machtige
leger, dat hij bijeen gebracht had, naar Italie, om zijn broeder
Lodewijk te helpen in diens strijd tegen de Mooren, en liet dus
aan Roruk vrij spel. Deze keerde weder in zijn gebied, nadat
zijne landgenooten hun euvelmoed gekoeld hadden aan de arme
onderzaten.
Lotharius' dood in 869 gaf aanleiding tot nieuwen strijd.
Daar hij geene wettige kinderen naliet, maakten Lodewijk de
Duitscher en Karel de Kale beiden aanspraak op zijn gebied.
Eerst na hevige twisten sloten de beiden tegenstanders een verdrag, waarbij Lodewijk de Duitscher nagenoeg al het land ontving ten noorden van de Maas gelegen, terwijl Karel het
overige kreeg. Naar het scheen, hadden de Deensche zeeroovers ontzag voor den krachtigen Lodewijk , zij zonden hem
geschenken door hunne gezanten en beloofden hem hunne
rooftochten te zullen staken, mits hij ook hen met vrede liet.
Te spoedig hadden zij echter berouw over hun goed voornemen.
In 873 toch vielen zij andermaal in Friesland en roofden en
moordden, totdat Abdagus, Lodewijk's stedehouder, met een
klein leger van Friezen hen ontmoette. Hoewel zij zich van hunne
minderheid bewust waren, gaven de Friezen hunne zaak aan
God over, vielen de Noren aan en behaalden eene beslissende
overwinning. Een duizendtal Denen, waaronder ook hun opperhoofd Rudolf, Roruk's neef, sneuvelde, en het overschot der
Denen werd eerst vrijheid gelaten naar hunne schepen terug
te keeren, nadat ze eene groote som gelds hadden betaald tot
schadevergoeding voor hunne rooverijen en gezworen hadden
om zich nimmer weder in Friesland te zullen vertoonen.
Nauwelijks was 't gevaar echter van dezen kant bezworen,
of Walcheren moest het ontgelden. De geduchte Rollo verscheen
er met zijne Noren, dreef de Walcherschen, die zich tegen hunne
Dl. I.
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landing verzetten wilden, op de vlucht, vervulde het eiland met
roof en moord en scheen er zich voor goed te willen vestigen.
Toen de Walcherschen dit begrepen, zochten zij hulp bij de
Henegouwers, onder Raginer Langhals, en de noordelijke Friezen
onder hun aanvoerder Radbout. Maar Raginer werd terruggedreven en nu had Rollo de handen vrij tegen Radbout. Deze
voerde zijn welgewapende scharen vol cooed tegen den zeekoning aan. Begrijpende dat het ernst was, beval Rollo de zijnen,
zoodra de vijand naderde, met getrokken zwaard te knielen en
zich achter hunne schilden te verbergen. De krijgslist gelukte.
De werpspiezen der Friezen troffen bijna niemand en toen zij,
wanende dat hun vijand bevreesd geworden was en zich dien
Beringer in aantal denkende, dan hij werkelijk was, al te roekeloos op Rollo's scharen aanvielen, richtten deze zich plotseling op en brachten zulk een slachting onder de Friezen aan, dat
hun overschot, na het betalen van eene groote som gelds, zich
aan Rollo moest onderwerpen. Na andermaal Friesland met
schrik voor zijn yolk vervuld te hebben, voer Rollo de Schelde
op om Raginer Langhals voor de hulp, aan de Walcherschen
verleend, te straffen, en hoewel deze zijn gebied dapper verdedigde, moest hij toch 't onderspit delven. Hij werd gevangen genomen en mocht eerst voor een hoog losgeld en op nadeelige
voorwaarden zijne vrijheid en den vrede verkrijgen. Daarna verliet Rollo deze gewesten, begaf zich naar de Noordkust van
Frankrijk en hield er dertig jaren lang huis als een woedende
duivel, totdat hij Karel de Eenvoudige, den zoon van Karel
de Kale, eindelijk dwong hem zijne dochter ten huwelijk te
geven en een groot deel van Noord-Frankrijk, het latere Normandi e , als huwelijksgift te schenken.
Intusschen hadden de Friezen in 875, onder hun potentaat
Hessel Hermana, zij het dan ook ten koste van zijn leven,
eene glansrijke overwinning op de zeeroovers behaald, waarbij
zij hen dwongen een groot deel van den verworven buit aan
hen af te staan. Hermana's opvolger, Galema, zou Friesland
eenige jaren tegen de Noorsche roovers beschermd hebben,
door de gansche kust met wachters af te zetten, die de bevol-
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king hadden te waarschuwen en tegen den wassenden vloed
en tegen de nadering der Denen. Indien dit waar is — want uit
de verwarde kronieken dier ijzeren eeuwen valt niet veel met
zekerheid te zeggen — dan blijkt wel, hoeveel de vorsten met
vereende macht en kloek overleg hadden kunnen doen, om
hunne onderdanen van deze plaag te verlossen ; doch zij lieten
dezen liever aan hun ellendig lot over, terwijl zij hunne macht
misbruikten om elkander te bestoken en te berooven.
Zoo maakte Karel de Kale, toen keizer Lodewijk II in
875 stierf, zich van diens staten meester en, toen het volgende
jaar Lodewijk de Duitscher overleed, beproefde hij ook Lotharingen te bemachtigen. Doch Lodewijk's zoon rukte hem met
een groot leger tegemoet en bracht hem eene groote nederlaag
toe, waarin Karel nauwelijks er 't leven of bracht door van zijne
vermeende rechten afstand te doen. De jonge Lodewijk de Duitscher bleef dus in het bezit dezer gewesten ten noorden der
Maas, en straks, , toen Karel's opvolger, Lodewijk de Stamelaar, in
879 stierf, na slechts ruim een jaar geregeerd te hebben, trok hij
naar Frankrijk en noodzaakte diens zonen, hem ook 't overige
deel van Lotharingen of te staan, waardoor al de Nederlanden
onder zijn bewind kwamen. Toen hij naar zijne staten terugtrok, ontmoette hij in de nabijheid van Luik een bende Noormannen, welke hij terstond aanviel, en na duizenden te hebben
doen sneuvelen, dreef hij de overigen op de vlucht. Doch de
Noren lieten hunne spitsbroeders niet ongewroken. Nauwelijks
was het jaar 88o aangebroken, of zij verschenen in Lodewijk's
staten en brachten het leger, dat hun, onder zijn schoonbroeder hertog Bruno, tegengetrokken was, bij Ebbekstorf, eene
beslissende nederlaag toe, waarbij de hertog, met eene menigte
aanzienlijken, het leven verloren. Ook de Nederlanden moesten
het weder ontgelden. Na menige plaats aan de vlammen prijsgegeven te hebben, sloegen zij in Nijmegen hunne winterkwartieren op, bezetten het paleis van Karel den Grooten en legden
verschansingen aan rondom de wallen. Nadat Lodewijk de
Duitscher vruchteloos beproefd had de shad door storm te
herwinnen, sloot hij ze zoo in, dat de Noren gedwongen waren
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een verdrag te sluiten, waarbij zij beloofden om terstond naar
hun land terug te keeren. Zij deden dit dan ook, doch niet
dan nadat zij 't keizerlijk hof in vlammen hadden doen opgaan
en de verschansingen geslecht hadden.
De krankheid, en de daarop gevolgde dood van Lodewijk
den Duitscher, gaf den Denen andermaal vrij spel (881-882).
Kerken en kloosters werden geplunderd en verbrand, de inwoners bij duizenden vermoord en hunne goederen op de roofschepen gebracht. Kortom, het was een jammerlijk tooneel van
ellende en verwarring, toen Lodewijk's broeder, Karel de Dikke,
dien men in zijne plaats tot Keizer verkozen had, de regeering
aanvaardde. Groot waren de verwachtingen, toen de nieuwe
Keizer een machtig leger samenbracht, uit Italianen, Duitschers
en Franschen bestaande, en de Denen, die zich in Haslao genesteld hadden, zoo insloot, dat ze zich weldra zouden moeten
overgeven. Doch op het alleronverwachtst toonde Karel zich
tot onderhandelen met het Deensche opperhoofd Siegfried bereid. De Noorman begaf zich in de keizerlijke tent, nadat men
van weerszijden gijzelaars gesteld had, en toen hij deze weer
verliet, was de vrede tusschen de Noormannen en Franken geteekend. Heftig was de verontwaardiging, toen de voorwaarden
bekend werden, waarop deze tot stand gekomen was. De Denen
zouden naar hun vaderland terugkeeren en voortaan Karel's
gebied ontzien, doch daarvoor moest hun de stad afgestaan en
bovendien een geschenk vereerd worden van ongeveer 250o
pond in goud en zilver, tot bijeenbrenging van welke som zelfs
de kerken van hunne gouden en zilveren sieraden moesten
beroofd worden. Godfried, Siegfried's medegenoot, kreeg daarenboven dat deel van Friesland in leen, hetwelk vroeger door
Roruk bestuurd was. Maar de heerschappij der Noren was
den Friezen nog te versch in het geheugen om het gehate juk
van Godfried geduldig te dragen. Zij waagden een opstand,
doch zonken andermaal in de kluisters van den Noorman, die
hen zijn slavenjuk dubbel deed gevoelen en hen dwong met den
strop om den hals te loopen, ten einde hij hen bij het minste
vergrijp zou kunnen laten ophangen. Daarenboven lokte hij de
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verwant was. Ongelukkig gaf Godfried zeif den Keizer de wapenen in handers. Met Hugo, een natuurlijken zoon van Lotharius II, verbonden, trachtte hij den Keizer, door geweld of list,
eenig land aan den Rijn af te dwingen. Hij zocht de vriend schap van twee Friesche graven, Gerold en Gardolf, en toen hij
ze genoegzaam aan zich gehecht had, zond hij hen tot den
Keizer met de boodschap, dat hij dezen niet genoeg danken
kon, hem eene landstreek verleend te hebben, zoo rijk in vee
en in visch, doch dat hij en zijne Noren gebrek aan wijn hadden, waarom hij den Keizer vriendelijk verzocht, hun ook een
deel van het wijnland aan den Rijn af te staan. Verontwaardigd ontving de Keizer het verzoek der graven, doch begrijpende, dat een barsch bescheid door een inval der Noren
zou gevolgd worden, bedong hij tijd tot beraad, en de graven
keerden weder. De omstandigheid, dat graaf Gerolf, bij zijn
terugkomst, zijn gebied door Godfried ingenomen zag, bracht
den vertoornden vriend aan de zijde van Godfried's vijanden. Intusschen had de Keizer, in overleg met den markgraaf Hendrik, besloten zich door sluipmoord van den onbetrouwbaren en baatzuchtigen Godfried te ontslaan. Hij vaardigde den markgraaf tot hem af en, om Godfried nog meer de
oogen te verbonden voor het misdadig doel, dat tegen hem in
het schild gevoerd werd, zou hem de bisschop van Keulen,
Willebrord, vergezellen, terwiji ze op hunne reize graaf Everard
van Hamelland, die eenigen tijd geleden door Godfried van zijne
goederen beroofd was, omtrent het doel hunner zending zouden
inlichten; de Keizer twijfelde niet, of Everard, van gloeienden
haat tegen den Noorman bezield, zou zich bij hen voegen, en
hierin had hij zich niet vergist.
Nauwelijks had Godfried de nadering van het gezantschap
vernomen, of, door zijne vrouw Gisela vergezeld, reisde hij hun
tot Schenkenschans tegemoet. Dit was dan ook trouwens geringe
moeite voor hem, aangezien hij toch reeds op weg was met een
vloot en een Leger om den Keizer een bezoek te brengen en wat
spoed aan diens overwegingen bij te zetten. Nadat men een dag
had beraadslaagd en de verwijten, welke de afgezanten in naam
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des Keizers aan Godfried deden, door dezen met opsomming van
eigen grieven waren beantwoord, besloot men den volgenden dag
de onderhandelingen te hervatten. Toen Gisela, onder een voorwendsel, tot een afzonderlijk onderhoud met den Bisschop uitgelokt was, om haar te bewegen haren invloed ter wille van den
vrede op haren gemaal aan te wenden, zetten de afgezanten
hunne onderhandelingen met Godfried voort. Doch nauwelijks
was men begonnen, of graaf Everard eischte in naam des Keizers vergoeding voor de schade, welke Godfried in Hamelland
had aangericht en het herstel in zijne bezittingen. Een scherp
antwoord volgde, doch nauwelijks had Godfried het geuit, of
graaf Everard gaf hem met zijn sabel zulk een slag op het
hoofd, dat hij bewusteloos ter aarde stortte. Dit was het teeken
voor de ruiters, die de markgraaf in 't naburige bosch verborgen had. Zij ijiden uit hurinen schuilhoek toe en vermoordden
Godfried met heel zijn gevolg. Hugo vverd in een klooster opgesloten , en Gisela ontving de abdij van Nivelles tot haar onderhoud, terwijl de inwoners van de Betuwe, nauwelijks den
moord, op Godfried gepleegd, vernemende, of zij wierpen zich,
met behulp der benden van markgraaf Hendrik, op hunne
onderdrukkers en joegen ze van hun eiland.
Of Godfried zulk een lot verdiend had, is voorzeker minder
de vraag, doch ongetwijfeld kunnen dergelijke laaghartige bedrijven slechts plaats vinden in tijden als die, welke we beschreven, en onder het bewind van een vorst als Karel de Dikke
was. Wie zich door sluipmoord, zij het ook van zijn bloedvij and,
verlost, toont van geen beteren aard te zijn dan de verslagene.
Intusschen wachtte het leger, door Godfried bijeengebracht,
niet te lang op zijn aanvoerder. Toen zijne benden begrepen,
dat hij wel niet terugkeeren zou, zochten zij op hunne eigene
gelegenheid fortuin te maken. Zij trokken door Westfalen en
joegen de Saksers, die hen tegenhouden wilden, voor zich uit,
doch toen de Friezen de Noren in den rug aanvielen, keerden
de vluchtende Saksers zich om en hielden stand. Tusschen de
beide vijanden ingesloten, leden de Noren een geweldige nederlaag, waarbij, volgens de kronieken, geen enkele hunner ont-
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kwam, terwijl heel hun rijke buit in de handen der overwinnaars viel. Met den dood van Godfried was het hier gedaan
met het gezag der Noormannen.
Geen wonder echter dat een vorst, die, om zich van zijne
vijanden te bevrijden, geen ander middel wilt dan rijke geschenken en sluipmoord, door iedereen veracht en verlaten werd.
Daaraan paarden zich een kranke verbeelding en een ziekelijk
lichaamsgestel, waarom men hem eindelijk van de regeering
ontzette (888). Arnout, de hertog van Karinthie, een kleinzoon
van Lodewijk den Duitscher, werd door de Duitsche grooten
tot Koning van Duitschland gekozen, Straks kreeg hij ook
Lotharingen en dus ook het beheer over onze gewesten, terwijI hij in 896 tevens Italie en den keizerstitel verwierf.
Terwijl koning Arnout afwezig was, om de heidensche
slaven te bestrijden, vielen de Noormannen andermaal in zijne
landen en drongen tot Luik door. De rijksgrooten trokken met
een leger tegen hen op en leverden hun bij Maastricht een slag,
welke door de oneenigheid tusschen de bevelhebbers weldra
in eene beslissende nederlaag overging, waarbij duizenden sneu velden en de Noormannen rijken buit behaalden.
Nauwelijks had Arnout het vernomen, of hij snelde naar
de plaats des onheils. Hij trok terstond met een leger tegen
de Noormannen op, die te Leuven hun winterkwartieren hadden
betrokken, doch zich tusschen de rivier de Dijle, de moerassen
en hunne houten wallen zoo ingesloten hadden, dat ze voor
Arnout's ruiterbenden geheel onbereikbaar waren. Na eenig beraad, riep hij zijne bevelhebbers bij elkaAr.
„Mannen," zoo sprak hij, „gij, die God vreest en door
Zijne genade altijd onoverwinnelijk waart bij het verdedigen
vanuw vaderland, beslist nu, of gij het bloed uwer verwanten,
dat deze heidenen vergoten, en de eere Gods, wiens tempels
zij schonden en verwoestten, wiens dienaren zij vermoordden,
wreken wilt. Daar staan ze voor u ! Zult gij mij volgen, als ik
van het paard stijg en u voorga met den standaard in de
hand ? Laat ons hen aanvallen in den naam Gods, want wij
wreken niet onze, maar Zijne zaak !"
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Vol van geestdrift volgden allen het voorbeeld van hun
Koning. Ziedende van wraakzucht, stortten zij zich op de Noormannen en na een hevigen strijd van weinige oogenblikken stonden Arnout's strijders binnen de verschansingen. Vreeselijk was 't
tooneel, dat nu volgde. Duizenden vielen onder het slagzwaard
der Duitschers, honderden vonden hun dood in de rivier. De
beide koningen der Noren waren gesneuveld en niet minder
dan vijftien hunner veldteekenen vielen Arnout in handen. Toen
de strijd ge6ndigd was, boog de Koning de knie te midden
zijner strijders, en hief met hen een plechtigen lofzang aan
om God voor de behaalde zegepraal te danken (891).
Zoo was dan nu het Frankische rijk andermaal gedeeld,
het rijk van Clovis en Karel Martel, het rijk van den grooten
Karel, om nimmer weder te worden vereenigd. Wat mannelijke
moed en vastheid van wil saamgebracht en saamgehouden hadden, viel door dweepzucht en tweedracht uiteen. De verschillende
nationaliteiten, waaruit het bestond, doorleefden voortaan hare
eigene geschiedenis, maar op hun verderen weg wendden zij
zich nu en dan allen om, om de nagedachtenis van den man
te zegenen, die hun het Christendom, goede zeden en wijze
wetten geschonken had, en aller blik rustte met dankbare
herinnering op den keizerlijken grafkelder te Aken, waar het
stof van den grooten Karel rustte !

HOOFDSTUK XVI.
LEENHEER EN LEENMAN.

Hadden de Noormannen bij Norden ook eene geduchte les
ontvangen, zij zagen nog geenszins van hunne rooftochten af.
Dit bewoog Arnout om Lotharingen onder het bewind van
zijn zoon Zwentibold te stellen. Aanvankelijk waren de Lotharingsche rijksgrooten niet geneigd om Zwentibold te erkennen,
doch Raginer, de hertog van Brabent en Henegouwen, wist
hen te bewegen, Zwentibold te huldigen. Zwentibold gedroeg
zich echter zeer willekeurig en geraakte daardoor bij zijne
onderdanen in verachting. Toen hij nu aan den bij hem in
ongenade gevallen Raginer, even als aan zekeren graaf Odokar,
hunne goederen ontnam, bewerkten dezen een opstand en versterkten zich in zekere vesting Durfos, welke door sommigen
voor Dordrecht gehouden werd. De opstandelingen wisten
Zwentibold, toen deze het beleg voor de stad sloeg, zelfs tot
aftrekken te noodzaken, en ten einde beter tegen hem bestand
te zijn, riepen zij de hulp in van Karel den Eenvoudigen, den
toenmaligen koning van Frankrijk, wien zij het bewind over
Lotharingen opdroegen. Zwentibold vluchtte nu voor zijne tegenpartij, doch toen hij door den bisschop van Luik gesteund
werd, trok hij Karel tegen en de strijd stond op het punt te
beginnen, toen de beide vorsten op het alleronverwachtst vrede
sloten. Daarna trachtte Zwentibold andermaal Durfos te hernemen, doch niet slechts mocht hij niet slagen, maar zijne onder-
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danen, die hem reeds lang moede waren, kozen den Duitschen
keizer Lodewijk tot hun koning, ter wij1 Zwentibold in een slag
tegen de opstandelingen sneuvelde (900).
Lodewijk, om zijn jeugdigen leeftijd, het kind bijgenaamd,
stierf spoedig, waarop de Duitschers de kroon aan Koenraad
van Frankenland opdroegen, terwijl de Lotharingers Karel den
Eenvoudigen, den koning van Frankrijk, tot hun beer verkozen.
'NV& trachtte Koenraad Lotharingen te veroveren, doch de gedurige invallen der Hunnen in zijn gebied, verhinderden hem
hierin. Toen hij in 919 stierf, trachtte zijn opvolger, Hendrik
de Vogelaar, Lotharingen te verkrijgen en, daar de Lotharingsche grooten het bestuur van den zwakken Karel den Eenvoudigen moede waren, slaagde hij hierin zoo volkomen, dat de
beide vorsten een verdrag sloten, waarbij althans het grootste
deel van Lotharingen aan Duitschland bleef; het overige deel
kwam waarschijnlijk een drietal jaren later aan Duitschland.
Intusschen wordt het tijd, dat wij het oog vestigen op eene
inrichting van den staat, welke, ofschoon van ouderen datum,
juist in deze tijden van strijd en verwarring, grooten invloed
kreeg op den gang van zaken. Wij bedoelen het zoogenaamde
Leenste lsel.
Reeds vroeg was bij de Duitsche volken de gewoonte om
veroverd land, met de inwoners daarvan, onder de veroveraars
te verdeelen. Het deel, ieder toegewezen, droeg dan den naam
van allod of allodiu m. Stuitte men op gedeelten, die minder
voor verdeeling vatbaar waren : wegen, vaarten, bosschen, rivieren, enz., dan werden deze den vorsten toegewezen boven hun
deel, zoodat dezen de hier en daar verspreid liggende gedeelten, d o m e i n e n, ontvingen. 't Bestuur van zulke uiteenliggende
goederen was uiterst moeilijk, en daarenboven gaf de omstandigheid, dat de vorsten hun eigen oorlogen uit eigen middelen
te voeren hadden, hun weldra de gedachte in, hunne strijders
uit deze domeinen te betalen. Zij schonken hun, naar gelang
van hun rang of verdienste, een grooter of kleiner deel van
hunne domeinen, om er, of voor zekeren tijd Of voor hun leven,
het vruchtgebruik van te genieten en er het bestuur over te
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voeren. Zulk eene tijdelijke bezitting heette een feod of f e od a a 1 goed, en werd aanvaard onder de voorwaarde, dat de
leen m an den leen h e e r steeds zou erkennen en hem h u 1 d e
zou doen als den eigenlijken bezitter van den grond, waarom hij
hem jaarlijks een klein geschenk moest brengen, een verplichting,
die echter in de meeste gevallen afgekocht kon worden. Voorts
moest hij het leen goed onderhouden, de daarop gevestigde
bewoners beschermen en hunne welvaart behartigen, m. a. w.
t r o u w bewijzen als leenman en eindelijk, wanneer de leenheer
in oorlog geraakte, moest de leenman hem een bepaald aantal
manschappen zenden, waarvoor de vorst van zijne zijde zich
onder de verplichting stelde, den leenman in tijden van strijd
te zullen bijstaan. Deze verplichting werd m a n s c hap genoemd.
Langzamerhand stelde men hooger prijs op eene feodale
dan op eene allodiale bezitting. De laatste toch waren geringer
in omvang. Ze gingen van ouder op kind over, zoodat het
geenerlei verdienste bewees, indien men eigenaar van allodiaal
goed was. Het telkens en telkens weder op nieuw toewijzen van
het leengoed bewees echter, dat de leenman in gunst en aanzien bij den vorst stond. Voorts begonnen de leenmannen al
spoedig de zwakkere bezitters der allodiale goederen te onderdrukken, terwijl dezen geen recht op bescherming van den
vorst hadden, voor welke aanspraak zij gaarne en hoe langer
zoo meer hunne bezitting aan den vorst terug gaven, om ze
als leengoed van hem te mogen terug ontvangen.
Het leengoed was een tijdelijke, op zijn hoogst een levenslange bezitting, doch was het eenmaal aan een aanzienlijke
gegeven, waarom zou de vorst het bij diens dood niet aan den
oudsten zoon, of, bij ontstentenis van zonen, aan den broeder
overlaten en alzoo de aanzienlijke familie nog nauwer aan zich
verbinden ? Dit was eene reden, waarom de leenen langzamerhand erfelijk werden. Eene andere oorzaak bestond in de afgelegenheid der leenen, waardoor de leenman, en bij versterf diens
zoon, tamelijk de handen vrij hadden, en de leenheer, ook al
was deze wel eens geneigd, het leen aan anderen te geven,
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voor gebeurde zaken stond. Een derde reden was : het langzamerhand toenemen in macht en aanzien van de groote leenmannen, welke omstandigheid, gevoegd bij de vaak groote
hulpbehoevendheid van den leenheer, er dezen toe drong, zich
toch vooral vrienden onder hen te verwerven en ze te behouden.
Eene andere reden, waarom de vorsten gewoonlijk de leenen
erfelijk deden overgaan, was deze : gaven zij het bij den dood
van den leenman aan anderen, dan liepen zij groot gevaar,
dat de naaste bloedverwanten den nieuwen leenman, ja, zelfs
den leenheer den oorlog aandeden, en dit was voor den leenheer
gevaarlijk spel, zooals de historie ons leeren zal. Eindelijk was een
laatste reden, die den leenheer bewoog het leen in de familie te
laten, en wel in handen van de naaste verwanten : de vader tracht
immers het meest voor de straks achter te laten bezitting te
zijn en te doen, wanneer hij er van verzekerd is, dat ze straks
in handen zijner kinderen overgaat. Wij noemen deze dingen,
omdat ze zich in onze geschiedenis voordoen. Overigens, er
valt veel over het leenstelsel te schrijven, zelfs bladzijden vol,
doch waarom ons zelf of onze lezers daarmede te vermoeien,
aangezien deze bijzonderheden toch weinig voorkomen in onze
geschiedenis !
Men onderscheidde hoofdleenen en achterleenen.
Elk leenman kon op zijne beurt een gedeelte van het gebied, hem door den vorst ten beheer en tot vruchtgebruik
afgestaan, weer aan anderen op dezelfde voorwaarden uitleenen ;
hij gaf dit dan in a c h t e r 1 e e n, doch hij bleef tegenover den
leenheer voor 't leen aansprakelijk. En dit gold nu niet slechts
een bepaald grondgebied, neen, in . een woord, a 11 e o p e n b a r e
betrekkingen, ambten, allerlei winstgevende zaken
werden in leen gegeven : tollen op vaarten en wegen, het recht
om praktijk uit te oefenen als rechtsgeleerde, het recht om bepaalde ambten te vervullen : als dat van kamerheer, maarschalk,
groothofmeester, enz.
Nog op eene andere omstandigheid dienen we te wijzen,
en wel de onderscheiding in goed e- of spill e-, vrouw e- of
konkelleenen,en kwade-,mannelijke-of zwaardlee-
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n e n. Uiteraard kon deze onderscheiding eerst in zwang komen
toen de leenen door gewoonte erfelijk geworden waren, aangezien de eerste de vrouwelijke nakomelingen het recht gaven, bij
ontstentenis van zonen, den vader op te volgen, en de laatste
dit verboden. Deze voorwaarde moet wel bepaald zijn tusschen
den leenheer en de bewoners van het leen, tenzij de eerste,
zelf oordeelende dat de streek, welke hij als k w a a d 1 e e n
uitgaf, gewoonlijk behoefte had aan een mannenarm en een
mannenzwaard.
Ten slotte wijzen we er op, dat de leenheer wel eens achterleenman kon worden van zijn eigen le enman, wanneer hij
bijv. gekozen werd tot keizer of koning, terwij1 hij-zelf een stuk
grond bezat, dat aan een leenm an behoorde, die zijn leen aan
den koning of keizer te danken had.
We gevoelen, dat we door aldus en zooveel hiervan te
vermelden, ietwat in strijd zijn met werken van schrijvers, die
het van belang oordeelden, hierover in den breede uit te weiden,
doch we meenen in onze historie alleen met deze beschouwingen te doen te hebben, en nog eens : waarom zouden we onze
lezers vermoeien met hun bijzonderheden aan te geven, welke
tot recht begrip onzer historie bij dragen ?
In ons vaderland bestonden een menigte leenen of ach terleenen. Een van de voornaamste van deze, waarvan de lotgevallen dan ook den grootsten invloed uitgeoefend hebben op
de historie onzes lands, was voorzeker het graafschap Holland.
Wanneer het is ontstaan, is hoogst onzeker : sommige geschiedschrijvers beginnen de eerste graven reeds bij den aanvang der
9de eeuw te tellen, doch wat zij mededeelen, berust grootendeels op vermoedens, wordt door anderen weder tegengesproken of aan derden toegeschreven, en is weinig beteekenend.
Eerst van 't jaar 922 beginnen we eenige zekerheid te krijgen.
Toen toch werd zekere graaf Dirk door koning Karel den
Eenvoudigen, die toen juist met keizer Hendrik streed om het
bezit van Lotharingen, in het leen bevestigd, dat zijn vader
reeds vroeger bestuurd had. Dit leen omvatte de kerk te Egmond, met de daarbij behoorende goederen ; sommigen willen,
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dat 't zich van Alkmaar tot Katwijk, anderen dat 't zich zelfs tot
Zuid-Beveland uitstrekte. Of graaf Dirk zich soms in den strijd
met Lotharingen jegens den koning van Frankrijk verdienstelijk
maakte, is ons niet bekend. Het eenige, dat we van hem nog
vernemen is, dat hij met zijne gemalin Geneva te Egmond
begraven werd en zijn zoon Dirk hem opvolgde in het Teen.'
Omstreeks dezen tijd schijnt Karel de Eenvoudige de
meeste leenen in ons land erfelijk verklaard te hebben, waarschijnlijk om daardoor de graven en hertogen voor zich in te
nemen. Deze erfelijkheid schijnt echter, toen deze gewesten voor
goed aan Duitschland overgingen, niet altijd erkend te zijn, en
zeer sterk werd vooral in de eerste eeuwen na dien overgang
de hand gehouden aan de bepaling, dat het leen bij kinderloos
overlijden van den leenman, weder aan den leenheer verviel.
En deze overgang vond spoedig plaats : Karel de Eenvoudige
toch werd straks van den troon gestooten en in den kerker
geworpen, en keizer Hendrik maakte van deze gelegenheid
gaarne gebruik om zich andermaal een deel van Lotharingen
toe te eigenen. Hoe ver zich dit nu uitstrekte, weten we niet
met zekerheid op te geven, doch wel, dat we sinds dien tijd
steeds van de Duitsche keizers als leenheeren over dit graafschap en vele andere, in het midden en Oosten onzes lands,
gesproken vinden. Ook de Duitsche keizers schijnen zich aan
graaf Dirk zeer verplicht gevoeld te hebben, aangezien de
opvolgers van keizer Hendrik zijn gebied zoo uitbreidden, dat
het weldra van de Schelde tot aan het Vlie reikte. Intusschen
bracht deze uitbreiding van gebied hen in aanraking met machtige en lastige geburen : aan de noordzijde met de Friezen, die
geen heer wilden erkennen dan den Keizer en zich niet door
tusschenpersonen van hem wilden laten vervreemden ; aan de
zuidzijde met de Vlamingen, wier graven eer geneigd waren de
grenzen van hun gebied naar de noord- dan wel naar de zuidzijde te verleggen, en eindelijk aan de oostzijde met bisschoppen van Utrecht, wier wereldlijk gebied hen zoo zeer bekoorde,
dat ze het, met goedvinden des Keizers, ten koste van de om
hen wonende leenmannen, wel eens trachtten te vergrooten.
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Zoo lezen we, dat de West-Friezen reeds in 988 een inval deden in het gebied van Dirk II, waarschijnlijk uit ontevredenheid, omdat deze zich de rechten van leenman over
West-Friesland aanmatigde. Nadat Dirk hen teruggedreven
had, keerden zij het volgende jaar weder, plunderden en verbrandden Alkmaar, benevens de kerk en het klooster te Egmond, en wilden hun rooftocht voortzetten, toen Dirk hen met
zijne mannen te Rijnsburg ontmoette en hen zO6 sloeg, dat ze
zich aan hem onderwierpen. Uit dankbaarheid zou Dirk toen
de kerk te Egmond van steen hebben doen optrekken en de
abdij aldaar met rijke goederen begiftigd hebben, terwijl hij
mede eene kerk bouwen liet op de plaats, waar hij de zege
behaalde. Toch schijnt hij, en terecht, in den gesloten vrede
niet veel vertrouwen gesteld te hebben, aangezien hij het klooster te Egmond, tot nu toe door nonnen bezet, met monniken
bevolkte en voor de nonnen een nieuw verblijf te Bennebroek
stichtte .
In 998 overleed Dirk II. Zijn zoon Aernout, die reeds de
stad Gent in leen bezat, volgde hem op. Hij was gehuwd met
eene dochter van den hertog van Luxemburg, wiens andere
dochter met den lateren Duitschen keizer, Hendrik van Saksen,
in den echt getreden was, eene omstandigheid, die natuurlijk
veel invloed had op het aanzien en de macht van de Hollandsche graven. Wij gebruiken hier reeds den naam Holland, hoewel men dien naam in deze tijd nog niet kende ; eerst tegen
het einde der elfde eeuw vindt men den naam Holland in gebruik. Sommigen leiden dien of van h o 1 t, h o u t, en het graafschap zou dien dan te danken hebben aan de vele bosschen,
welke daarin gelegen waren. Anderen weer brengen dien
met h o 1, m o e r a s s i g, in verband. In den tijd, waarvan we
schrijven, sprak men van : het leen van graaf Dirk, van
graaf Otto, enz.
Aernout, de Gentenaar, had niet lang genot van 't leen. De
West-Friezen weigerden hem te erkennen als hun heer, en de graaf
trok tegen hen ten strijde. Zijn legerkamp bij Schagen opgeslagen hebbende, verkeerde hij in grooten nood, wijl zijn lieden geDl. I.
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brek aan water hadden en er nergens in het rond eene bron
te bekennen was. Toen, zegt men, zou Aernout op de knieen
gevallen zijn en God om uitkomst gebeden hebben, waarna hij
opstond en zijnen soldaten beval een gat in den grond te graven. Weldra vonden deze dan ook een put met het heerlijkste
water. Doch nauwelijks waren zij zich aan het laven, of de
West-Friezen vielen op hen aan en behaalden eene groote
overwinning, terwijl graaf Aernout met vele zijner lieden sneuvelde (993). Hij liet drie zonen na, waarvan Dirk hem in Holland
en Adelbert in Gent opvolgde, terwijl Siegfried de stamvader
werd van de adellijke familien van Brederode en Teijlingen.
Dirk was nog long toen zijn vader stierf, waarom zijne
moeder Luitgarde de voogdijschap over hem op zich nam. Dit
bood den Friezen eene welkome gelegenheid om een inval te
wagen, doch de Keizer kwam zijne schoonzuster te hulp en zond
haar eene vloot, welker verschijning de Friezen tot onderwerping bracht.
Intusschen wordt het tijd, eens naar de overige gewesten
onzes lands om te zien. We verlieten Utrecht bij den dood van
bisschop Hunger. Van zijn opvolger Odilbald is weinig anders
bekend, dan dat hij zich door trouw in zijn ambt onderscheidde,
zeer ijverde voor de vrij making der slaven en meer dan eenmaal gedwongen was naar Deventer te vluchten voor de woeste
Noormannen, die zich in Utrecht genesteld hadden. Toen hij
omstreeks 900 stierf, riepen de geestelijken den om zijne voorname afkomst en geleerdheid bekenden Radbout naar Utrecht
en deden hem tot bisschop wijden. Hij was een waardig opvolger van Willebrord en Frederik. Zijn vader was een aanzienlijke Frank, zijne moeder aan het Friesche koningsgeslacht
verwant. Nadat hij zijne eerste opleiding bij zijn oom, den aartsbisschop van Keulen, genoten had, zette hij zijne studien aan
de hofschool van Karel den Kalen voort, en daarna wijdde hij
zich ender leiding van de beroemdste geleerden aan de letteren,
totdat de keuze des yolks en der geestelijkheid van Utrecht
hem op den bisschoppelijken zetel bracht. Van uit Deventer,
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waar hij gewoonlijk verbleef, wegens de hinderpalen, die de
Noormannen hem in de weg legden, doorreisde hij voortdu rend het bisdom, opdat de goede zeden onderhouden en aan
den invloed der Noren tegenwicht mocht geboden worden. Hij
leefde voor zich zelf streng en ingetogen, was hulpvaardig en
weldadig en toonde zich tegenover aanzienlijken en geringen
een waar dienstknecht van Christus, Als zoodanig weerstond
hij de aanzoeken van den Franschen koning, die hem in wereldlijke zaken betrekken wilde.
„Het betaamt Been bisschoppen zich met aardsche dingen
in te laten. Bidden voor honing en yolk, dat is hunne plicht, niet
strijden en veel minder streven naar aardsche goederen." Steeds
was de Heiland het onderwerp van zijne gesprekken en redevoeringen, die zich door hoogen ernst onderscheidden. Lieten
zijne plichten hem eenige verpoozing toe, zoo beschreef hij de
levens der heiligen of vervaardigde lofzangen ten gebruike bij
de kerkdienst. De gelegenheden, waarbij de Noormannen, als
hij zich in de oude bisschopsstad beyond, zijn werk trachtten
te verhinderen, gebruikte hij om hun het Evangelie te verkondigen. Op zekeren dag stormden zij op hem in om hem het
leven te benemen, doch Radbout strekte de hand uit en sprak
plechtig den banvloek over hen uit. Getroffen weken de woestelingen en, naar luid van het verhaal, zou nog dien zelfden
dag eene vreeselijke ziekte onder hen uitgebroken zijn, die velen
hunner ten grave sleepte. Op hoogen leeftijd stierf Rabbout
in de .kapel, welke hij te Ootmarsum had doen bouwen, diep
betreurd door alien, die hem gekend hadden.
„Houdt dezen jongen man in eere !" zoo had hij vaak tot
de hem omringende geestelijken gesproken, terwiji hij op den
jeugdigen edelman Balderik wees, die hem in zijne laatste levensjaren in zijn arbeid steunde. Dezen Balderik koos men nu
tot zijn opvolger. Balderik toonde zich zijn voorganger waardig.
Hij herstelde de kerken en poorten der stad Utrecht, welker
aanblik hem tranen afperste, toen hij ze bij een herderlijk bezoek aanschouwde. Met behulp van keizer Hendrik, die hem
als den leermeester van zijn zoon Bruno in hooge eere hield,
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verdreef hij de Noormannen uit de stad. Hendrik de Vogelaar
en zijne zonen, Otto en Bruno, waren het dan ook, die, onder
het bisschoppelijk bestuur van Balderik, de wereldlijke macht
van de bisschoppen vestigden. Talloos zijn de gunsten, waarmede de keizerlijke familie hem overlaadde. De streken langs
den Hollandschen en Gelderschen IJsel, de Lek, de Vecht en
de monden van Maas en Schelde, werden onder zijn beheer
gesteld, niet slechts om daardoor zijn inkomen te vermeerderen,
maar ook, wiji men genoeg zijn bekwaamheid als regent kende,
om er van verzekerd te zijn, dat hij den handel bevorderen
zou en dus alle steden, langs die rivieren gelegen, bij deze opdracht wet zouden varen.
Groot was het aanzien, dat bissch op Balderik genoot, en
meer dan onder iemand zijner ambtgenooten, werd onder hem
het wereldlijk gezag der bisschoppen uitgebreid. Algemeen geacht, daalde hij in 977 ten grave, ofschoon men hem niet vrijpleiten kan, dat hij den herdersstaf wel eens met het zwaard
verwisselde en — de keizerlijke gunst was zwaar te dragen ! —
zich te zeer aan wereldsche zaken gaf. Hoewel we vooral de
eerste schrede op dezen verleidelijken weg volstrekt niet willen
trachten te vergoelijken, zoo is de aanleiding toch niet ver te
zoeken. De scholen waar de latere bisschoppen hunne opleiding, althans in den eersten tijd ontvingen, waren niet uitsluitend voor geestelijken aangelegd, maar voor de zonen van
aanzienlijken bestemd, welk ambt ze ook later bekleeden zouden. Daar zij nu geruimen tijd aan zulke inrichtingen doorbrachten, moest hunne opleiding wel een gemengd karakter
dragen.
Aan een dergelijke school, die van de aartsbisschop Bruno
van Keulen, ontving ook Ansfried, een der opvolgers van Balderik, zijne vorming, nadat hij zijne eerste opvoeding genoten
had bij zijn oom, den aartsbisschop van Trier. Aanvankelijk
voor 's Keizers dienst in 't leger bestemd, genoot hij de gunst
van keizer Otto en vergezelde deze op zijn tocht tegen de
Longobarden in Italie. Hij was bezitter van uitgestrekte goederen in Noord-Brabant en Gelderland, en had een gelukkigen
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echt gesloten met Hilswinda, gravin van Strijen. Daar bericht
hem een zijner bedienden, dat zijne gemalin zich des nachts
herhaaldelijk uit het kasteel verwijderde, zonder dat iemand
wist, waarheen zij zich begaf. In minnenijd ontstoken, volgt
hij den volgenden nacht in' het geheim hare schreden, maar
hoe veranderde zijn nijd in zelfbeschuldiging, zijne verachting
in eerbied, toen hij haar te midden van de stilte des wouds op
de drempel eener kapel zag nederknielen en haar hart hoorde
uitstorten voor God. Hij beleed haar zijn wantrouwen en de
beide echtelingen besloten zich geheel aan de kerk te wijden. Intusschen was de bisschoppelijke zetel van Utrecht ledig geworden
en nu werd Ansfried, op aanbeveling van den bisschop van Luik,
aangezocht dien stoel in te nemen. Vergeefs trachtte Ansfried
zich op zijne onwaardigheid te beroepen of op zijne vroegere
krijgsmansloopbaan , 't eenige, dat de Keizer hem toestond, was
eenigen tijd van beraad, doch toen deze verstreken was, werd
hij ten overstaan van den Keizer in de hofkapel te Aken tot
bisschop gewijd. Hij was een voorbeeld van ingetogenheid, waar
het zich zelven betrof, weldadigheid, waar het anderen gold.
Zijne . rijke goederen schonk hij aan het bisdom, of hij liet ze
als leengoed van den bisschoppelijken stoel door anderen beheeren. De achtereenvolgende keizers en vele aanzienlijken
volgden zijn voorbeeld en verrijkten het bisdom op hunne
beurt. Op hoogen leeftijd werd hij blind en, daar hij zijn einde
voelde naderen, liet hij in de nabijheid van Amersfoort, op
eene hoogte een kapel bouwen, waar hij zich in stille afzondering op den dood voorbereidde, dagelijks de armen spijzigde,
kranken verzorgde en aan alien het woord des vredes bracht.
Moge het waar zijn, dat hij de bezittingen van het Sticht beveiligen deed door het aanleggen van sterkten, het verhaal, als
zou hij juist op het einde zijns levens de wapenen tegen
de Noormannen gevoerd hebben, schijnt ons weinig geloofwaardig ten opzichte van een man, die onder de plechtigste
bewoordingen het zwaard afgelegd had, toen hij zich aan den
dienst der kerk wijdde ex daarenboven in het laatst zijns levens
het gebruik zijner oogen miste.
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Wa schijnt het zeker, dat de Noormannen om dezen tijd
(um) hun laatsten inval in deze gewesten waagden en Tiel
verwoestten. Toen zij vervolgens met eene vloot zich op de
Merwede vertoonden, werden ze door eene tamelijke sterke
legerbende op den oever afgewacht. De Noren, den strijd
vreezende, bedongen nu vrijen doortocht, doch nauwelijks was
hun dit vergund en was een deel hunner schepen de rivier de
Lek opgevaren, of de oeverbewoners begaven zich op schepen en
vielen, door de legerbende gesteund, den vijand in den rug aan.
Verontwaardigd wendde de bemanning der reeds voorbij geroeide schepen den steven, viel de Stichtsche schepen aan en
sloeg ze terug. Om echter den ingezetenen nog meer schade
te berokkenen en het land van weerbare mannen te ontdoen,
verbreidden zij het gerucht, dat de Stichtenaars gezegevierd en
eenige hunner schepen buit gemaakt hadden. Hun list gelukte :
verlangende den zegepraal der hunnen te voltooien, viel het
landvolk als een verwarde hoop op de zeeschuimers aan met
dat gevolg, dat ze nagenoeg alien gedood werden. Nu trokken
de Noren op Utrecht af, en verontschuldigden zich, zeggende, dat
ze slechts tot den strijd gedwongen waren door de aanvallen
der ingezetenen en dat ze gekomen waren met het vrome doel
om in de stad te aanbidden. Doch de Noormannen, ziende, dat
de Utrechtenaren zich door hun voorgewenden godsdienstijver
niet lieten verschalken, maar integendeel de stad in staat van
geduchten tegenweer hadden gebracht, verlieten ons vaderland,
om er nimmer weder te keeren. Waarschijnlijk deed het Christendom langzamerhand ook zijn invloed op deze woeste kinderen der zee gelden, en voorts vonden ze in de welgewapende
leenmannen des Keizers te geduchten tegenstand om met eenige
hoop op welslagen hunne rooftochten voort te zetten, waarmede
zij nu twee eeuwen lang het Westen, midden en Zuiden van
Europa, met schrik en jammer vervuld hadden. Zoo mocht
dan de bede, welke men in die dagen telkens in de kerken
opzond :
„Neer verlos ons van de Noormannen !"
eindelijk verhooring vinden.
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Groote schade hadden hunne tochten gedaan aan den zedelijken en maatschappelijken welstand van de inWoners dezer
gewesten, ofschoon het niet valt te ontkennen, dat de weerstand, welken men hier onlangs den zeeschuimers bood, den
moed staalde, de zucht tot vrijheid levendig hield en, daar
vorsten en aanzienlijken vaak de handen slap lieten hangen,
den burger tot eere bracht, van wiens gewapend verzet men
redding wachtte. Het zeewezen, de scheepsbouw en de handel
werden ontwikkeld en uitgebreid, nieuwe steden ontstonden uit
hunne nederzettingen en, mochten ook tallooze kerken en kloosters door hen verwoest zijn, juist daardoor was bij aanzienlijken
en geringen de godsdienstijver verhoogd. 't Sticht werd juist in
deze tijden z66 begiftigd, dat de bisschoppen weldra aan de
hen omringende leenmannen met goed gevolg het hoofd bieden
konden en in machtsbetoon met hen wedijverden.
Het meest van al de gewesten had wel Friesland van de
Noren te lijden gehad. Het was in zeven gouwen verdeeld,
welke samen de zeven Friesche Zeelanden heeten, zich over
Noord-Holland, Overijsel, Drente, Friesland, Groningen en
Oost-Friesland uitstrekten. Het eigenlijke Friesland bevatte de
drie graafschappen Oostergo, Westergo en Stavoren, benevens
vele kleinere graafschappen, welke alle tamelijk bevolkt waren,
vooral daar vele Noren zich in het land nedergezet en zich
met de Friezen door aanhuwelijking verbonden hadden. Toch
bleven de Noren hunne rooftochten voortzetten, totdat keizer
Hendrik de Vogelaar en zijn zoon Otto hun dien euvelmoed betaald zetten, zoodat zelfs een hunner vorsten, Harald Blatand,
den Christelijken godsdienst omhelsde en zich met de zijnen
doopen liet. Wê1 werden er toen bisdommen in Denemarken
opgericht, doch de bewoners zelve bleven den strijd tegen het
Christendom volhouden en zij keerden hunne woede zelfs tegen
den Koning, die herhaaldelijk verdreven en eindelijk verraderlijk
vermoord werd. Zelfs nog onder de regeering van Otto II en.
Otto III zetten de Denen hunne rooftochten voort, ja, zij waagden het onder Sven Tinguscegg de stad Stavoren te plunderen,
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doch de Friezen, onder de gebroeders Joulsma ten strijde getogen, ontvingen hen zoo wel, dat zij in allerijl naar hunne schepen terugkeerden en 't niet waagden, zoo lang de Joulsma's leefden, in Friesland weder te keeren. Nog in het laatst der veertiende eeuw vond men te Britsum, een dorp in de nabijheid van
Leeuwarden, en dus genoemd naar den oudste der vier gebroeders, Britsa Joulsma, een vierkanten rooden grafsteen, waarop, onder meer, deze Britsa de beschermer van Friesland geheeten werd.
Mocht de vrees voor de Noormannen langzamerhand geweken zijn, rampspoeden van niet minder ernstigen aard hielden de harten der Friezen in spanning. Alsof eene hevige
pestziekte, eene zware hongersnood en een geweldige brand,
waarbij een groot gedeelte van Stavoren verwoest werd, niet
genoeg waren, voegden zich hevige familieveeten hiertoe. Zoo
streden tegen het begin der elide eeuw de Enckema's tegen de
Jongema's. Op zekeren dag verschenen Hoitze Enckema en
zijn neef Solcke voor de rechters zijns yolks en beschuldigden
Hessel Aedes Jongema, dat hij voor eene hooge belooning den
graaf van Holland aangeboden had, hem Friesland over te
leveren. Het gansche yolk was ontsteld en verontwaardigd,
toen het de beschuldiging vernam, doch Jongema verscheen op
zijne beurt voor de rechters en bewees zonneklaar zijne onschuld. Toen eischte hij, dat de rechters hem zijne beschuldigers
zouden aanwijzen en, hoewel dezen hieraan niet konden voldoen,
door hun eed van geheimhouding gebonden, toch ontdekte
Jongema zijne beide aanklagers. Woedend wierp hij zich op
hen en hij zou hen doorstoken hebben, hadden de rechters
hem niet een eerlijken kamp toegestaan met de laaghartige
aanklagers, die, zooals Jongema beweerde, dezen laster slechts
verzonnen hadden, om hem en de zijnen gehaat te maken. Jongema overwon in den ongelij ken strijd en trof zijne beschuldigers z66, dat zij weinig tijds daarna aan de gevolgen overleden.
Nog minder vinden we aangaande de vroegste geschiedenis der leenen in Gelderland aangeteekend. Het was in onderscheidene graafschappen verdeeld, waarvan Teisterbant, Hame1-
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land, Zutfen en Gelre de voornaamste waren. Tot Teisterbant
behoorde allengs het noordelijk deel van Noord-Brabant, het
zuiden van 't tegenwoordige Zuid-Holland, benevens de waarden van Tiel en Bommel De oorsprong van het leen ligt
geheel in het duister ; ongeveer in het midden der negende
eeuw vinden we het voor 't eerst vermeld. Eene lange lijst
van graven wordt door sommige historieschrijvers opgegeven.
Weder anderen sieren de geschiedenis van het graafschap met
de volgende legende. Op zekeren mooien zomerdag wandelde
de schoone Beatrix, de erfdochter van den graaf van Kleef en
Teisterbant, op haar , burcht te Nijmegen, langs den oever van
den stroom. Daar zag ze een sneeuwwitte zwaan naderen;
welke een bootje achter zich sleepte, waarin zich een jong en
krachtig ridder beyond. Hij droeg een jachthoorn om den hals,
een kostbaren ring aan den vinger en een verguld zwaard hield
zijne hand. Zijn zilveren schild lag voor hem ; het bestond uit
een rood veld, waarop acht gouden kruiselings over elkander
gelegde koninklijke scepters geschilderd waren en in het midden een kostelijke edelsteen fonkelde. Elias was zijn naam en
zijne afkomst het aardsche paradijs. Met vreugde begroette de
schoone Beatrix zijn verschijnen, want voorzeker, deze was de
fiere ridder, waarvan zij gedroomd had, dat hij haar tegen hare
belagers zou beschermen en haar ten echt nemen zou. En hare
verwachting werd niet teleurgesteld. In de nabijheid geland,
wendde de jongeling zich tot haar en deelde haar mede, dat
hij gekomen was om haar ridder te zijn en haar tegen hare
wederpartijders te beschermen. Nadat hij zijn woord gestand
had gedaan, trad hij met haar in het huwelijk, onder voorwaarde echter, dat zij hem nimmer naar zijne of komst vragen
zou ; deze vraag toch zou hem terstond doen verdwijnen. Langen tijd ging alles goed. Zij leefden gelukkig en, toen hunne
zonen opgewassen waren, gaf hij Dirk, den oudsten, het schild
met het vergulde zwaard, benevens de graafschappen Teisterbant en Kleef ; Koenraad, den jongsten, den ring met het graafschap Hessen, en Godfried den jachthoorn met het graafschap
van Loon. Daar kwam Beatrix op den ongelukkigen inval om
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zich te beklagen, dat hare zonen zelfs niet de afkomst huns
vaders wisten. Plotseling was Elias verdwenen en Beatrix, die
hem nimmer zag wederkeeren, kwijnde van verdriet, totdat ze
een jaar daarna stierf. Naar men wil, zouden de nakomelingen
van Elias en Beatrix zich door huwelijk met de graven van
Holland verbonden hebben. Ook brengt men Ansfried, den bisschop van Utrecht, van wiens rijke bezittingen in Gelderland
we reeds vroeger spraken, tot hunne nazaten.
Omstreeks het midden der tiende eeuw regeerde over Hamelland, een graafschap aan de oevers van den IJsel gelegen,
dat tevens het graafschap Zutfen omvatte, zekeren Wichman,
die voor den stichter van de abdij te Elten gehouden wordt.
Hij stelde zijne dochter Luitgarde als abdis aan, en gaf der
abdij aanzienlijke goederen, waardoor hij aanleiding gaf dat na
zijn dood, zijne dochter Adela zich tegen deze beschikking
verzette en zelfs de bemiddeling des Keizers moest ingeroepen
worden om haar te bevredigen. Zij huwde met Balderik, den
broeder van Godfried, 's Keizers landvoogd in deze gewesten.
Onder het bestuur van dezen Godfried, deden de Noren een
aanval op Tiel. Ofschoon Godfried, toen hij hunne nadering
vernam, onmiddellijk te paard steeg en de vluchtende landlieden
staande hield om met hen den vijand te keer te gaan, toch
moesten zij het aanzien, dat Tiel geplunderd en voor een groot
deel in de asch gelegd werd. Zelf reeds een grijsaard, begreep Godfried, dat 't beter was zijn lust tot den strijd te bedwingen en zijn broeder Balderik aan het hoofd der landlieden
te plaatsen, die zich van heinde en ver onder hem geschaard
hadden. Het blijkt echter, dat zij tegen de Noormannen niet
veel uitrichtten, aangezien de Noren met rijken buit de Waal
afzakten, langs welken stroom zij nog onderscheidene plaatsen
verbrandden (1009).
In Vlaanderen, Welk graafschap, volgens het verdeelingsverdrag te Verdun, aan Frankrijk behoorde, trad Boudewijn
met den IJzeren Arm, den zoon van zekeren Ingelram, die als
stamvader der Vlaamsche graven genoemd wordt, met kracht
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tegen de Noormannen op. Hij schijnt op rekening van zijne
dappere daden nog al verontschuldiging gevonden te hebben
voor minder edele feiten, althans, toen hij de vermetelheid had
de dochter van Karel den Kalen, de weduwe van een Engelschen prins, te schaken en naar zijn kasteel te Harlebeke over
te brengen, trad de Paus beschermend tusschenbeide en wees
den terecht vertoornden vader op Boudewijn's verdiensten in de
bekamping der zeeschuimers, met dat gevolg, dat Karel niet
slechts zijne dochter aan Boudewijn afstond, maar dezen ook den
titel van markgraaf en een aanzienlijk leengoed schonk. Zijn
zoon en opvolger, Boudewijn II, streed opnieuw tegen de Noormannen en bracht door het versterken van vele steden en 't aanl eggen van grensvestingen, zijn land in staat van geduchten tegenweer. Hij liet Vlaanderen aan zijn zoon Aernout over, die zich
zoo zeer wikkelde in den krijg, welke in het naburige Frankrijk om den troon gevoerd werd, dat hij keizer Otto I gelegenheid gaf, in zijn land te vallen, en hem daarvan een groot deel,
met de stad Gent inkluis, te ontnemen. Over de laatste stad
stelde de Keizer een burchtgraaf aan.
Overigens was Aernout een goed vorst voor zijne onderdanen. Jammer slechts, dat hij zijne regeering door een misdaad
bezoedelde. Willem, de hertog van Normandie, had grooten invloed gekregen op den Franschen koning, Lodewijk van Overzee. Dit verdroot diens leenmannen, vooral Hugo Capet en
Aernout. Om van den gehaten gunsteling ontslagen te zijn,
noodigden zij hem tot een mondgesprek te Amiens, waar zij
elkaAr trouwe vriendschap zwoeren. Daarna wisten zij hem listiglijk van zijn gevolg te scheiden en door sluipmoordenaars
om het leven brengen.
Aernout zag tot zijn leedwezen, dat zijne krachten, ten gevolge van de jaren, te zeer verzwakt waren, om de onderdanen
van zijn rijk genoegzaam te beschermen tegen zijne leenmannen. Dezen toch waren voortdurend met elka'ar in krijg, roofden
stukken van elkaArs gebied en de arme bewoners van die geroofde streken moesten 't dan ontgelden. Zij sloofden en slaafden
voor hunne heeren, die de hun door hun meester aangewezen
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vrouwen huwen moesten en hunne kinderen tot denzelfden ellendigen slaventoestand veroordeeld zagen, waarin zij zelve zuchtten.
Als lijfeigenen of lat en mochten zij in ellendige hutten, die
zij nauwelijks de hunne noemen konden, de weelde en vrijheid
benij den van de lit en of v r ij e n, die zich bij hun heer
gevoegd hadden om hem in den krijg en op de jacht te volgen. Mochten al de late n, die aan de geestelij ken onderworpen
waren, over 't algemeen een zachter lot hebben, het best van
alien waren zij er nog aan toe, die in de steden woonden. Zij
mochten althans hunne woningen opslaan op de groote voorpleinen der burchten en vormden in het geheim zoogenaamde
gild e n, om elkaar tegen te groote willekeur der edelen en
vrijen te beschermen.
In zulk een toestand verkeerde het gewest, toen Boudewijn III het bewind uit de handen zijns kranken vaders overnam. Hij had een open oog voor de ellende zijns yolks en
trachtte die, zooveel in hem was, te matigen door het bevorderen van handel en nijverheid. In vele plaatsen richtte hij
markten, in andere jaarmarkten op, waar den vreemdelingen,
onder waarborg voor hunne veiligheid, verlof gegeven werd,
vrijelijk hunne waren uit te stallen, terwijl hij de handwerken
in zijn rijk, vooral de weverij, zeer aanmoedigde. Helaas, slechts
drie jaren mocht Vlaanderen zich in het bezit van zulk een
vorst verheugen : de kinderpokken sleepten hem ten grave en
daar zijn zoon, Aernout II, nog te jong was voor de regeering,
nam diens grootvader, Aernout I, de teugels van het bewind op
nieuw in handen. Deze besteedde de drie jaren levens, die hem
nog restten, tot het begiftigen van kerken en kloosters, wellicht om zijn geweten te bevredigen. Zijne schoondochter Mathilda nam toen de voogdij op over haren dertienjarigen zoon
Aernout (964). Van deze omstandigheid trachtte koning Lotharius van Frankrijk partij te trekken om vele plaatsen aan het
leen te ontscheuren. Toen riep de jeugdige Aernout de hulp
der Noormannen in, die zich in Frankrijk gevestigd hadden, en
met hunne hulp slaagde hij er in het grootste getal der ontroofde plaatsen weder te bekomen.
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Deze veroveringszucht van Lotharius deed ook de overige
zuidelijke streken 't tooneel zijn van krijg en ellende. Nauwelijks
had keizer Otto I de oogen gesloten, of Lotharius trachtte ook
deze streken met zijn rijk te vereenigen. Toen 's Keizers broeder Bruno de beide zonen van den graaf van Henegouwen van
hun leen beroofd had, vluchtten dezen naar Parijs en gaven
aan koning Lotharus een geschikt voorwendsel om zich tegen
keizer Otto II te stellen. Hij zond hen naar hun gebied terug
met een sterk leger, waarmede zij de Duitsche benden slag
leverden en overwonnen, terwijl Lotharius' broeder, Karel, in
Lotharingen trok en aanzienlijke veroveringen maakte. Wel gelukte het den Keizer de beide Henegouwers weer naar Frankrijk
te drijven, doch weldra keerden zij weder op een oogenblik, dat
's Keizers gebied ook in 't Oosten bestookt werd, zoodat deze,
om van vijanden verlost te worden, Neder-Lotharingen aan
Karel in leen gaf, op voorwaarde echter, dat hij het tegen de
aanslagen zijns broeders beschermen zou. Dit belette Lotharius
echter niet, toch in Lotharingen te vallen. Terwijl zijne scharen
het land afliepen, roovende en plunderende, drong hij tot
Aken door, waar de Keizer ter nauwernood aan zijn vijand ontsnapte. Duur moest Lotharius echter zijne vermetelheid betalen.
De Keizer liet hem straks door een wapenheraut aanzeggen,
dat hij hem weldra een tegenbezoek hoopte te brengen. En
zciO geschiedde het. Nauwelijks eenige maanden later (978) deed
Otto II zijne benden rooven en branden in Lotharius' rijk, en
toen hij in de onmiddellijke nabijheid van Parijs gekomen
was, deed •hij zijn leger stand houden, een groot aantal priesters saAmvergaderen en een luid Halleluja aanheffen tot smaad
en beschimping van Lotharius en de zijnen. Daarna trok hij
naar zijn land terug, terwijl Lotharius niet bij machte schijnt
geweest te zijn, hem eenig nadeel aan te brengen.
Nog ongelukkiger bracht zijn broeder Karel het er af.
Door zijn willekeur en geweldenarij haalde hij zich den haat
van zijne onderdanen op den hals en hij oogste niets dan
de algemeene verachting, toen hij 't waagde aan eene samenzwering deel te nemen tegen 's Keizers minderjarigen zoon,
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Otto III, die zijn vader opgevolgd was. Toen hij dan na den
dood zijns broeders ook zijne rechten op den Franschen troon
wilde doen gelden, vond hij bij niemand steun en toen hij
trachtte dien door de wapenen te verkrijgen, werd hij in
den toren te Orleans opgesloten. Wel wist hij straks te ontvluchten, doch aan zijn geweldenarij was een einde. Zijn zoon
regeerde korten tijd na hem over Neder-Lotharingen. Met hem
stierf het geslacht van den grooten Karel uit.
Het zijn echter de Noordelijke gewesten vooral, die in
dezen tijd onze aandacht verdienen, en zij trekken die als van
zelve tot zich. Ten jare Io18 had keizer Hendrik II zich naar
Nijmegen begeven, om het Paaschfeest te vieren. Bisschop
Adelbold van Utrecht, even als zijne voorgangers grooten invloed op den Keizer hebbende, doch niet als die voorgangers
gespeend van de zucht naar wereldsche macht en aardsche
goederen, beklaagde zich heftig voor 's Keizers rechterstoel over
den in Holland regeerenden graaf Dirk III. Deze had zich
namelijk meester gemaakt van eene landstreek de Merwede,
tusschen Lek, Merwe en IJsel gelegen, welke de Bisschop beweerde, dat door de Keizers aan het Sticht geschonken was. Ja,
Dirk had de grieve vermeerderd, toen hij eene sterkte aanlegde en een stad bouwde op het eiland, ten einde de streek
in zijne voortdurende macht te houden. En niet alleen de Bisschop had zich daarover te beklagen, ook de Tielenaars eischten op hoogen toon herstel van grieven ; immers Dirk had gemeend een tol te mogen heffen van de schepen, die op de
Merwe voeren, waardoor hun handel met Engeland zeer bemoeilijkt werd en ze den Keizer onmogelijk voortaan de gewone
schatting zouden kunnen opbrengen. Inderdaad was Dirk hier
buiten zijne rechten getreden ; 't was toch eene wijze bepaling
van het leenstelsel, dat geen leenman tol mocht heffen ten nadeele van zijne mede-vasallen, dan met medeweten van den leenheer. Vruchteloos was dan ook de welbespraaktheid, die graaf
Dirk aanwendde om den Keizer te zijnen gunste te stemmen.
Dordrecht, zoo heette de door hem gestichte stad ; moest ge-
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slecht, den inwoners andere woonplaatsen aangewezen worden
en Godfried van Lotharingen, in wiens gebied de landstreek
lag, werd als keizerlijk stedehouder belast het vonnis ten uitvoer te brengen. Adelbold en de Tielenaars juichten. Spijtig
verliet Dirk den Keizer, zijnen vijanden belovende, dat ze te
vroeg triomfeerden en hij wel een middel zou vinden om zijn
leenheer naar zijn wil te zetten.
Bisschop Adelbold, brandend van verlangen om den hem
door den Keizer toegewezen grond te bezetten, gelastte een zijnen mannen, Bavo, een inval in Holland te doen, doch niet
slechts werd Bavo verslagen, maar evenzeer bisschop Adelbold.
die zijn leenman te hulp gekomen was. Intusschen was hertog
Godfried gereed 's Keizers opdracht te volbrengen. Met eene geduchte vloot, van een groot aantal landingstroepen voorzien,
waarbij zich nog hulpbenden van de bisschoppen van Luik,
Kamerijk en Trier voegden, benevens de geslagen mannen
van Bavo en Adelbold, zakte hij de waal af. WM had Dirk
de brug over de Giesen laten bezetten, om den vijand te verhinderen de Merwede in te varen, doch te midden van
een stikdonkeren nacht wist Godfried de bezetting te verschalken en hij zeilde met zijn vloot de Merwede in. De bakens
op de ondiepe plaatsen waren op Dirk's last weggenomen,
maar Godfried beval, dat de schepen het midden der rivier
zouden houden om het stranden te voorkomen. De landlieden
hadden zich langs den oever geposteerd, om een mogelijke landing te beletten, doch toen zij de geweldige macht van Godfried zagen, redden zij zich binnen Dordrecht. Zoo ontscheepte
de hertog dan zijne troepen op den drassigen bodem en omsingelde op eenigen afstand de hoogte, waarop de stad gelegen
was. Nu liet hij een deel van zijn leger tegen de verschansingen oprukken, welke Dirk om de stad aangelegd had, met last
om, zoo de bezetting der schansen den strijd aanbond en Dirk
hen te hulp kwam, langzamerhand terug te trekken, totdat ze
binnen het bereik van het hOofdleger kwamen, wanneer de graaf
spoedig overwonnen zou zijn. Maar Godfried had zich in zijne
mannen misrekend. Wel liet Dirk zich tot den strijd verlokken.,
Dl. I.
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doch hij viel de benden van den hertog van twee zijden zoo
onzacht op het lijf, dat deze in stele van langzaam terug te
trekken, overhaast terugvloden en aan het hoofdleger hun schrik
en ontsteltenis mededeelden. Weldra was het een tooneel van
verwarring, waaronder zich het valsche gerucht verspreidde,
dat Godfried zelf geslagen was. Nu sloeg alles op de vlucht
naar de schepen, waarvan vele onder de te zware bevrachting,
met zoo vele ijzeren mannen, zonken. Wie aan land moesten
blijven, waren al even ongelukkig. Wie niet, door zijne zware
wapenrusting medegetrokken, in den moerassigen grond, van
het zeewater doorweekt, wegzonk en verstikte, werd door de
strijders van Dirk en de inmiddels toegeschoten bezetting van
Dordt neergesabeld. Nimmer hadden de oevers der Hollandsche
wateren zulk eene slachting aanschouwd. Duizenden lagen geveld en onder hen de aanzienlijkste edelen van Lotharingen
en de vier bisdommen. Ter nauwernood gelukte het bisschop
Adelbold in een bootje te ontvluchten, terwijl de zwaar gewonde hertog van Lotharingen als Dirk's gevangene binnen
Dordrecht gevoerd werd. Weldra kreeg hij de vrijheid weder,
waarschijnlijk onder belofte, den vrede te bespoedigen. Deze
werd dan ook spoedig gesloten en Dirk bleef in het bezit van
het land aan de Merwede (w18).
Na den slag bij Dordrecht schijnt Dirk in rust en vrede
over zijne onderdanen geregeerd te hebben en zelfs schijnt de
Keizer hem het weerstreven van zijn gezag van harte vergeven te hebben, althans hij mocht weer in diens hooge gunst
deelen. Aan 't einde van zijn leven deed hij met een tal van
ridders en edelen een tocht naar 't Heilige Land, om op het
graf van den Heiland te aanbidden. Vijf jaren na zijn terugkeer overleed hij, den roem nalatende van zijne dapperheid en
zijn wijs bestuur.
Zijn zoon en opvolger, Dirk IV, moest andermaal de wapenen tegen den Keizer opvatten om 't bezit van het Merwedeland. Keizer Hendrik III, tegen . het Paaschfeest de gast van
den Utrechtschen bisschop Bernulf, liet zich door zijn gastheer
bewegen met eene vloot door de Maas te zeilen en het Mer-
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wede-gebied bij verrassing te nemen. Doch Dirk IV was alles behalve gezind in deze onrechtmatige handelwijze te berusten. Hij
verbond zich met Godfried, den hertog van Neder-Lotharingen,
die tegen den Keizer opgestaan was, en met Boudewijn V van
Vlaanderen. Terwijl Godfried, na Nijmegen veroverd en het
paleis van Karel den Grooten verbrand te hebben, roovend en
brandend door Lotharingen trok, rukte Dirk het Sticht binnen
en gaf het aan de verwoesting prijs. Robert, later de Fries
geheeten, de zoon van Boudewijn van Vlaanderen, verdreef de
keizerlijke bezetting uit Walcheren en zijn vader veroverde het
land van Aalst.
De Keizer vierde te Spiers het Pinksterfeest, toen hem
de mededeeling gewerd, dat hij door zooveel vijanden tegelijk besprongen werd. Nadat hij door bemiddeling van paus
Leo zich met den Lotharingschen hertog verzoend had, trok
hij tegen Dirk op en veroverde Rijnsburg en Vlaardingen. Met
het oog op den naderenden winter (1047) besloot hij terug
te keeren om het volgende jaar zijn veroveringstocht te hernieuwen. Doch z(5.6 ongedeerd kon Dirk den Keizer niet laten
heentrekken. Hij viel de vijandelijke vloot van achteren aan,
en wel met zulk een goed gevolg, dat bij na de geheele vloot
vernield en hare bemanning gedood werd.
De overwinnaar mocht echter niet lang de vruchten plukken van de dappere verdediging zijner goederen. Het volgende
jaar (1048) nam hij met tal van ridders deel aan een steekspel
te Luik. Ongelukkiglijk bracht hij daarbij den broeder van zijn
gastheer, den aartsbisschop van Luik, eene doodelijke wonde
toe. Het spel veranderde in ernst. Een bloedig gevecht ontstond, waarbij enkelen van Dirk's reisgenooten gedood werden
en hij zelf ter nauwernood het leven redde. In Dordrecht teruggekeerd, nam de graaf op onbillijke wijze wraak. Hij liet de
Luiksche en Keulsche schepen verbranden, doodde eenige handelaars uit die steden, welke daar vertoefden, nam anderen van
hen in hechtenis en gaf ze eerst tegen een zwaar losgeld hunne
vrijheid weder. Nauwelijks hadden de bisschoppen van Luik
en Keulen dit vernomen, of zij brachten een groot leger op de
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been, en andermaal moest Dordrecht het ontgelden, dat zij
door verraad innamen. IJlings begaf de graaf zich naar Dordrecht, wist de stad des nachts binnen te drongen en richtte
toen een vreeselijk bloedbad onder zijne vijanden aan. Nauwelijks gelukte het den bisschoppen, te midden van de nachtelijke
duisternis, heelhuids buiten de stad te geraken. Den volgenden
dag verlustigde zich de overwinnaar in eene wandeling door
de straten zijner heroverde veste. Daar schoot een Keulenaar,
die zich in eene woning verborgen gehouden had, een vergiftigden pijl op hem af, en de graaf overleed reeds den volgenden dag. Den vreemdeling, te Dordrecht vertoevende, wijst
men nog steeds 't huis Holland aan, waaruit de pijl geschoten werd, en de straat draagt, ter herinnering aan het gebeurde, nog den naam van Gravenstraat.
Eigenlijk moest het leen weer aan den Keizer vervallen,
daar Dirk geene nakomelingen achtergelaten had, doch de
edelen des lands drongen zijn broeder Floris I het te bezetten.
ZOO dachten echter de bisschoppen er niet over : zij oordeelden deze inbezitneming van het leen een roof en maakten
zich op nieuw van Dordrecht meester. Eerst toen Floris zich
met den hertog van Lotharingen, Godfried, verbond, die bij
vernieuwing tegen den Keizer opgestaan was, mocht hij Dordrecht weer in zijn bezit kriigen.

HOOFDSTUK XVII.
GRAVEN EN BISSCHOPPEN.

Nog geen tiental jaren waren er echter verstreken, of
andermaal werd dat bezit bedreigd. De toenmalige bisschop
van Utrecht, Willem van Gelder, wist van zijn invloed op
keizerin Agnes, die als voogdes over haren minderjarigen zoon
Hendrik IV het bewind over het Duitsche rijk voerde, gebruik
te maken om eene nieuwe poging te wagen, ten einde den
Hollandschen graven het Merweland te ontnemen. Ofschoon de
Bisschop zich zelf niet bij den tocht aansloot, rukte een groot
leger zijner bondgenooten, onder aanvoering van Wichard van
Gelder, in Holland en vermeesterde 't eene slot na het andere.
Floris liet hen begaan : hij wist, dat het hun om Dordrecht te
doen was en hij bepaalde zich tot de verdediging dezer veste.
Als ware het land rondom de stad niet genoeg met kuilen en
grachten doorgraven, om het zeewater bij overstrooming gewenschte afloop te geven, liet hij daarin nog eens tat van slooten
en kuilen graven, dekte ze toe met rijzen en verborg ze onder
groene zoden. Toen nu het leger van Wichard, verlangend
om zijn zegepralenden tocht te kronen, zich heet tot den strijd
begaf om Dordrecht te vermeesteren, stortten de ruiters en het
voetvolk in de aangelegde slooten en kuilen. Dit bracht eene
groote verwarring te weeg, van welke Floris gaarne gebruik
maakte om de vijanden in den rug aan te vallen. Weldra had
hij eene volkomene overwinning behaald. Duizenden dooden

IC)

FLORIS I.

bedekten de vlakte , de bevelhebbers der legers vielen in handen van den overwinnaar, en deze liet hun niet dan tegen een
zwaar losgeld vrij. De vrede werd spoedig geteekend en Dordrecht bleef aan den graaf (1058).
In 1061 ontbrandde de strijd op nieuw. De bondgenooten,
die hunne nederlaag maar niet verkroppen konden, hadden zich
onder meer met den heer van Kuik verbonden en trokken op
nieuw tegen Floris op. Deze, van hunne plannen onderricht
zijnde en den strijd liefst buiten zijn eigen gebied willende
houden, dat van al deze slagen en vijandelijkheden niet beter
werd, trok zijne vijanden tegen en behaalde bij Heusden eene
glansrijke overwinning. Moede van den strijd, vlijde de overwinnaar zich onder een boom neder en sliep in. Hier vond
hem de beer van Kuik en deze was snood genoeg om zijn
vijand in den slaap te vermoorden. Floris' lijk werd in de abdij
van Egmond begraven. Bloedig werd zijn dood door de zijnen
gewroken op den beer van Kuik en diens mannen, doch deze
wraakoefening kon de moeielijkheden niet uit den weg ruimen,
die de vroegtijdige dood des graven over het leen bracht. Dirk
V toch, 's graven zoon, was nog slechts een kind en zijne
vrouw, Geertruida van Saksen, aanvaardde de voogdij.
Welk een schoone gelegenheid voor bisschop Willem om
zich op zijn vroegeren vijand te wreken ! Eene vrouw in Holland
aan het bewind en in Duitschland de Keizerin-weduwe afgezet
en in hare voogdij door bisschoppen vervangen, die met den
jongen Keizer doen konden wat zij wilden, en waarvan de
aartsbisschop van Keulen Willem's bijzondere vriend was ! Geen
wonder, dat er weldra twee keizerlijke besluiten uitgevaardigd
werden, waarbij den bisschop van Utrecht nagenoeg geheel de
erfenis van den overleden Floris toegewezen werd en den jeugdigen Dirk bijna niets overbleef (1064). Als reden gaf de Keizer
op, dat Floris I zich wederrechtelijk in het leen gesteld had,
hetwelk bij den dood van Dirk IV, aangezien deze geen mannelijke nakomelingen achtergelaten had, weder aan den leenheer
had moeten vervallen. Willem van Gelder verheugde zich echter te vroeg. Geertruida, Floris' gemalin, had namelijk in den
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kloeken Robert, den zoon van Bowlewijn, Vlaanderen's graaf,
een machtig beschermer gevonden. Deze Robert was reeds
gedurende het leven van Floris aan diens hof verschenen, toen
hij in een tocht tegen de Mooren niet geslaagd en daardoor
verwijdering tusschen Boudewijn en zijn zoon was ontstaan.
Gastvrij had Floris den Vlaamschen gravenzoon ontvangen,
doch deze loonde hem met ondank. Immers nauwelijks had
Floris de oogen geloten, of Robert trachtte zich tot tweemalen
toe van het leen meester te maken. Wê1 hadden de ingezetenen
hem teruggedreven met zijne benden, doch hij toonde maar al
te wel, zijn voornemen niet te zullen opgeven en Geertruida
begreep eindelijk 't best te doen, wanneer zij van hare beide
tegenstanders zich een tot vriend maakte. Zoo trad zij in 1063
in het huwelijk met Robert, die van nu af, om zijne bezitting
in deze landen, onder den naam van Robert de Fries bekend
staat, en verwierf zich daardoor, in plaats van een belager te
meer, een krachtigen steun tegen den heerschzuchtigen bisschop.
Boudewijn schonk bij die gelegenheid aan zijn zoon aanzienlijke
bezittingen in Zeeland, met name de Zeeuwsche eilanden, Aalst
en de vier Ambachten. Geruimen tijd mochten deze gewesten
dan ook eene welverdiende rust smaken, toen de dood van
Robert's broeder, Boudewijn, andermaal de rampen van den
oorlog over de inwoners der gewesten uitgoot. Boudewijn had
namelijk zijn broeder Robert tot voogd aangesteld over zijn
minderjarigen oudsten zoon Arnout, wien hij Vlaanderen naliet,
terwijl zijn jongste zoon, onder voogdij zijner moeder Richilde,
Henegouwen besturen zou. Hiermede :was echter de heerschzuchtige Richilde niet tevreden. Zij riep de hulp in van den
keizer van Duitschland en den koning van Frankrijk, hare
beide leenheeren, en de eerste steunde haar zoo krachtig, dat
het haar gelukte, Robert uit Vlaanderen te verdrijven. Door
bisschop Willem aangestookt, beval de Keizer bovendien aan
Godfried met den Bult, den hertog van Neder-Lotharingen,
Robert uit Holland te verdrijven, daar dit leen, volgens den
giftbrief, den bisschop van Utrecht toekwam. Willem van Gelder,
die wel begreep, dat hij toch niet bij machte zou zijn, zich in
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het bezit van Holland , te handhaven en hertog Godfried belangstelling voor de zaak wilde inboezemen, benoemde hem tot
zijn achterleenman over Holland. Robert was afwezig, toen
Godfried's benden in het land vielen, en bij zijne terugkomst
vond hij den vijand reeds tot Leiden doorgedrongen. Hier
leverde hij Godfried een slag, doch werd overwonnen en Robert vluchtte met zijne gemalin en den minderjarigen Dirk tot
zijn schoonvader, den hertog van Saksen.
Gewapenderhand moest Godfried zich in het bezit van
Holland stellen, welks bewoners, dankbaar voor de rust, die
ze onder !Robert genoten hadden, den vreemdeling niet wilden
erkennen. Negen weken lang belegerden de West-Friezen hem
zelfs in Alkmaar, en ongetwijfeld zou hij zich hebben moeten
overgeven, indien niet de bisschop zijn leenman met een machtig leger was komen ontzetten. Nadat hij eindelijk geheel
Holland onderworpen had, liet hij eene sterkte aan 't riviertje
de Vliet bouwen, daar hij de vrees koesterde, dat men hem
wel niet rustig in het bezit van 't leen zou laten ; deze sterkte
was de oorsprong van het latere Delft. Zijne vrees bleek dan
ook maar al te zeer gegrond. Van een krijgstocht, ten behoeve
des Keizers, te Delft teruggekeerd, werd de hertog, toen hij zich
naar een geheime plaats begeven had, verraderlijk gewond ; vier
dagen later overleed hij te Utrecht aan de gevolgen van die
wonde. Zijn leenman, bisschop Willem van Gelder, stierf twee
maanden later (1076).
Inmiddels had Richilde na Robert's vlucht zich zoo gehaat
gemaakt bij hare Vlaamsche onderdanen, door haar tyrannieke
en strenge regeering, dat de Vlamingers eenigen hunner aanzienlijken naar Saksen afvaardigden om Robert den Fries te
verzoeken hen van deze gewelddadige vrouwenregeering te verlossen. Gaarne gaf Robert aan die roepstem gehoor. Het kleine
leger, waarmede hij Saksen verliet, groeide door de ontevredenen, die zich in Vlaanderen bij hem voegden, tot eene geduchte
macht aan. Richilde, die de H enegouwers op hare hand had
en bovendien door den koning van Frankrijk met een sterk
leger, aan welks hoofd de vorst zich zelf geplaatst had, gesteund
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werd, trok hem tegemoet, en een hevige strijd volgde, waarin
Richilde en Robert beiden door de hun vijandelijke legers gevangen genomen werden. Men kwam toen weldra overeen den
beiden tegenstanders van weerszijden, de vrijheid te hergeven
en den anderen dag andermaal 't geluk der wapenen te beproeven. Ditmaal keerde de strijd zieh ten voordeele van Robert.
Richilde's echtgenoot, de dappere Engelschman, Willem van
Osborne, en haar zoon Arnout, sneuvelden, en met voorbijgang van Arnout's kinderen werd Robert door de Vlaamsche
grooten op het slagveld zelf tot graaf uitgeroepen.
Na het overlijden van bisschop Willem van Gelder, begaf
Robert zich met zijn zoon Dirk naar Holland. Door zijn zwager, koning Willem den Veroveraar van Engeland, met eene
groote vloot gesteund, leverde hij den toenmaligen bisschop
van Utrecht, Koenraad van Zwaben, op de Merwe een hevigen
slag, welke ten voordeele van Dirk uitviel en waarbij vele
Utrechtsche aanzienlijken het leven inboetten. Daarna zeilde
Dirk met zijn vloot naar Uselmonde, waar reeds bisschop Willem de grondslagen van eene sterkte aangelegd had, om zich
tegen mogelijke aanvallen van Robert den Fries te beveiligen.
Deze sterkte was door bisschop Koenraad voltooid en deze
meende, na zijn nederlaag, daar een veilige toevlucht gevonden
te hebben. Nadat Dirk zijne troepen ontstheept had, belegerde
hij het sterke kasteel zestien dagen lang, totdat zijn inval, om
het slot door het afschieten van brandende pijlen in vlammen
te doen opgaan, den Bisschop noodzaakte zich over te geven.
Koenraad erkende Dirk in al zijne rechten op Holland en was
blijde tot dien prijs voor zich en de zijnen vrijen aftocht naar
het Sticht te bedingen.
Met uitbundige vreugde werd de jonge graaf door de Hollanders in zijn vaderlijk erfgoed welkom geheeten, maar de
Friezen, wier gebied door den Keizer mede aan den Bisschop
toegekend was, doch die zich liefst aan Been van beide leenmannen onderwierpen, moesten met geweld door hem ten onder
gebracht worden. Helaas, tegen gewelddadige maatregelen zag
ook de jonge graaf minder op. Na de Friezen in het tegen-
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woordige Noord-Holland tweemalen geslagen te hebben, verwoestte hij hun land op schrikbarende wijze en daarna trok
hij in 1078 het eigenlijke Friesland binnen. Ook bier behaalde
hij de zege op de weerspannelingen, die nu niet minder den
toorn des overwinnaars moesten gevoelen. Alle mannen boven
de twaalf jaren vielen onder het slagzwaard der Hollanders,
vrouwen en kinderen werden als gevangenen medegevoerd,
dorp bij dorp verbrand, akkers en weiden op schandelijke wijze
verwoest. Drie weken lang verdedigden de Stavorenaars zich
achter hunne sterke wallen en poorten tegen den wreedaardigen
overwinnaar. Toen moest de stad de poorten openen en den
graaf als heer erkennen, terwijl deze zich de plundering tegen
eene zware brandschatting afkoopen liet. Op den dag van zijn
intocht binnen Stavoren, bevlekte de graaf andermaal den roem
zijner dapperheid door de onthoofding van vele gevangen WestFriezen. De Friezen waren echter genoodzaakt voor het recht
van den sterkste te bukken : zij hieven Dirk op een schild en
huldigden hem als hun heer.
Twaalf jaren later (rog 1) overleed Dirk V, den roem nalatende Holland met dapperen arm tegen vreemde indringers
beschermd, zijn leen uitgebreid en 't aanzien van het Hollandsche gravenhuis verhoogd te hebben. Van zijne beide dochters
was de eene met den koning van Frankrijk, de andere met
dien van Denemarken gehuwd. Zijn zoon Floris II, de Vette
bijgenaamd, volgde hem in Holland op.
We dienen nu meer in 't bijzonder de lotgevallen van het
Sticht na te gaan. Reeds zagen wij welk een valstrik de wereldlijke goederen, waarmeè de bisschoppen door de keizers beschonken werden, hun geestelijk zijn en hunne trouw in het ambt
spanden. In stede van de bisschoppelij ke kromstaf, nam Adelbold
het zwaard ter hand, en er valt weinig goeds van hem te zeggen,
dan dat hij een vlijtig beoefenaar der letteren was en de door de
Noormannen verwoeste St. Walpurgiskerk te Tiel, benevens de
St. Maartenskerk te Utrecht herstelde. De inwijding der laatste
werd door de tegenwoordigheid van keizer Hendrik II en eene
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schare vorsten en edelen opgeluisterd. Overigens kenmerkte
Adelbold zich door zijn trotsch en heerschzuchtig karakter,
al werd hij dan ook om zijn grooten ijver voor de belangen
van het Sticht, door de Roomsche kerk onder hare heiligen
opgenomen.
De twisten binnen Utrecht over het bezetten van den ledigen bisschopsstoel liepen zoo hoog, dat keizer Koenraad II
zich in eigen persoon naar 't Sticht begaf en de kapitteiheeren
overhaalde hunne onderlinge twisten te laten varen en hem de
benoeming van den nieuwen bisschop over te laten. Toch was
de Keizer met de keuze verlegen, toen het toeval hem redde.
Hij had zijne gemalin te Oosterbeek achtergelaten, terwijl hij
zelf zich naar het Sticht begaf. Daar verscheen voor hem de
om zijne bekwaamheden allerwege bekende priester van Oosterbeek, Bernulf, en bracht den Keizer het blijde bericht, dat
hem te Utrecht een noon geboren was. Vol vreugde, wist de
Keizer geen beter middel om zich van de onaangename bisschopskeuze of te maken, dan den overbrenger van de heuglijke
tijding ring en staf over te reiken, den ring als teeken van het
huwelijk met de kerk, den staf als kenteeken van zijn herderlijk ambt, beiden als symbolen van de hem opgedragen bisschoppelijke waardigheid.
We spraken reeds meermalen van kanunniken, en willen
onzen lezers gaarne zeggen, ook met het oog op het vervolg
der geschiedenis, wat we er onder te verstaan hebben. Aan
den dienst in elke kerk werd een bepaald aantal geestelij ken
verbonden, die aanvankelijk een gezamenlijk huis bewoonden,
het munster- of kloosterhuis, en wier namen op de lijst of den
k a n o n geplaatst werden, vanwaar ze den naam k a n u n n i k e n
ontvingen, terwijl hunne vergaderingen, onder leiding van den
bisschop, k apitt el geheeten werden. Zij beraadslaagden met
den bisschop over de belangen van de kerk en hare bezittingen,
en hun was ook de keuze van den nieuwen bisschop opgedragen. In de tijden van Willebrord en Bonifacius bezat Utrecht
er voor zijne beide kerken reeds een tweetal , toen bisschop
Bernulf ook de St. Pieter en de St. Janskerk, en later bisschop
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Koenraad de St. Maria-kerk stichtte, bestonden er niet minder
dan vijf kapittels, onder welke echter die van St. Maarten, of
het d o m k a p i t t e 1, en van Salvator de voornaamste waren,
die dan ook bij de keuze van den bisschop en het beheer
van het bisdom het meest hun invloed deden gelden. Traden
de vijf kapittels gezamenlijk op, dan sprak men van 't g e n er a a 1 kapitte 1. Niet zelden deden de naburige vorsten hun
invloed op het g e n e r a a 1-k a p i t t el gelden, vooral bij de
keuze van den nieuwen kerkvoogd, om hun beschermeling te
doen verkiezen, of den man, van wien zij weinig goeds te
wachten hadden, te weren. Was eenmaal een keuze gedaan, dan
vereischte de benoeming nog de goedkeuring van den aartsbisschop, den Duitschen keizer, en na de tijden van paus Gregorius VII, ook en vooral die des Heiligen Vaders.
De eerste jaren van zijn beheer kenmerkte Bernulf zich
door het stichten van kerken en de herstelling en verbetering
daarvan, en voorts very ulde hij zijne herderlijke plichten met
getrouwheid, doch weldra bracht vorstengunst ook hem op het
verkeerde spoor van bisschop Adelbold. De keizerin-weduwe,
Gisela, die de voogdij voerde over den minderjarigen keizer,
Hendrik III, schonk hem aanzienlijke bezittingen in het landschap Drenthe. Deze, gevoegd bij die, welke Hendrik II, gedurende zijne tegenwoordigheid bij de inwijding der herbouwde
St. Maartenskerk, aan zijn voorganger vereerd had, maakten
den Bisschop nagenoeg leenman over geheel Drenthe. Op
voorbeeld des Keizers voegden aanzienlijke edelen en vrouwen
hieraan nog groote goederen toe, en de eenvoudige priester van
Oosterbeek werd een trotsch en heerschzuchtig, wereldlijk vorst,
die zich niet ontzag oorlogen aan te stoken, ja, wat nog erger
ware, zelf het zwaard aan te gorden, om zich van 't door de
bisschoppen zoo vurig begeerde Dordrecht met het Merweland
meester te maken. Toen hij hierin schipbreuk iced, besteedde
hij zijne krachten aan het stichten van geestelijke gebouwen.
Of het daaraan te wijten zij, dat men na zijn dood (1054)
hem als een heilige vereerde en bedevaarten naar zijn graf
ondernam ?
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We merkten het reeds op, ook het bestuur van zijn opvolger, Willem van Gelder, kan men moeilijk hooger waardeeren. Hier kunnen wij in meer bijzonderheden treden. Toen
hij zag, dat zijne pogingen om Holland voor den bisschoppelijken stoel te bemachtigen, in den eersten tijd althans niet
met goed gevoig stonden bekroond te worden, begaf hij zich
met eene gansche schare aanzienlij ken en edelen ter bedevaart
naar het Heilige Land. De weelde, waarin zij zich vertoonden,
lokte een bende Arabieren tot roof uit. In den strijd met deze
roovers werd bisschop Willem zwaar gewond en, geheel en al
uitgeplunderd, op de plaats van het gevecht achtergelaten, terwiji zijn zoogenaamde getrouwen lijf en leven in een kasteel
redden, vanwaar ze, na het betalen van een grooten losprijs,
hun tocht eerst naar Jerusalem en daarna naar de kust vervolgden. Hier vonden ze bisschop Willem weder, die van de
zeven duizend man, waarmede hij uitgetogen was, ongeveer het
derde deel in hun vaderland terugbracht.
Grootelijks deelde bisschop Willem aanvankelijk in de
gunst van den toenmaligen paus Gregorius VII, doch juist het
aanzien, waarin hij bij Keizer en Paus stond, bracht hem in
groote moeielijkheid, toen deze beiden hooggaand verschil kregen. Nu moest hij kiezen, en hij verklaarde zich vOcir den
Keizer, die hem door de aanzienlijke schenkingen aan 't bisdoin
trouwens ook zeer aan zich gebonden had. Ja, hij dreef den
weerstand tegen den Paus zoo ver, dat hij in een kerkvergadering te Worms, waar een dertigtal bisschoppen bijeenvergaderd
waren om tusschen Paus en Keizer te oordeelen, het besluit
doordreef, dat men den Paus afzetten en een nieuwen Paus
verkiezen zou. De verwoede Gregorius slingerde en den Keizer
en zijn getrouwen vriend, den bisschop van Utrecht, den banbliksem naar 't hoofd en verklaarde beiden van hunne ambten
vervallen. Doch Willem bekommerde zich daarom niet en
raadde den Keizer, die zich naar Utrecht begeven had om het
Paaschfeest te vieren, in gemoede zich daarvan even weinig
aan te trekken. Hevig waren zijne strafpredikatien tegen den
zoogenaamden Heiligen Vader, vurig zijne gebeden voor den
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Keizer, maar wat getuigen ons beide ? We walgen van zulk
eene opvatting van kerkelijke waardigheid en plicht. „Mijn
koninkrijk is niet van deze wereld," zoo heeft de Heer der
kerk gesproken tot Zijne dienaren en tot alle aanzienlijken, die
hun het hart vergiftigen door hun de strikken des rijkdoms
en van wereldlijk gezag te spannen. Wij beleven andere tijden,
doch, helaas ! dezelfde dingen onder andere vormen doen zich
nog voor. Geve de God der Christenen Zijnen dienaren den
moed om tot de schenkers te spreken, hoe goed ze het overigens ook meenen : „Uw geschenk zij ten verderve !"
Op de zelfde plaats, waar bisschop Willem zoo heftig
tegen den Heiligen Vader uitgevaren was, zoo berichten ons
Roomsche geschiedschrijvers, werd hij door eene doodelijke
krankheid aangetast. Toen een der hovelingen des Keizers zag,
dat de Bisschop ging sterven, zou hij hem gevraagd .hebben, of
hij nog iets aan den Keizer te zeggen had.
„Zeg hem, dat hij, ik en alien, die het met hem eons zijn,
voor eeuwig verdoemd zijn," zou het antwoord van den stervende geklonken hebben en daarna zou bisschop Willem overleden zijn, zonder het laatste oliesel ontvangen te hebben, terwiji
zijn lijk eerst na toestemming des Pausen in gewijde aarde ter
ruste zou gelegd zijn.
We zijn nog al goedgeloovig, maar 't vertelsel riekt ons
te zeer naar den wierook. Wie het gelooven kan, hebbe vrede
met de gedachte, dat hij beter geloovige is dan wij. Het schijnt
dan ook wel, dat zijn verschrikkelijk uiteinde niet veel invloed
op zijn opvolger, Koenraad van Zwaben, gehad heeft, aangezien deze in eene volgende kerkvergadering zich heftig uitliet
over het misbruik van gezag, dat de Heilige Vader pleegde,
waar hij z66 het kerkelijk gezag over staatkundige verhoudingen uitstrekte, dat hij zelfs koningen en keizers van kroon en
scepter zocht te berooven. Hierin voorzeker had de Bisschop
recht gezien. Jammer slechts, dan hij zelf niet opgewassen was
tegen de verleidingen des rijkdoms, gelijk wij reeds in onze
beschrijving der geschiedenis van het graafschap Holland zagen,
ja, dat hij zich ten laatste ook door den Keizer beleenen liet
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met het graafschap Stavoren, met Oostergo en Westergo, eene
gift, welke den bisschoppen op heel wat verwikkelingen en heel
wat strijds te staan kwam.
Vestigen wij nu voor een oogenblik onze aandacht op
Gelderland, dan herinneren we ons dat Adela, de dochter van
Wichman, zich door Keizer Otto III liet bewegen haar aanspraken op haar vaders erfgoed, althans gedeeltelijk te laten
varen. Zij bleef echter, daar haar oudere zuster het kloosterleven aanvaard had, bevestigd als bezitster van een groot deel
der voorvaderlijke goederen. Kunnen we de geschiedschrijvers
gelooven, dan heeft zij ergerlijk misbruik gemaakt van hare
rijke inkomsten en verslingerde zich, terwijl zij met Imad, heer
van Dorenweerd, gehuwd was, en vooral na diens overlijden,
aan zekeren Balderik dermate, dat een harer familieleden het
kasteel, waarop die beiden hun ongeoorloofden minnehandel dreven, bemachtigde, waarbij de schuldigen ter nauwernood 't leven
redden. Na den dood van hare oudere zuster Luitgarde, voor
wie zij steeds eenig ontzag had gehad, trad zij met dezen
Balderik in het huwelijk. Of het waar is, wat sommigen beweren, dat zij haar zuster Luitgarde door vergif uit het leven
ruimde, durven wij niet beslissen. Wa is het opmerkelijk, dat
Balderik, wiens hart toch niet zoo vroom gestemd was, na zijn
huwelijk zooveel weldaden aan kloosters en kerken bewees.
Maar meer dan dit, zegt ons het vervolg der historie.
Toen 's Keizers stedehouder, Godfried, overleed, had de Keizer
diens zoon, uit erkentelijkheid voor zijns vaders verdiensten, tot
zijn opvolger benoemd, ondanks zijne geheele ongeschiktheid.
Geen wonder voorwaar, dat zijn zwager, die bovendien vele
eigendommen bezat en dus voor 't behoud daarvoor te zorgen
had, zijn schoonbroeder de zaak vergemakkelijkte en Wichman, under des jongen Godfried's naam, het bewind voerde. De
schrandere Wichman, die opperbest de plannen van Balderik
en zijne lieve wederheift, Adela, doorzag, liet een sterk slot
aan de Maas bouwen, doch deze bouw juist gaf den snooden
Balderik een geschikt voorwendsel aan de hand, om Wichman
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den strijd aan te doen. Voorgevende, dat het Wichman te
doen was om vergrooting van gebied, wilt hij velen op zijne
hand te verkrijgen, en nu belegerde hij .de pas aangelegde
vesting en dwong de bezetting daarvan zich op genade of ongenade, mits met behoud van het leven, aan hem over te geven.
Daarna voerde Balderik zijne benden tegen Monnaberg in.
Kleefland, dat Wichman intijds versterkt had. De omstandigheid, dat bisschop Adelbold zijn vromen vriend Balderik een
bezoek gebracht had en op den terugkeer door Wichman's
scharen van paarden beroofd was, bezorgde Wichman een
nieuwen vijand en de Bisschop maakte zich weldra gereed om
de vesting Aspola, een van Wichman's voornaamste sterkten, te
belegeren. Toen hij echter zag, dat de vesting door hare ligging
in staat was een langdurig beleg uit te houden, en hij bovendien vernam, dat een leger tot ontzet in aantocht was, bewilligde de Bisschop in de tusschenkomst des Keizers en 't gelukte
dezen laatste, althans voor eenigen tijd, den vrede tusschen
beide partijen te bewerken.
De rust zou echter van niet langen duur zijn. Wichman,
vertrouwende op het in tegenwoordigheid des Keizers gesloten
verdrag, had de dwaasheid — men vergunne ons het zoo te
noemen zich ter bedevaart naar Rome te begeven. Natuurlijk liet Balderik deze schoone gelegenheid niet ongebruikt.
Nauwelijks was Wichman afgereisd, of Balderik schond
het verdrag, waarop Wichman zich terug spoedde en, door
den bisschop van Utrecht gesteund, Balderik tot een nieuw verdrag drong. De bezetting van Alonna echter, of hiervan niet
wetende, Of aan Balderik zijne strooptochten betalen,
overviel hem en de zijnen op het alleronverwachtst, en terwijl
het grootste gedeelte zijner manschappen gevangen binnen
de sterkte gebracht werd, redde Balderik zich ter nauwernood
met de vlucht. Deze zijn tegenspoed deed de mate van ontevredenheid zijner dienstlieden overloopen. Zij weigerden langer
de werktuigen te zijn van eene vrouw, die hun bij 't geringste
misdrijf neus en ooren afsneed en hen uit hun goed en land
bande. Zoo was Balderik wel genoodzaakt zich met Wichman
Dl. I.
21
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te verstaan, doch zijn heerschzucht zou hem toch binnen dat
zelfde Monna brengen, dat hij nog zoo kort geleden was ontvlucht, al was het dan ook in andere omstandigheden dan hij
wel wenschte. Straks voegde hij zich bij de vijanden des Keizers, waarom Wichman hem, terwijl hij zich op eene reis naar
Keulen beyond, deed oplichten en gevankelijk binnen de veste
brengen, waaruit hij slechts tegen een zwaar losgeld en den afstand van het kasteel Aspola ontslagen werd. Oogenschijnlijk
waren nu Balderik en Wichman gedurende eenigen tijd de beste
vrienden, doch straks zou de laatste zich deze vriendschap berouwen.
Twee jaren later (1014) ontzag Adela zich niet Diederik,
haar oudsten zoon uit Karen vroegeren echt, te doen vermoorden, ten einde zich met zijne goederen te kunnen verrijken.
leder sprak schande over zulk een gruweldaad en Meinwerk,
de bisschop van Paderborn, haar tweede zoon, daagde zijne
wreede moeder terstond voor het gerecht te Dortmond, dat haar
ter dood veroordeelde. Toen echter hare vrienden bij Meinwerk
op genade voor haar bleven aandringen, gaf hij de zaak aan
den Keizer ter beslissing over. Deze schonk haar lijfsgenade,
maar verplichtte haar en haar echtgenoot een deel hunner
goederen aan het bisdom van Paderborn of te staan. Uit wraak
tegen Meinwerk schonk zij nu een groot deel harer bezittingen
aan de addij te Elten. Dit bewoog Meinwerk haar gevangen te
doen nemen en haar het schandelijke van haar gedrag onder
de oogen te brengen, hoewel hij de abdij in het bezit van de
haar geschonken goederen blijven liet. Maar noch tegenspoed,
noch vermaning vermochten Balderik of zijne echtgenoote in
hunne zondige loopbaan te stuiten. Zoo verhaalt de overlevering dat Balderik, door het venster van zijn slot, de schoone
Rijnstreek beschouwende, welke tot zijn gebied behoorde, tot
zijne vrienden sprak :
„Men zegt, dat God almachtig is ; maar zou Hij mij wel
van mijne grootheid en mijn rijkdom in armoede en ellende
kunnen dompelen ? De voorbijvlietende Rijn biedt mij een verrukkelijk gezicht aan en de omliggende velden verschaffen mij
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rijkelijk al het noodige het is onmogelijk van zulk eene hoogte
in het verderf gestort te worden."
Weldra zou echter ook deze Nebukadnezar 't einde zijner
dwaasheid zien en zijn eigen val voorbereiden. Op zekeren dag
was Balderik Wichman's gast en ondervond een zoo schitterend
onthaal, dat hij, naar het scheen, naar 't oogenblik verlangde,
waarop hij Wichman diens gastvrijheid vergelden kon. Wichman, zijn gast niet vertrouwende, had geen lust aan de uitnoodiging te voldoen, en zijn gevolg ontraadde hem dit ook ten.
sterkste. Toen echter Balderik tot schamens toe bleef aandringen, liet hij zich overhalen. In de nabijheid van Uplade, Balderik's kasteel, gekomen, sprak Wichman tot Balderik : „Tegen
den raad mijner vrienden begeef ik mij in dit slot, hoewel ik
onzeker ben van hetgeen er mij te wachten staat ; doch ik stel
mijn vertrouwen op God en op onze vriendschap."
„Met Gods hulp hebt gij niets euvels te duchten," hernam
Balderik, „niets wacht u, dan wat tot uwe eere en uw welstand
dienen kan."
Met de meeste hoffelijkheid en vriendelijkheid werd de
goedgeloovige Wichman door de snoode vrouw ontvangen,
die het vergif reeds bereid had, waarmede zij haar gast
het Leven zocht te benemen. Doch haar voornemen werd verijdeld en na haar oprechtelijk dank betuigd te hebben voor
haar schitterend onthaal, verliet Wichman, door Balderik uitgeleid, het kasteel. Nauwelijks waren zij een eindweegs gegaan
en was Wichman met een zijner vrienden vooruit gereden, of
twee knechten, die zich op Adela's last in het woud verborgen
hadden, vielen den niets kwaad vermoedenden Wichman aan
en vermoordden hem. Balderik nam den schijn aan, als wist hij
niets van, ja, als betreurde hij oprechtelijk het gebeurde, doch
de afzondering, waarin hij zich verborgen hield, bewees maar
al te zeer zijne medeplichtigheid. Nauwelijks had de Keizer het
gruwelstuk vernomen, of hij stelde Bernhard van Saksen tot
voogd over Wichman's zoon aan, en gelastte den hertog van
Lotharingen en den bisschop van Utrecht, den moordenaar gevangen te nemen en beslag op diens goederen te leggen, totdat
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hij zelf over de misdadigen recht doen zou. Zoo trokken dan
Bernhard van Saksen en bisschop Adelbold gezamenlijk naar
Uplade en belegerden het kasteel, waaruit Balderik zich lafhartig genoeg verwijderd had, om zijne toevlucht te nemen tot
zijn aanverwant, den bisschop van Keulen, de verdediging- van
Uplade aan zijne echtgenoote overlatende. En deze volbracht
haar taak met wanhopigen moed : eerst toen zij vernomen had,
dat de Keizer zelf in aantocht was, gaf zij het slot over, onder
voorwaarde, dat zij met haar gevolg vrij zou mogen uittrekken.
Het kasteel werd geslecht en toen de van alles beroofde Balderik zich, door den bisschop van Keulen gesteund en door
verraad, van de sterkte Nonna mecster gemaakt had, werd ook
deze op 's Keizers last geslecht. Nu verscheen Balderik voor
den rechterstoel des Keizers, waar hij zich van alle schuld
trachtte vrij te pleiten. Traci ook de Keizer tusschenbeide, toen
zijne beschuldigers z(56 heftig werden, dat ze hem bijna van
het leven beroofd hadden, toch verliet hij den hoogsten rechterstoel, van al zijne goederen en bezittingen beroofd. Van
Keulen trok hij tot een zijner vrienden te Hengebach, waar
hij weinig tijds later in behoeftige omstandigheden overleed.
Een jaar nog leefde de misdadige Adela van de liefdadigheid
der vromen ; toen volgde ook zij haren gewetenloozen echtgegenoot in het graf.
De oorsprong van het graafschap Geire ligt geheel in het
duister. Volgens sommige schrijvers stammen de graven van
Geire uit Vlaanderen. Daar zouden twee broeders, Gerhard en
Rutger, omstreeks de elfde eeuw door hunne roemrijke daden
den Keizer en het land aan zich verplicht hebben. Door de hen
omringende leenmannen benauwd, zochten ze bij den Keizer bescherming te vinden, en deze gal aan Gerhard eenige goederen
bij Wassenberg, aan Rutger andere, in de nabijheid van Kleef
gelegen (1025). De achterkleinzoon van dezen Gerhard staat,
onder den naam van Gerhard I, als eerste graaf van Geire
bekend.
Volgens anderen stamden de oudste Geldersche graven,
die onder den titel van voogdon min of meer ecn keizerlijk
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ambt bekleedden, van zekeren edelman Otto van Pont af,
Wiens vader zich reeds bij Karel den Grooten verdienstelijk
maakte, terwijl de zoon zich onder Karel den Kalen onderscheidde. De beide zonen van Otto, Lupold en Wichard,
maakten zich verdienstelijk door het dooden van een monster,
dat den ganschen omtrek voor menschen en dieren onveilig
maakte. Het rochelend gehuil, dat 't ondier in zijn doodstrijd
deed hooren : „Gelre ! Gelre !" kozm ze tot naam voor de
sterktc, welke ze aan de oever der Maas stichtten. Volgens
het verhaal zou Wichard na den dood zijns broeders, het
geheele land bestuurd hebben en met de dochter van Zutfen's
graaf gehuwd zijn. Na een gelukkige regeering van een en
dertig jaren, liet hij het hew ind aan zijn zoon Gerhard I na,
die in zijn huwelijk met de gravin van Kuik een zoon Godfried verkreeg, die en den Keizer en den Franschen koning
groote diensten bewees en waarschijnlijk in 937 overleed. Zijn
zoon en opvolger, Godfried II, hielp keizer Otto I den Vlaamschen graaf Arnout bestrijden. Hij was met de dochter van
den graaf van Kleef gehuwd, terwijl ook van zijn zoon en opvolger Wichard II weinig meer bekend is, dan dat hij zich
in den echt verbond met een dochter uit het Zutfensche gravenhuis. Met meer zekerheid vinden we gewag gemaakt van
hun zoon Mengo, die de vijfde voogd van Gelre genoemd
wordt en een klooster bij Bonn stichtte, waarin zijne dochter
Adelheid als abdis optrad. Zijn zoon Wiking nam waarschijnlijk ten gunste van bisschop Adelbold deel aan den krijg, tusschen dezen en Dirk III van Holland gevoerd. Wichard III
trail straks in zijne plaats en ook hij mengde zich tot zijn
nadeel in den strijd om het Merweland. Daar hij geene mannelijke nakomelingen had, schonk de Keizer het leen aan den
Nassauschen graaf Otto, die met Wichard's dochter gehuwd
was, en stelde dezen tot eersten graaf van Gelre aan. Zoo werd
het wapen van Nassau in dat van Gelre opgenomen. Door zijn
tweede huwelijk bracht Otto ook Zutfen onder zijn bestuur,
hoewel beide staten afzonderlijk bleven bestaan, totdat Otto's
zoon, Gerhard, ze straks tot een staat vereenigde.
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Duisterder nog dan de geschiedenis van Gelderland, is die
van de Friezen uit die dagen. Heeft graaf Dirk III ooit Friesland gezien ? Schorik Hendrik III aan Utrecht's bisschop een
stad Groningen, of slechts een grondgebied van dien naam ?
En dien naam zelve, stamt hij of van den stichter der stad,
Gruno, Friso's zoon ? Of droeg zij haar naam naar den veenof moerasgrond, Grunia, te midden waarvan zij gelegen was ?
Was zij wellicht, reeds door de oude Romeinen aangelegd, te
dezen tijde eene bloeiende handelsveste, of moeten we anderen
gelooven, die haar omstreeks 1000 nog een dorp van luttel
gewicht rekenen ? Karel de Groote schijnt dit deel van Friesland
aan den bisschop van Bremen geschonken te hebben, die het
door grietmannen deel besturen. Dat deze grietmannen zich
niet altijd even afhankelijk van hunnen zender betoonden, blijkt
uit hetgeen we opgeteekend vinden aangaande zekeren Fries,
Edo, die naar Bremen zou getrokken zijn en de stad met het
bisschoppelijk paleis zou verbrand hebben, wij1 de bisschop
zijn grootvader de grietenij ontnomen had. 't Was voorwaar een
gruwelstuk van den jongen Fries, dat zijn vader verplichtte al
zijne bezitting aan Bremen's bisdom te vermaken, terwij1 de
grootvader voor zijn beschuldigend geweten rust zocht in eene
bedevaart naar Jeruzalem. Het schijnt, dat de keizers zich al
even verdienstelijk gemaakt hebben in het beschenken der bisschoppen van Bremen als die van Utrecht. Ook de Ommelanden werden hun toegewezen, al moesten zij die dan ook bij
verdrag en onder recht op inning van een jaarlijksche geldsom
aan de markgraven van Saksen overlaten. ZOO ontvingen zij
ook het recht om tol te heffen, munt te slaan en markten aan
te leggen in Hunsingo en Fivelingo. En niet minder dan de
Utrechtsche kerkvoogden, schijnen ook die van Bremen het
zwaard gehanteerd te hebben, althans, wij lezen van een opstand
in Friesland, die door den Bisschop met wapengeweld onderdrukt werd, Ten jare 1072 schijnt Godfried met den Bult, die,
zooals we gezien hebben, door bisschop Adelbold uit Alkmaar
ontzet werd, waar de West-Friezen hem gevangen hielden, de
Friezen duchtig geslagen en voor ee,nigen tijd zelfs onderworpen
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to hebben, waarna zij hem hielpen in het verdrijven van Robert
den Fries.
In dezen strijd werd Godfried gesteund door Egbert II,
den markgraaf van Saksen, dien de Keizer voor zijne hem
bewezen diensten met Stavoren, en met de graafschappen Oostergo en Westergo beleende. Deze Egbert stond vier jaar later
tegen den Keizer op, waarom hem zijne leenen ontnomen werden en Stavoren aan den bisschop van Utrecht geschonken
werd. Dit was weer niet naar den zin van den Hollandschen
graaf Dirk V, die in 1°78 met een leger naar Friesland trok
en door de Friezen als beer werd gehuldigd. Hij mocht zich
echter niet lang in het bezit van Friesland verheugen. Weldra
verzoende Egbert zich met den Keizer , deze schonk hem zijne
goederen terug en de Friezen, die van oudsher meer tot de
Saksers dan tot de Hollanders neigden, waren weldra den Hollandschen graaf vergeten.
Het kinderloos overlijden van Otto, den zoon van hertog
Karel, deed in Brabant en Limburg een geweldigen krijg ontstaan. Otto's naaste verwanten, de , graven van Namen en
Leuven, verhieven zich tegen den Keizer, die het leen aan
Godfried III, graaf van Verdun, geschonken had, en werden in
hun verzet gesteund door de graven van Holland, Henegouwen
en Vlaanderen. Boudewijn IV legde na hardnekkigen strijd de
wapenen neer, toen de Keizer hem Zeeland-Bewester-Schelde
in leen schonk, doch niet zoo spoedig was de graaf van Leuven bevredigd, wiens leen door de Keizer vervallen verklaard
was. Godfried III belegerde Leuven op last des Keizers, maar
graaf Lambert verdedigde zich zoo kloek, dat hij de algemeene achting won en slechts de bisschop van Luik aan
's Keizers zij de bleef. Lambert viel daarop in het bisschoppelijk gebied en liet zich noch door den ban des prelaten, noch
door het leger, dat deze op de been gebracht had, daaruit
verdrijven. Toen hij kort daarop in een strijd tegen Godfried
slag en leven verloor, zette zijn zoon Hendrik I den hardnekkigen kamp voort, totdat ook hij zich met den Keizer verzoende
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en in zijn leen bevestigd werd. Daarna bestreed Godfried Dirk III,
den graaf van Holland, doch geraakte in gevangenschap, gelijk
wij boven zagen. Weinig tijds daarna overleed hij, en werd
door zijn broeder Gothilo I opgevolgd, die, ofschoon aanvankelijk tegen den nieuwen keizer Koenraad II gekant, zich straks
zoo verdienstelijk jegens hem maakte, dat de Keizer hem ook
het bestuur over Opper-Lotharingen opdroeg. Het jaar van
zijn overlijden kenmerkte zich door groote ellende. De honger
was zoo groot, dat men de reizigers op de wegen aanviel en
vermoordde, om zich met hun vleesch te voeden, ja, men ontroofde de zuigelingen aan hunne moeder, om met deze tegennatuurlijke spijze den honger te stillen.
Daarenboven stredefi de zonen van Gothilo, Godfried en
Gothilo, om het vaderlijk erfgoed. Hun vader had namelijk,
volgens 's Keizers wensch. Opper-Lotharingen aan Godfried,
Neder-Lotharingen aan diens broeder nagelaten. De eerste
eischtte echter het deel zijns broeders voor zich op, waarop
keizer Hendrik III hem alles ontnam. Het verzet van Godfried
bracht er den Keizer toe beider gebied te verwisselen, doch
toen Godfried nu nog niet tevreden was, beroofde de Keizer
hem van al zijne bezittingen. In zijn weerstand gebroken, vernederde de oproerling zich voor zijn leenheer, maar deze liet
hem in de kerker werpen en, hoewel hij na een jaar de vrijheid herkreeg, toch was de Keizer niet te bewegen hem in zijn
bewind te herstellen. Ja, toen Gothilo stierf, wees de Keizer Ne.
der-Lotharingen aan Frederik van Luxemburg toe. Hierover
in woede ontstoken, verbond Godfried zich met den graaf van
Vlaanderen tegen den Keizer, vervulde Neder-Lotharingen met
roof en moord, en hield den strijd vol, totdat de Keizer stierf
en zijne gemalin wist te bewerken, dat Godfried op de rijksvergadering te Keulen tot opvolger van Frederik benoemd
werd. Toen deze dan ook in 1065 overleed, mocht Godfried
nog gedurende een vijftal jaren een rijk regeeren, dat hij door
zijn strijd in jammeren en ellende gedompeld had. Zijn zoon
Godfried met den Bult hield met krachtige hand de teugels
van het bewind, onderdrukte de heerschzuchtige aanslagen der
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rijksgrooten, trad, zooals we in de geschiedenis van Holland
zagen, overwinnend op in Holland en Friesland, doch viel door
het staal van een sluipmoordenaar.
Reeds vermeldden wij zooeven terloops, dat Boudewijn IV
zich met Lambert, den graaf van Leuven, tegen den Keizer
verbond, doch zijn aanval op Valenciennes haalde hem de
wraak van den Frankischen koning op den hals. Ofschoon
Boudewijn aanvankelijk de legers der beide vorsten met goed
gevolg weerstond, faalde het hem aan de noodige middelen
om den ongelijken strijd voort te zetten. Hij deed den Keizer
vredesvoorslagen en deze bewilligde gaarne, waarna de Keizer
aan Boudewijn Zeeland-Bewester-Schelde, en de beide vorsten hem hun deel van het graafschap Valenciennes in leen
schonken.
Boudewijn V, zijn zoon, die hem in 1047 opvolgde, verbond zich met Godfried, die om het bezit van Neder-Lotharingen streed en met den graaf van Holland, Dirk IV, tegen
keizer Hendrik III. Vergeefs zocht de Keizer hem uit de sterkte
Eenham, welke hij vermeesterd had, te verdrijven. Door zijne
bondgenooten ondersteund, joeg hij den Keizer tot aan Nijmegen terug en bleef, ook zelfs nadat de overigen den strijd
opgegeven hadden, tot 1049 volhouden.
Weinige jaren later trok hij andermaal het zwaard uit de
scheede. Richilde, de gravin van Henegouwen, had haar echtgenoot verloren. Onmiddellijk deed Boudewijn hare hand vragen voor zijn oudsten zoon en, toen zij aarzelde, zette hij zijn
aanzoek kracht bij, door 't beleg om Bergen te slaan, Richilde.
die den toorn des Keizers vreesde, en toch wel ooren naar de
zaak had, liet zich gemakkelijk gevangen nemen en, naar het
scheen, gedwongen, verbond zij zich met 's graven zoon in den
echt. Richilde had wel gezien. Niet slechts werd het echtpaar
onder een kerkelijken ban gesteld, doch het keizerlijk leger
verscheen terstond in Vlaanderen. Door Godfried ondersteund,
weerstond Boudewijn de aanvallen des Keizers, totdat diens
dood hem van zijn tegenpartij verloste en de rijksvergadering
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van Keulen (1056) Ibudewijn in het bezit van keizerlijk Vlaanderen bevestigde.
Van de omstandigheid, dat koning Hendrik I van Frankrijk hem tot voogd benoemde ovcr zijn minderjarigen zoon
Philips, en daarmede hem het regentschap over geheel Frankrijk opdroeg, maakte hij gebruik, niet slechts om zijn roem
als krachtig, en wijs monarch te vestigen, maar ook om zijn
schoonzoon Willem van Normandie in het bezit van den Engelschen troon te stellen (1066). Het volgende jaar overleed hij,
diep betreurd door zijn trouwen vriend en bondgenoot Godfried
van Neder Lotharingen.
Zoo iemand, dan levert Godfried het bewijs, dat de rust
der ziel niet gekocht wordt met den roem van den krijgsman,
hoe groot die ook zij. Te Bouillon in stervensnood liggende,
deed hij den abt van St. Hubert bij zich ontbieden. Den machtigen man in zulk eene verslagenheid van geest aantreffende,
riep de abt nit :
„Neer, hoe hebt Gij de machtigen vernederd !"
„Dat is maar al te waar," stamelde Godfried in tranen
en vond nauwelijks den moed om zijne zonden te belijden.
Daarna beval hij, dat men hem zijn degen brengen zou. Toen
men aan zijn verlangen voldaan had, reikte hij dezen den abt
en verzocht hem onder tranen dit aandenken wel te bewaren
tot eene herinnering, opdat de geestelijke ten dage des oordeels zou kunnen getuigen, dat Godfried van Lotharingen,
ware het dan ook op het einde zijns levens, anderen troost
voor zijne ziel had gezocht dan den roem, welke hij zich
met zijne wapenen had verworven. Aldus stierf een man, die
jaren lang keizers en koningen voor zich had doen vreezen.
Zoo kwam dan eindelijk zijn zoon, Boudewijn VI, aan
het bewind. Jammer slechts, dat zijne wijze en verstandige
regeering slechts drie jaren duurde. Toen regeerde voor korten
tijd zijne gemalin, Richilde, als voogdes over haren minderjarigen zoon. We zagen reeds, hoe de trotsche en heerschzuchtige
vrouw zich tegen haren schoonbroeder, Robert de Fries, ver-
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hield. Toen haar macht bij Cassel gebroken was en Frankrijks
koning haar verlaten had, zocht zij hare toevlucht bij den
bisschop van Luik, wien zij Henegouwen in leen afstond. Maar,
al gelukte het Richilde ook, nogmaals een leger in het veld
te brengen tegen Robert, toch versloeg deze haar z(56 geducht,
dat men 't slagveld den Doodenhaag heette, en zoo herhaaldelijk, dat zij en haar zoon Boudewijn hem in het rustig bezit
van Vlaanderen moesten laten. Nadat ook Holland weer teruggekeerd was onder het bestuur van Dirk V, en Robert het
bewind over Vlaanderen aan zijn zoon Robert II overgegeven
had, trok hij ter bedevaart naar Palestina en keerde eerst in
1091 terug.
Allerwege heerschten zoowel in Vlaanderen als in Lotharingen de grootste willekeur en losbandigheid gedurende de
jarenlange oorlogen, welke hunne vorsten gevoerd hadden. Dit
bewoog den vreedzamen bisschop van Luik, Hendrik van
Verdun, eene vergadering van vorsten en aanzienlijken bijeen
te roepen, ten einde in den ellendigen toestand des lands te
voorzien. Het gevolg hiervan was de uitvaardiging van eene
vredewet, welke 't gebruik, ja zelfs het dragen van wapenen,
gedurende onderscheidene tijdperken des jaars verbood, benevens de oprichting van een vredegerecht, waarin elk heer zitting nemen kon en waarvoor zelfs de geringste misdaden konden gebracht worden. Verscheen de ingedaagde, na voor de zevende maal opgeroepen te zijn, niet, dan word hij eerloos verklaard, onder den kerkelij ken ban gesteld en buiten de grenzen van het gebied der gezamenlijke vorsten verbannen. En

in 't tegenovergestelde geval deed men hem, waar zijne schuld
niet bewezen kon worden, met zijn aanklager kampen, en liet
het bewijs van schuld of onschuld, naar men zeide, aan het
Godsoordeel over.
Zoo zagen we hier overal de leenmannen tegenover elkander en tegenover hun leenheer tot de tanden gewapend, terwijl
de stoffelijke en zedelijke belangen hunner onderdanen op de
meest willekeurige wijze op het spel gezet werden. En dit was
niet slechts hier bet geval : geheel Europa was ten prooi aan
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heerschzucht en losbandigheid. Daar moest een ommekeer
plaats hebben. Andere tijden moesten geboren worden. De
heerschappij over de menschheid is niet den sterke toegezegd-;
niet de ijzeren ridder moet zijne zware hand laten rusten op
slaven en vrijen, zoo ze slechts zwakker zijn dan hij. De dag
breekt aan, waarop de strijd moet gestreden tusschen lichamelijke sterkte, door het ijzer gestaald, en de nijvere hand of
het denkend vernuft, tusschen edelman en poorter en, als de
eerste naar het Oosten snelt, om in den strijd tegen Mooren
en Turken rust te zoeken voor 't om zijne euveldaden en geweld ontroerd geweten, of om zich nieuwe lauweren te verwerven in den kamp tegen de ongeloovigen, dan rust tevens
het Westen van zijn geweld, dan zoekt de vorst zijn steun bij
den nijveren poorter, en deze vraagt hem in ruil vrijheid en
menschenrecht.
En weder is het de kerk, die de nevelen wegvaagt, waarachter de morgenzon van den nieuwen dag zich verbergt.

HOOFDST UK XVIII.
GOD WIL HET! OP TEN STRIJDE!

In de lente van het jaar 1095 trok een eenvoudig kluizenaar, op een ezel gezeten, door Frankrijk en Duitschland. Van
den lastbrief des Heiligen Vaders voorzien, reisde hij van stad
tot stad en van het eene dorp tot het andere. De edelman
deed hem zijn slotpoort openen ; de vorsten ontvingen hem aan
hunne hoven ; de eenvoudige lieden snelden ter kerke, waar hij
optrad, en overal wist hij met zijne gloeiende welsprekendheid
het vuur van den godsdienstijver bij aanzienlijken en geringen
te ontsteken.
Zoo lang de Arabieren meester waren van het Heilige
Land, hadden de vrome bedevaartgangers tegen betaling van
geringe geldsommen toegang tot de heilige plaatsen, en zonder
in hunne vrome overdenkingen gestoord te worden, stortten
zij het hart voor den Man van smart uit in Gethsemane's hof
of aanbaden ze op het Heilige graf.
Maar woeste volksstammen, Seldschukken en Turken, maakten zich meester van den gewijden grond en beroofden de pelgrims en persten hun groote sommen af, om hen dan te midden der vervulling van hunne godsdienstplichten nog te verontrusten, te kwellen, ja zelfs te dooden. Ook Peter de Kluizenaar
had Jeruzalem bezocht, en niet slechts was hij zelf het slachtoffer van knevelarij en afpersing der woeste kinderen van
Mohamed, maar hij overtuigde zich persoonlijk van de bar-
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baarsche wijze, waarop dezen zich tegenover de bedevaartgangers gedroegen. Gloeiend van verontwaardiging zwoer hij, niet
te zullen rusten, voor dat Golgotha en Gethsemane, en heel de
heilige grond, nu door de ongeloovigen vertreden, weder als
dierbare panden door de Christenen werden bewaard. Hij
spoedde zich naar Rome en voor des Pausen stoel geknield,
maalde hij den Heiligen Vader in gloeiende kleuren de ellende
der pelgrims, en bezwoer den Stedehouder van Christus hem
volmacht te verleenen, om geheel het Westen en midden van
Europa, om vorst en edelman, vrije en slaaf te gorden tot den
kamp met de ongeloovigen.
Heilige geestdrift ontwaakte in de harten, waar de kluizenaar, met het kruis in de hand, verscheen. Deze steeg nog
hooger, toen de Paus eene kerkvergadering te Clermont hield
om over de zaak te beraadslagen, toen hij vergeving van zonden en eeuwige zaligheid toezegde aan alien, die ten kuistocht
trokken, toen de vorsten en edelen, gedwongen of uit eigen
vrijen wil, maatschappelijke vrijheid beloofden aan hunne onderhoorigen en kwijtschelding van hunne schulden. Toen klonk
uit duizenden keelen het :
„God wil het ! Op ten strijde !"
En ten teeken van trouw aan den heiligen strijd, hechtte men
zich een rood kruis op den schouder.
Drie jaren later begon de groote volkerenstrooming van.
het Westen naar het Oosten. Duizenden en nog eens duizenden, met de in krijg en roof opgezamelde schatten van
hunne voorvaderen uitgerust, trokken naar Palestina, en het
waren slechts weinige honderdtallen, die, telkenmale beroofd en
met schulden beladen, naar hunne tronen, burchten en haardsteden wederkeerden. Eerst na twee eeuwen was het evenwicht hersteld en geraakten Europa's volkeren in gedwongen
rust.
Het ligt niet in ons plan, over de acht of negen kruistochten uit te weiden, dan voor zoover ook ons vaderland daarin
betrokken was. Genoeg zij het te vermelden, dat 't den eersten
kruisvaarders, onder Godfried van Bouillon, den vromen hertog
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van Lotharingen, naar het Oosten getrokken, na hardnekkigen
kamp gelukte, Jeruzalem aan de Vanden der ongeloovigen te
ontrukken en er een Christen-koninkrijk te stichten. Het moclit
niet lang bestaan, ook al trachtten de vorsten van Europa,
telkens en telkens weder , ten nieuwen kruistocht toegerust, de
Turken te keeren, die stad voor stad en voet voor voet van
den heiligen grond heroverden en overal de kruisbanieren omwierpen en vertraden, om die der halve maan op nieuw te
planter.
Maar niet alzoo ging de invloed te loor, welke deze
tochten op de volkeren van Europa in hun maatschappelijk
en zedelijk zijn uitgeoefend hadden. 't Was voorwaar geen
wonder, dat de macht eener kerk steed, op wier vermaning
duizenden, van wat rang of stand ze ook vvaren, huis en hof
verlieten om goed en leven aan haar ten offer te brengen.
Maar ook eene stoffelijke oorzaak deed den invloed der geestelijkheid stijgen. De reis naar het Oosten kostte groote sommen,
en menig adellijk deelnemer was niet bij machte de uitrusting
voor zich en zijn gevolg te betalen. Dan moest vaak slot en
grond verpand, en wie konden het beter in pand nemen dan
de rijke bisdommen en kerken, de kloosters en abdijen ? Keerde
de pandgever al weder, dan was hij gewoonlijk niet bij machte
het verloren goed in te lossen, en zoo daalde het machtsvertoon der edelen tegenover de geestelijken.
Opdat niet alle lijfeigenen naar Palestina trekken zouden,
ware het slechts tot verkrijging van maatschappelijke vrijheid,
zoo werd ook de blijvenden door hun heeren geheele of gedeeltelijke vrijheid verleend. Zoo ontvingen landbouw en nijverheid
een nieuwen prikkel ; immers men werkte niet langer voor den
meester, om straks het onderhoud als genade uit zijne vaak
karige hand te ontvangen, doch als vrij man oogstte men zelf
de vrucht van zijn arbeid, in loon naar zweet. Nieuwe geestkracht ontwaakte en de voortbrengselen uit het Oosten, waarmede men in kennis geraakte, openden nieuwe wegen voor
arbeid en nijvere vlijt. De handel ontdekte nieuwe bronnen,
de scheepvaart vond tot heden onbekende, althans onbezeilde
Dl.
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wateren, en 't gevolg was, dat de vrijen en vrijgelatenen weldra tot eene ontwikkeling van kracht en vermogen geraakten,
welke hen tot een gewenschten steun maakten voor den vorst,
en dat op een oogenblik, waarin hij aan dien steun de meeste
behoefte had. Zijne edellieden toch' waren grootendeels uitgetogen met hunne weerbare mannen, en die gebleven waren,
lieten hunne hulp lang zoeken en duur betalen. Zoo nam de
leenheer zijn toevlucht tot 'de vrijen en' vrijgelatenen en, waar
zij ook zelf dikwijls niet ten oorlog wenschten te trekken, daar
stelden zij hem gaarne in staat hulptroepen te werven door
het toestaan zijner b e d e n of aanvragen om geld, waarvoor
de vorst hun gaarne al meer het voorrecht of de k e u r verleende, hun eigen zaken te regelen, hunne gezamenlijke woonplaatsen met een gemeenschappelijken w a 1 te omringen, hunne
eigen rechtspleging te voeren, enz.
Keeren we na deze korte uitweiding tot de geschiedenis
onzer gewesten in het bijzonder terug.
De zoon en opvolger van Dirk V, die in 1091 overleed,
met name Floris II, om zijn lichaamsgestalte, of misschien wel
om zijn rijkdom, Floris de Vette geheeten, mocht gedurende
dertig jaren een rustige en gelukkige regeering voeren, grootendeels mede als vrucht van zijn persoonlijke goede eigenschappen. Hij overtrof zijn voorgeslacht in rijkdom en aanzien, en wel
verre van die in roekelooze ondernemingen te wagen, besteedde
hij ze tot den welstand zijner onderdanen. De mededeeling,
dat vele Friesche en Zeeuwsche edelen ter kruisvaart togen,
doet ons vermoeden, dat onder zijne regeering mede hier te
lande de kruistocht gepredikt werd : graaf Floris liet zich echter niet door den stroom medevoeren. Met keizer Hendrik V
schijnt Floris een verdrag gesloten te hebben tegen Robert II
van Vlaanderen, wiens leen de Keizer aan Boudewijn, den zoon
van Richilde, wilde toewijzen, terwijl de Keizer Aalst m. et de
vier ambachten, en Floris Zeeland ten westen van de Schelde
verkrijgen zou. Maar Robert had het aan zijne heldhaftigheid
en vastberadenheid te danken, dat hij in het bestuur bleef
en eerst later schijnt hij zelf, met Floris verzoend, aan dezen
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het bedoelde stuk van Zeeland in achterleen afgestaan te
hebben.
Gedurende zijne regeering trad een vroom en verstandig
leek, Tanchelijn, volgens anderen Tanchelm, als prediker van
een nieuwe leer op. Hij ontzegde de geestelijken, de bisschoppen niet uitgezonderd, alle bijzondere achting, heette de kerkelijke plichten grootendeels ijdele vormen en ontsloeg de leeken
van de verplichting om de priesterschap tienden te offeren.
Aanvankelijk te Antwerpen opgetreden, verwierf hij zich door
zijne welsprekendheid en stoutmoedigheid weldra grooten aanhang en straks, door zijn getrouwen volgeling, den priester
Everard, gesteund, trad hij op te Brugge, in Zeeland, ja zelfs
in Utrecht. Negen jaren lang predikte de onverschrokken man
en, waar hij verscheen, daar verklaarde de meerderheid der
leeken, en daaronder vele aanzienliiken, zich vO6r zijne leer.
Vruchteloos trachtten de kapittels van Utrecht en Therouanne
den opgang, welke zijne leer maakte, te stuiten. Ook al gelukte
het een priester om Tanchelijn, over wien op aandrang der
geestelijkheid door den hertog van Brabant de rijksban uitgesproken was, door een slag op het hoofd 't leven te benemen,
de uitroeiing van zijne leer uit de harten der leeken kostte de
kerk jaren van bestrijding en arbeid.
Graaf Floris schijnt, bij zijn rijkdom en zucht tot vermaak,
moeilijk te bewegen geweest te zijn zich in andere zaken te
mengen, tenzij er groot voordeel aan verbonden ware. Zoo
klaagt de abt van St. Truien, die zich onder zijne bescherming
gesteld en hem verzocht had met hem naar Utrecht te gaan,
ten einde met den Bisschop een geschil over de kerk te Aalburg te beslechten, dat hij, „den zeer rijken en zwaarlijvigen
graaf, met zilveren koorden uit Utrecht naar Holland moest
trekken," en dat hij „een hamer van hetzelfde metaal behoefde
om den onbuigzamen nek van den Bisschop ten zijnen gunste
te neigen."
Evenmin valt de graaf van willekeur vrij te pleiten. Toen
hij op zekeren dag in het Kreilerwoud jaagde, ontmoette hij
de jagers van den Frieschen edelman Galema, wien hij honden
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en wild deed ontnemen. Galema, hevig vertoornd over deze
schending van zijn eigendomsrecht, beloofde den graaf zich te:
zullen wreken. Weldra ontmoette hij deze andermaal in hetzelfde.
woud. Terstond begaf hij zich tot den graaf en vraagde hem
op scherpen toon om schadevergoeding. De graaf weigerde en.
Galema, in woede ontstoken, viel op den graaf aan en doorstak hem den arm. Nu ontstond er een hevige strijd tusschen
beider gevolg, waarvan de uitslag niet met zekerheid bekend
is. Volgens sommigen zou Galema de wonde, den graaf toegebracht, met zijn leven hebben moeten boeten, anderen weder
beweren, dat hij Floris verjoeg, na twee van diens geleiders in
het stof te hebben doen bijten.
Overstroomingen, en daardoor mislukte oogst, waren hoogst
waarschijnlijk oorzaak, dat eenigen van Floris' onderdanen, met
zijne vergunning, hun grond verlieten en zich metterwoon in
het gebied van den bisschop van Hamburg vestigden, onder
voorwaarde, dat zij graaf Floris jaarlijks een zekere geldsom
zouden opbrengen, naar Hollandsche gebruiken lever' , en voor
het geestelijke zich onder het Sticht zouden voegen. Reden althans om te gelooven, dat Floris' onderdanen zijne gewesten
zouden hebben willen verlaten, om aan zijn bewind te ontkomen, hebben wij allerminst, waar we in het voorbeeld van
Alkmaar zien, hoe hij er op uit was, hen van alle mogelijke
lasten te ontheffen. Hij ontsloeg hen van een cijns, welke ze
bij begrafenissen aan de abdij te Egmond verplicht waren,
mits zij hunne tienden in veldvruchten en v ee bleven opbrengen, waarop hij echter op nieuw uitzonderingen toestond.
In 1122 overleed de graaf, bij zijne echtgenoote, Petronella
van Saksen, drie zonen, Dirk, Floris en Simon, benevens eene
dochter Hedwig, nalatende. Petronella aanvaardde de voogdij
over den minderjarigen Dirk en toonde zich voor haar taak
genoegzaam berekend, aangezien zij in den strijd tusschen de
beide mededingers naar de keizerlijke waardigheid, Hendrik V
en haren broeder Lotharius, de zijde van den laatste koos, en
toen FIendrik, vertoornd, wij1 zij zonder zijne voorkennis de
voogdijschap over haren zoon aanvaard had, met een Leger
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binnen Holland trok, kon hij nauwelijks meer van haar verkrijgen, dan dat zij erkende een lid van het Roomsche rijk
te zijn.
In 1125 volgde Lotharius den overleden Hendrik V op,
en Petronella wist van de verheffing haars broeders terstond
gebruik te maken om den nieu wen Keizer te bewegen, Oostergo en Westergo, die vroeger aan Utrecht beleend waren,
aan Holland te geven. Evenzeer spande zij al hare krachten
in om Vlaanderen voor haar zoon te verwerven. Daar was
graaf Karel op schandelijke wijze met zijne zonen vermoord
en oogenblikkelijk snelde Petronella naar Brugge om hare
rechten te doen gelden. Waarschijnlijk zou hare overkomst het
gewenschte gevolg gehad hebben, indien niet Willem van Normandie, die den vermoorde nader verwant was en daarbij op den
steun van den Franschen koning kon rekenen, het gewicht zijner
aanspraken in de schaal gelegd had. Enkele geschiedschrijvers
doen de teleurgestelde Petronella het beleg voor Brugge slaan,
anderen beweren, dat zij in haar lot berustte en den Franschen koning zelfs hielp in het straffen der moordenaars.
Het regeeren scheen Floris' weduwe recht te bevallen.
Dirk was althans reeds minderjarig, toen zijne moeder nog
steeds de teugels van het bewind hield. Maar een opstand der
West-Friezen noodzaakte de heerschzuchtige vrouw eindelij k
haar zoon aan het hoofd zijner leenmannen te plaatsen. Midden in den strengen winter van 1132 riep Dirk zijn vasallen
te Alkmaar samen en trok van daar uit den Friezen tegemoet.
Dezen weken terug, maar toen Dirk, na dorpen en vlekken
geplunderd te hebben, op Alkmaar terugtrok, wendden de Friezen zich tot Dirk's broeder, den naijverigen Floris, en droegen
hem de regeering op, onder voorwaarde, dat hij hen tegen
Dirk verdedigen zou. Floris, de Zwarte bijgenaamd, wiens
innemend karakter en ridderlijke aard evenzeer den nijd zijns
broeders opgewekt hadden, leende zich gaarne tot hunne bedoelingen. Aan hun hoofd overviel hij Alkmaar, plunderde en,
verbrandde het en wist de Kennemers, die de zware opbrengsten, waartoe graaf Dirk hen verplichtte, moede waren, te be-
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wegen zich bij hen aan te sluiten. Nu was de gansche streek,
tot Haarlem toe, waar Holland's graven hunne lustsloten gesticht hadden, het tooneel van plundering en verwoesting.
Dirk's eigen kasteelen gingen voor zijne oogen in de vlammen
op. Doch zwaar moesten de Kennemers het ontgelden, toen de
Friezen weggetrokken waren en de woedende Dirk op hen
aanviel. Twee jaren lang duurde de strijd tusschen de broeders,
Coen het keizer Lotharius gelukte, hen met elkander te verzoenen, onder voorwaarde, dat Floris West-Friesland zou behouden.
Niet lang echter zou hij zich in het bezit daarvan verheugen. Zijn fiere persoonlijkheid en zijne innemende eigenschappen hadden hem de liefde doen verwerven van de even
schoone als rijke Helwina van Rothen, maar hare verwanten,
Herman van Arnsberg en Godfried van Kuik, vijanden van
het Hollandsche gravenhuis, weigerden hunne toestemming.
Vertoornd over hun weerstand, viel Floris in hun gebied en
sloeg zelfs zijn zetel in Utrecht op, welks bewoners hem niet
ongenegen waren, ook al hield hun bisschop, Andries van.
Kuik, de zijde zijns broeders. Ziende dat Floris hun te machtig was, namen zijne tegenstanders verraad te baat. Van weinigen zijner getrouwen vergezeld, reed Floris op zekeren dag
ter jacht buiten Utrecht's poorten, toen hij tusschen de Tolbrug
en de Witte-Vrouwenpoort, door vrienden des Bisschops overvallen en van het leven beroofd werd. De verontwaardigde
Keizer deed de beide moordenaars in den rijksban en wees
hunne goederen aan graaf Dirk toe, die ze hun eerst na 's Keizers dood in achterleen weder schonk.
Weinig tijds daarna stichtte Petronella het klooster te
Rijnsburg, dat weldra een der rijkste en beroemdste abdijen van Europa werd. Straks overleed haar broeder, keizer
Lotharius. Vooral door toedoen der geestelijkheid besteeg
Koenraad III den keizerlijken troon. Geen wonder, dat hij de
geestelijkheid ter wille was en de graafschappen Oostergo en
Westergo even spoedig weer aan Utrecht toegewezen waren,
als ze voor korten tijd onder Holland's bewind waren gesteld.
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Toen echter Dirk VI straks ter bedevaart trok naar Jeruzalem,
vertoefde hij korten tijd te Rome en droeg den Heiligen Vader
het onmiddellijk beheer over de abdijen van Egmond en Rijnsburg op. Deze, niet bedenkende, dat het den graaf te doen
was om zich op den bisschop van Utrecht te wreken, en dien
niet slechts het toezicht op de abdijen, maar ook de rijke inkomsten daarvan te onttrekken, nam de vereerende opdracht
gaarne aan en eischte slechts, ten teeken van onderworpenheid,
een geringe jaarlijksche opbrengst aan den pauselijken stoel.
Nauwelijks was Dirk van zijne vrome pelgrimsvaart teruggekeerd, of de ontevredenheid der Drentenaren over het
bestuur van den toenmaligen bisschop Herbert, tegen wien zij
des graven hulp inriepen, gaf hem een welkome gelegenheid,
zijn tegenstanders andermaal te beoorlogen. Hij verbond zich
met zijn zwager Otto, burchtgraaf van Benthem, die daarop
met een leger in Drente viel en groote verwoestingen in het
landschap aanrichtte. Bij Oversheim stuitte Otto echter op een
bisschoppelijke ruiterbende. Een hevige kamp had plaats en de
bisschoppelijken behaalden de overwinning, terwijl de burchtgraaf als gevangene binnen Utrecht's poorten gevoerd werd.
Nauwelijks heeft Dirk de nederlaag van zijn bondgenoot
vernomen, of hij s p elt hem met eene aanzienlijke legermacht
te hulp en sluit de stad in. Reeds zijn alle maatregelen tot
bestorming der wallen genomen, toen de Bisschop, overtuigd
dat het gebruik van gewone wapenen hem niet baten zou, zijn
toevlucht tot een buitengewoon wapen neemt. Op het alleronverwachtst wordt de poort geopend en bisschop Herbert, in vol
ornaat, door al zijne geestelijken in hun kerkelijk kleed gevolgd, treedt buiten, en stoutmoedig door de legerplaats der
Hollanders gaande, wendt hij zich naar 's graven tent. Als
deze zich daarbuiten begeeft, spreekt de Bisschop dp de meest
indrukwekkende wijze den kerkelijken ban over den gaaf uit.
Het wapen had getroffen. Ontzet valt de graaf aan de voeten
van den machtigen kerkvorst en smeekt hem om vergeving,
die hem eerst toegestaan wordt, nadat de graaf beloofd heeft
terstond het beleg op te breken en zich diep voor den Bisschop
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heeft vernederd. Van dien tijd of bleef de vrede tusschen den
bisschop en den graaf bewaard. Ook Otto van Benthem moest
zijn tol aan den Bisschop betalen. Wa werd hij op vrije voe ten gesteld, doch hij mocht zijn burchtgraafschap slechts als
achterleenman van het Sticht beheeren (1 143).
Het volgende jaar overleed Petronella, van wien een geschiedschrijver getuigt : „Vraaght men wat dese heldinne gedaen heeft ? den keijzer (Hendrik V) in roer gehouden ; rijcken
nae heur om doen sien ; heur broeder (Lotharius) tot de keijserskroon gevordert ; heur soon in Vlaenderen gevoert, om den
graeffelijcken haijrbant, door stemme der landsstaten, alhoewel
het niet geluckte, op heurs soons hooft te doen daelen."
Andermaal trok Dirk VI naar het Sticht, waar bisschop
Herbert overleden was, om den twist te beslechten, die daar
om den ledigen bisschopsstoel ontstond en zijn gunsteling Herman van Hoorne, met de wapenen in de hand, daarop te plaatsen. Van deze zijne afwezigheid maakten de West- Friezen gebruik om andermaal in Kennemerland te vallen en alles in
het rond te verwoesten. Toen zij echter weder in de nabijheid
van Haarlem kwamen, trokken de poorters van die stad met
eenige bewoners van Osdorp hun tegemoet en verjoegcn ze bij
Zaanden, waar negenhonderd Friezen sneuvelden.
Twee jaren later (1157) stierf graaf Dirk, eene uitgebrcide
familie nalatende, waarvan zijn zoon Floris III hem opvolgde.
Het schijnt, dat deze graaf zeer in 's Keizers gunst en vertrouwen gedeeld heeft, althans we treffen zijn naam meermalen
onder de keizerlijke giftbrieven als getuige van 's Keizers genade. Zijne regeering mocht echter allerminst voorspoedig heeten. Tot loon voor de hulp, welke hij bisschop Godfried verleende in het bedwingen van de onlusten in het Sticht, eischte
hij van hem teruggave van Oostergo en Westergo. Daarentegen beklaagde Godfried zich, dat Floris een dam bij Zwammerdam had aangelegd, welke Holland wel voor overstrooming
beveiligde, maar daarentegen Utrecht er aan overgaf. Keizer,
Frederik Barbarossa kwam zelf naar Utrecht en het gelukte
hem zijne twistende leenmannen te verzoenen.
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Nog waren de geschillen met Utrecht niet beeindigd, of door
het heffen van een tol te Geervliet van de schepen, welke door
de Maas voeren, haalde Floris zich de vijandschap van graaf
Filips van Vlaanderen op den hals, die daarenboven geergerd
was door de zeerooverij, waaraan zich vele Hollandsche schepen
tegenover de Vlaamsche hadden schuldig . gemaakt. Graaf Filips
liet het niet bij klachten, maar bemande eene vloot en ontnam
zijn tegenstander het land van Aalst. Nu verbond Floris zich
met de graven van Kleef, Gelre en Berg, en de beide legers ontmoetten elkander in 't land van Aulst. Een hevige strijd volgde :
Floris' bondgenooten vluchtten, duizenden zijner mannen sneuvelden en hij werd met vierhonderd zijner edelen gevankelijk
naar Brugge gevoerd. Twee jaren lang hield graaf Filips hem
daar gevangen en hij ontsloeg hem niet, dan nadat Floris
Zeeland-Bewester-Schelde als achterleen van Vlaanderen had
erkend, den Vlamingers vrijdom van tol door geheel Holland
had toegestaan en gijzelaars gesteld had voor de trouwe naleving van het verdrag, terwiji hij vergoeding geven moest voor
de schade, den Vlamingen door de Hollanders berokkend.
Van Floris' gevangenschap hadden de West-Friezen partij
getrokken, om andermaal in Holland te vallen, getergd als zij
waren door de handelwijze der Haarlemmers, die, met de Kennemers en Alkmaarders vereenigd, het dorp Schagen geplunderd, uitgemoord en in brand gestoken hadden. Zwaar moest
vooral Alkmaar boeten. De Friezen belegerden het en werden
meester van de stad. Vruchteloos beproefden ook toen nog
een tachtigtal burgers hen met het zwaard in de vuist te kee_
ren. Eerst toen zij allen gevallen waren, was de stad aan de
wraak der Friezen overgelaten, die haar nagenoeg geheel in
de asch legden.
Weinig tijds later keerde Floris uit zijne gevangenschap
terug, ziedend van wraakgevoel tegen West-Friesland's bewoners. Onmiddellijk trok hij met een groot leger tegen hen op,
doch zijne al te strijdlustige vasallen bereidden hem een groote
teleurstelling. Zonder hem te raadplegen, begaven zij zich naar
Schagen en staken het andermaal in brand, waarna zij zich
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op een plundertocht in den omtrek begaven. Nu vielen de
Friezen hun onverwachts op het lijf en doodden er zoovelen
van hen, dat Floris, op het ontvangen der treurmare, tot
terugtrekken besloot. De Friezen, hierdoor stoutmoedig geworden, vertoonden zich op nieuw voor Alkmaar, legden het andermaal in de asch en weken eerst, toen de bewoners dezer
streken hun gezamenlijk weerstand boden.
Zware rampen teisterden bovendien deze gewesten en
weerhielden Floris den oorlog tegen de gehate Friezen met
kraeht door to zetten. De herfstwind van 117o joeg de verbolgen wateren zelfs over de duinen landwaarts in. Huizen, kasteelen, gansche dorpen werden door den vloed medegesleurd.
De bewoners van Kennemerland vluchtten op de daken hunner woningen en zouden er van honger en ellende omgekomen
zijn, indien niet de Diemenaars met hunne platgeboomde vaartuigen ter hulp gekomen waren. In Zeeland joeg het zeewater
door de gescheurde dijken en uit Utrecht staarde men over
geheel Amstelland als over een watervlak, terwijl men buiten
de muren zeevisch ving (1470).
Onmetelijk was de schade, welke door den vloed aangericht werd, doch gelukkig troostte het voorjaar van 1171 de
bezorgde ingezetenen over hun verlies, van goed en oogst. In
Januari reeds mocht men zich verlustigen in den aanblik van
het liefelijk groen der weiden, en de volgende maand broedden de vogels hunne eieren uit. De schoonste verwachtingen
voor een buitengewoon rijken oogst troostten de verslagen harten, toen andermaal de hope des landmans vernietigd werd.
De warme lentezon deed de sneeuw op de toppen der bergen
meer dan gewoon smelten, en de rivieren traden buiten hare
oevers. Door den noord-westenwind in dolle woede voortgestuwd, stroomde het water landwaarts in, rukte boomen en
huizen omver en verwoestte de akkers. Gelukkig hield de storm
slechts drie dagen aan, anders zou het lot van Utrecht en andere steden allertreurigst geweest zijn. Het water zakte daarna
spoedig en de berooide ingezetenen konden zich langzamerhand
van hunne schade herstellen.
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Ook andere gewesten van ons vaderland schijnen in dezen
tijd veel van overstroomingen te lijden gehad te hebben. Wanneer wij tech in de kronieken van Vlaanderen lezen, dat in 't
jaar 1181 een groote zeehond den dijk bij Brugge uithoolde
en een Hollander den strijd tegen het monster aangordde, het
bij den staart greep en in zijn hol terugslingerde, waar het
onder aarde en zoden verstikte, dan is de naakte waarheid
deze, dat eene ontzachlijke dijkbreuk groote schade in de Zuidelijke gewesten aanrichtte en eenige Hollanders den dijk herstelden, en dan is ons dit een bewijs, dat de verstandhouding
tusschen graaf Floris en Filips van Vlaanderen er niet slechter
op geworden was, al eischtte de eerste ook, nadat hij den strijd
met de Friezen be6ndigd had, het hem afgedwongen Zeeland
weder. Uit dankbaarheid en uit welbegrepen voorzorg schonk
Filips deze Hollandsche dijkwerkers de geheele kuststreek, welke
ze tot Aardenburg toe bedijken konden. Sommigen meenen, dat
het dorp Damme daaraan zijn oorsprong te danken heeft.
Graaf Floris was intusschen opnieuw in strijd met de Friezen gewikkeld. Door zijn broeder, bisschop Boudewijn, ondersteund, viol hij in hun gebied, om hen voor hunne voortdurende invallen te straffen, maar, ofschoon hij hunne beide dorpen Niedorp en Winkel geheel verwoestte, schijnt deze tuchtiging weinig invloed gehad te hebben op de Friezen, die zich het
volgende jaar opnieuw met vijandelijke beduelingen in Kennemerland vertoonden, doch door de inwoners zoo wel ontvangen
werden, dat ze overhaastig -weder attrokken, na menig man verloren te hebben. Weldra mocht Floris er in slagen, althans de
Friezen van Tessel en Wieringen te dwingen den vrede van hem
te koopen voor hunne onderwerping en tegen betaling van eene
groote geldsom.
Intusschen had de tijding, dat de Turksche sultan Saladin
de Heilige Stad aan de Christenen had ontweldigd, geheel het
Westen van Europa opnieuw in godsdienstijver doen ontbranden.
Keizer Frederik zelfs gordde op 's Pausen aandrang de wapenen aan tot herovering van het Heilige Graf. Onder de vele
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graaf Floris. Deze werd met hertog Bertold van Meran van
Adrianopel, waar het kruisleger den winter doorbracht, afgezonden om eenige scharen kruisvaarders naar Philippopolis
te geleiden. Bij aankomst in deze stad vernamen zij, dat de
Grieken eenige kruisvaarders vermoord hadden en nu zich op
weg begeven hadden, om nog meerdere te vangen. Terstond
trokken zij op, om de verraders te zoeken en te straffen. Dit
gelukte Bertold en Floris dan ook, waarop zij Philippopolis
verwoestten en gedurende vier weken den schrik onder de bewoners dezer streek brachten voor de Westersche wapenen.
Nadat de kruisvaarders eindelijk den Griekschen keizer, die
der ondernerning vijandig was, met geweld gedwongen hadden
hun de noodige schepen tot het overtrekken van den Hellespont te geven, landden zij in Azie en van nu aan voerde graaf
Floris het bevel over de voorhoede van het kruisleger. Na een
hardnekkigen strijd tegen de Turken, die hunne veste wanhopig verdedigden, gelukte het Floris zich van de hem opgedragen taak te kwijten en het sterke Iconium in te nemen. Zegevierend trokken nu de kruisvaarders voort tot Cilicie. Doch
hier begon de reeks van hunne tegenspoeden. De Keizer verdronk, terwijl hij zich in een rivier baadde, en graaf Floris werd
te Antiochie het slachtoffer eener besmettelijke ziekte, die hem
snel ten grave bracht (I Igo). Nadat het lijk zijns vaders in
de kerk te Antiochie ter ruste gelegd was, niet ver van de
plaats waar zijn tochtgenoot, keizer Frederik, begraven was,
verbleef zijn zoon Willem, die tegen vaders' wil in, den kruistocht mede gemaakt had, nog vijf jaren lang in het Oosten,
terwijl zijn oudste broeder Dirk zijn vader als graaf van Holland verving.
Meer dan iemand zijner voorgangers liet graaf Floris den
roem na als een wijs en voorzichtig, doch tevens als een vroom
vorst, zijne onderdanen bestuurd te hebben, en toch kenmerkte
zich zijne regeering door vele tegenspoeden. Dat overigens de
dappere en uitnemende keizer Frederik II hem tot zijn vriend en
tochtgenoot, straks tot zijn rechterhand koos, pleit ongetwijfeld
voor de uitnemende eigenschappen, welk Holland's graaf bezat,

HOOFDSTUK XXI.
STRIJD OVER HET LEEN.

Het Sticht doorleefde goede dagen in de eerste jaren der
twaalfde eeuw. De Keizer hield bisschop Koenraad hoog in eere
en droeg hem zelfs de opvoeding van zijn jeugdigen opvolger
op, den lateren keizer Hendrik V. Bisschop Koenraad gaf aan
het domkapittel groote voorrechten en verhief het boven al de
andere kapittelen. De deken van het domkapittel had het recht
ieder, van wat stand of rang hij mocht zijn, indien er klachten
tegen hem ingebracht werden, voor zich te ontbieden, tot zelfs
den Bisschop, ingeval deze zijne macht te buiten ging. Aan het
domkapittel was verder het benoemen van de proosten voor al
de kerken opgedragen, met uitzondering van die voor de Salvatorskerk. Overigens wordt ons weinig meer bericht van bisschop Koenraad, dan dat de Keizer hem de middelen schonk
tot stichting van de St. Mariakerk, waarschijnlijk om zijn geweten te bevredigen over het verbranden van een dergelijk heiligdom te Milaan. Weinig tijds daarna werd hij, terwijl hij zich
in zijn paleis tot het gebed afgezonderd had, op verraderlijke
wijze vermoord, waarschijnlijk door de erfgenamen van den.
Frieschen graaf Egbert, wiens goederen wegens opstand verbeurd verklaard en aan het Sticht toegewezen waren.
Bisschop Burchard, zijn opvolger, was een man, die, moge
hij ook •al niet van geldgierigheid en trotschheid vrij te pleiten
zijn, en moge hij ook bij onderscheidene gelegenheden getoond
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hebben, zijne rechten met krachtige hand te kunnen verdedigen,
toch meer waarde hechtte aan zijne geestelijke plichten dan
aan het uitoefenen van wereldlijke macht. Godebald, een Fries
van geboorte, die hem in 1112 opvolgde, trad aanvankelijk in
zijn voetspoor. Streng trok hij te velde tegen den toenemenden
achteruitgang in zeden bij de Nederlandsche geestelijken. Toen
de beide ridders, Herman en Dirk, het zwaard aflegden en in
de nabijheid van Oostbroek eene kerk stichtten, deed Godebald bij de kerk een modelklooster oprichten, bestaande uit
eene afdeeling monniken, en een ander voor nonnen, beide
naar de regelen van den H. Benedictus ingericht, welke regelen zoo streng in acht genomen werden, dat het klooster met
den bijnaam van k e r k e r der o r d e prijkte. De abten en
abdissen behoorden tot de aanzienlijkste familien ; in het nonnenklooster werden slechts addellijke jonkvrouwen opgenomen,
terwijl de abt der monniken zitting kreeg in de Staten van het
land, aanzienlijke inkomsten genoot en eigen rechtspraak voerde.
De bewoners van het klooster te Middelburg liet hij om hunne
losbandigheid door monniken uit Antwerpen vervangen. Later
werd het eene abdij, welker abten eveneens zitting kregen in
de Staten van Zeeland.
Ofschoon keizer Hendrik V hem in het bezit der Friesche
graafschappen bevestigde, toch koos hij in den strijd, welke
deze vorst met den Paus voerde, de zijde des laatsten. Dit gaf
natuurlijk verwijdering tusschen den Keizer en den Bisschop.
Toen nu de eerste zich in 1123 te Utrecht be yond, om er het
Paaschfeest te vieren, bereikte hem het gerucht, dat de Bisschop
eene samenzwering tegen hem had gesmeed. Ongelukkigerwijze
werd 's Keizers argwaan gevoed door een oproer, dat in de
stad uitbarstte tusschen de Duitsche hovelingen en de vrienden
van Godebald. Deze moest spoedig het gelag betalen. De
Keizer liet hem in de gevangenis werpen, waaruit hij slechts
tegen betaling van een aanzienlijk losgeld ontkwam. Later
verzoende hij zich met den Keizer en werd zekere Giselbrecht
onthoofd als bewerker van het oproer.
Intusschen zon Godebald op wraak en de strijd, waarin
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de Keizer gewikkeld was met zijn mededinger, Lotharius van
Saksen, en diens zuster Petronella, voogdes in Holland, gaf
hem een welkome gelegenheid ter voldoening. Godebald was
echter minder gelukkig : de Keizer trok met een aanzienlijk
leger naar het Sticht en nam Deventer en onderscheidene
plaatsen in, terwijl des Bisschops bondgenooten zich weldra
aan den overwinnaar onderwierpen. Was niet 's Keizers dood
ingetreden, Godebald zou het hart te verduren gehad hebben,
doch ook de nieuwe Keizer scheen de diensten spoedig vergeten te hebben, welke de Bisschop hem bewezen had, alth ans,
hij ontnam hem Oostergo en Westergo weder. Diep gekrenkt
nam de Bisschop zijn toevlucht tot het klooster te Oostbroek,
waar hij drie jaren later overleed.
Andries van Kuik, proost van Luik, nam den ledigstaanden bisschopsstoel in. Hij vond 't Sticht in bloeienden toestand.
Vorsten en aanzienlij ken rekenden het zich tot een eere tot de
broederschap der kerk te behooren ; zoo liet ook Floris II zich
onder haar opschrijven. Hij legde zich, even als zijn voorganger, op de hervorming der kloosters toe. De voogdes van den
jeugdigen Dirk V, Petronella, had haren kapelaan Anselijn,
een eenvoudig en onbeholpen ]man, tot abt van het klooster
benoemd, ter wij1 de geldelijke zaken in handen van drie onbetrouwbare lieden werden b0-esteld. De inkomsten verdwenen natuurlijk op geheimzinnige wijze ; de monniken trokken
partij van de zwakheid van hun abt, en gavea zich aan de
grootste bandeloosheid over. Toen nu Petronella de tusschenkomst van den Bisschop goedgekeurd had, werd Anselijn door
den bekwamen Wouter van Gent vervangen, die weldra geheele hervorming van het klooster en deszelfs bestuur tot
stand bracht. Zoo deed hij ook de zedelooze monniken uit het
klooster van St. Odolphus, bij Stavoren, door Benedictijners uit
Oostbroek vervangen. Onder zijn bewind werd de abdij Marienwerd in de omstreken van Kuilenburg gesticht, en wel door
Herman van Kuik, die daarmede den schim van den vermoorden Floris trachtte te verzoenen. Nauwelijks had Koenraad III
den troon bestegen, of bisschop Andries haastte zich den Keizer
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geluk te wenschen en hem tevens herstel te vragen van 't bezit der veelbesproken Friesohe graafschappen, aan welke wensch
de Keizer voldeed.
Na tien jaren lang de belangen van het bisdom behartigd
te hebben, greep bisschop Herbert den staf, welke aan zijn stervende hand ontvallen was. Terwijl hij een reis naar Rome deed,
maakten de Groningers, die toch reeds ontevreden waren over
't bewind van den Bisschop, zich zijne afwezigheid ten nutte om
zich, onder aanvoering van Rudolf, den slotvoogd van Koevorden, van de St. Walpurgiskerk meester te makers, vervormden
de kerk tot eene nieuwe bestemming, dat wil zeggen, richtten
ze in tot een welversterkt slot, en deden van daar uit den bisschoppelij ken stedehouder den oorlog aan. Doch het spel was van
korten duur. Nauwelijks was de Bisschop teruggekeerd, of hij trok
naar Groningen an dwong de oproerigen de in een vesting herschapen kerk aan hem uit te leveren, waarop zij zijne genade
verwierven, onder voorwaarde, dat ze een zware geldboete betaalden en beloofden de stad, veel minder de kerk tot een
versterking tegen hem aan te leggen. Daarenboven droeg hij
het burchtgraafschap van Groningen en 't bestuur over Drente,
dat in den slotvoogd van Koevorden zijn middelpunt vond, aan
zijne broeders Lefferd en Leford op. We zagen het reeds, hoezeer bisschop Herbert teleurgesteld moest zijn, als hij gemeend
had, daarmede de onlusten in Groningen en Drente bedwongen te hebben, en hoe slechts de vreeze voor den kerkelijken
ban, Utrecht redde uit de handen van graaf Dirk VI.
In 1148 werd Utrecht voor een groot deel door een geweldigen brand vernield, waarbij niet minder dan vijf kerken
in puin stortten. Ten einde in het vervolg zulk eene uitbreiding van dergelijke rampen te voorkomen, groef men er de
Oude Gracht en leidde alzoo het Rijnwater door de stad.
Herbert's dood gaf op nieuw aanleiding tot hoog gaande
twisten. Terwijl keizer Koenraad graaf Dirk VI, en meerdere
vorsten en aanzienlijken, ook uit het Sticht, Herman van Hoorn,
proost te Keulen, op den ledigen stoel wenschten te zien, verklaarde de groote meerderheid in Utrecht en Overijsel zich
Dl.
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voor Frederik van Havel, even als zijn mededinger, proost van
Keulen. Ten gevolge van het concordaat van Worms, dat na
eindelooze twisten tusschen den Keizer en den Paus tot stand
gekomen was, stelde de Paus de bisschoppen aan en beleende
de Keizer ze met het wereldlijk gebied. Daar de Paus gewoonlijk slechts de keuze van het Domkapittel bekrachtigde, zoo
kwam de verkiezing van den nieuwen prelaat zeer onder den
invloed van alle vorsten, welke hunne wenschen bij het Domkapittel ingang wisten te doen vinden. Vandaar, dat we bijna
voortdurend gunstelingen van de graven van Holland en van
Gelre op den bisschopszetel verheven zien.
Ook nu was door hun invloed Herman van Hoorn reeds
binnen Utrecht gebracht, doch zijn tegenstanders wisten hem
daaruit te drijven en aan Frederik een plechtigen intocht in de
stad te bereiden. De Keizer was zeer verstoord en, toen hij
straks het Kerstfeest binnen Nijmegen vierde, daagde hij de
bewerkers van de zaak voor zijn rechterstoel en gaf zijn toorn
tegen hen lucht. Doch de Utrechtenaren betoogden, dat alleen
de Paus in dezen te beslissen had, en 's Keizers bescherming
zou Herman van Hoorn weinig gebaat hebben, indien niet
graaf Dirk van Holland met een leger tegen Utrecht opgetrokken en zijn gunsteling door kracht van wapenen in het bewind
gesteld had, waarmede dan ook de Paus eindelijk genoegen
nam (1 1 50).
Zes jaren lang bezette Herman van Hoorn den bisschopszetel, maar twisten en partijschappen verontrustten zijne regeering, onder welke de grootste wanorde heerschtte, zoo zelfs,
dat men als onder zijn oogen de grofste misdaden pleegde, en
moord en geweld aan de orde van den dag waren. Zoo moest
Utrecht den nieuwen bisschop duur betalen, te meer daar keizer Frederik I, de opvolger van Koenraad, de stad nog eene
zware geldboete oplegde tot straf voor haar verzet tegen zijn
voorganger.
Mocht de nieuwe bisschop, Godfried van Rhenen, ook eene
vrij wat krachtiger persoonlijkheid zijn dan zijn voorganger,
-Utrecht sleet onder zijn bestuur evenmin gelukkige dagen. Het
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kinderloos overlijden van Lefferd, die door Herbert tot burchtgraaf van Groningen benoemd was, opende de rij der moeilijkheden. Godfried oordeelde het leen weder aan het Sticht
vervallen, doch de kleinzonen van Lefferd, de graven van
Seppenrothe, wenschten het voor zich, en toen Godfried hun
den oorlog dreigde aan te doen, verbonden zij zich met graaf
Hendrik van Gelre, wien zij het leen overgaven, op voorwaarde
dat zij het in achterleen van hem zouden terug ontvangen.
Gesteund door hem en de ontevreden Drentenaren, namen zij
Utrecht in en Godfried had nauwelijks den tijd het leven te
redden in den burcht, welke nu door zijne belagers ingesloten
werd. Waarschijnlijk zou Godfried het onderspit gedolven hebben, indien niet graaf Floris III van Holland hem ter hulpe
gesneld was. Deze verwoestte het land rondom Utrecht, drong
in de stad en hield er negen maanden Lang den strijd voor den
Bisschop vol, totdat eindelijk door bemiddeling van Keulen's
aartsbisschop een verdrag gesloten werd, waarbij de Seppenrothen tegen betaling van eene overeenkomende geldsom in het
leen bevestigd werden.
Graaf Floris mocht zich niet beklagen over al te groote
dankbaarheid van 's Bisschops zijde, ja, tot tweemalen toe moest
de Keizer zelfs tusschenbeiden komen ter beslechting der geschillen, welke tusschen de beide mannen ontstonden.
Straks weder geraakte de Bisschop in twist met Egbert,
den heer van Amstel, een der vrije dienstmannen van het
Sticht. Reeds tijdens de regeering van bisschop Herbert waren
er oneenigheden ontstaan tusschen den heer van Amstel en het
kapittel over het eigendomsrecht van eenige landerijen, en.
Egbert was in het ongelijk gesteld. Nu werd hij door den Bisschop bij den Keizer beschuldigd zich de gelden toegeeigend te
hebben, welke de inwoners verplicht waren aan het Sticht op te
brengen. Hevig verbolgen over zulk een bedrijf, deed de Keizer
Egbert in den rijksban en 't was alweer de aartsbisschop van
Keulen, die op 's Keizers bevel den twist beslechten moest,
waarbij heer Egbert zijn ongelij k tegenover den Utrechtschen
herkvoogd herstellen moest.
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En eindelijk, nog eenmaal moesten de aartsbisschop van
Keulen en de graaf van Gelre op 's Keizers last tusschen beide
komen, toen Floris III, Holland's graaf, vele dienstmannen van
het Sticht aan Holland verbonden en van Utrecht vervreemd
had, waarbij nog eens Godfried ten nadeele van den graaf in
het gelijk gesteld werd.
Als waren zoovele moeilijkheden nog niet genoeg, straks
waagden eenige onverlaten het de hostie uit de St. Maria- en
St. Jakobskerk te stolen. Toen nu een hevige overstrooining het
platteland teisterde en bovendien de stad door een zwaren
brand verwoest werd, schreef men algemeen deze rampen aan
Gods toornen over de misdaad toe en de abt Hildebrand
maande de leeken tot vasten en boete, opdat geene nieuwe
straffen het Sticht treffen mochten wegens den roof van het
heilige. En zie, als moesten de feiten kracht bijzetten aan de
boetprediking van den abt, nog dienzelfden avond zonk een ander deel der stad in de asch.
Hoe moeilijk overigens het bewind voor den Bisschop
was, blijkt wel uit de sloten, die hij te Horst, Vollenhoven,
Woerden en Montfoort bouwen liet, om zich tegen Hollanders,
Friezen, Gelderschen en tegen zijne eigene onderdanen te verdedigen.
In 1178 overleed Godfried en graaf Floris III wilt te bewerken, dat zijn broeder Boudewijn, proost van de St. Mariakerk te Utrecht, hem opvolgde. Deze toonde terstond met
krachtige hand de heerschzucht en de onafhankelijkheid zijner
leenmannen te willen onderdrukken en riep ze derhalve te
Utrecht samen om het leen te vernieu wen ten einde hun te
herinneren, dat ze hem onderworpenheid schuldig waren. De
hertog van Brabant, die leenman van het Sticht was voor de
Veluwe, vertoonde zich niet, wijl hij beweerde het van den
Keizer in leen ontvangen te hebben. Toen nu de Bisschop het
leen vervallen verklaarde, nam Gerhard II, Gelre's graaf, die
het als achterleen van Brabant aanvaard had, de wapenen op.
Aanvankelijk was hij minder gelukkig, daar de bisschoppelijken zijne troepen uit de Veluwe verjoegen, doch toen hij nu met
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zijne troepen Deventer insloot, moest zelfs de Keizer tusschenbeide komen om aan den strijd een einde te maken (1180).
Acht jaren later werd diens bemiddeling op nieuw geeischt en
wel tusschen den Bisschop en Gerhard's opvolger Otto. Deze
toch had zich andermaal in het bezit der Veluwe gesteld,
waarop Boudewijn, door de benden der graven van Holland
en Kleef ondersteund, deze streek, benevens het graafschap
Zutfen, op gewelddadige wijze verwoestte. Toen riep de verontwaardigde Otto, die zich tegen zijne wederpartijders niet
opgewassen voelde, de hulp in van de bisschoppen van Keulen
en Munster, van den hertog van Lotharingen en den graaf
Van den Berg, en sloeg hij ook het beleg voor Deventer, waaraan ongetwijfeld een hard lot zou beschoren zijn, indien de
Keizer zich niet ten tweede male met de zaak bemoeid had en
de Veluwe tijdelijk in Otto's bezit gelaten had, totdat hij nader
de rechten der belanghebbenden zou onderzocht hebben. Eindelijk, in 119o, bepaalde de Keizer, dat de Veluwe als leengoed
van het Sticht aan Lotharingen in achterleen zou geschonken
worden, welks hertog het op zijne beurt aan Gelre afstond.
We spraken reeds met een enkel woord over Gerhard H,
Gelre's graaf. Van zijn voorganger Gerhard I is ons weinig
bekend. Hij stond zeer in gunst bij keizer Hendrik V, doch
anders was het met diens opvolger Lotharius. Terecht of te
onrecht werd Gerhard beschuldigd, dat hij Lotharius' mededin_
ger, den Roomsch-koning Koenraad zou hebben gesteund. Door
Lotharius op den rijksdag te Worms ingedaagd, verscheen hij
niet, ook al zegde de Keizer hem vrijgeleide toe. Dit wekte
natuurlijk verbittering en Gerhard moest straks 's Keizers toorn
met eene aanzienlijke geldsom afkoopen.
Onder zijne regeering werd het klooster te Marienweerd
en de abdij van Cassel gesticht. In 1131 overleed hij en werd,
even als velen zijner opvolgers, in de abdij van Cassel begraven. Zijn zoon Hendrik I, die hem opvolgde, erfde van zijne
moeder het Graafschap Zutfen, deckle zeer in de gunst van de
Duitschers en werd wegens zijne schoone gestalte, maar niet
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minder wegens zijne vroomheid en innemende manieren, zeer
genoemd. Hij mengde zich, gelijk we reeds zagen, in de twisten, welke het Sticht verdeelden bij de keuze van Herbert's opvolger, verdedigde bij den Keizer de rechten van het St. Mariakapittel, dat hem tot beschermheer gekozen had, tegenover
Egbert van Amstel, streed aan de zijde des Keizers in Italie en
werd tot scheidsrechter benoemd in den strijd, welke tusschen
Vlaanderen en Holland gevoerd werd over Zeeland-BewesterSchelde. Doch al deze roemrijke onderscheidingen zijn minder
waard dan de zorg, welke hij voor zijne landzaten koesterde,
die hij, onder meer, door het graven van de Grebbe, voor de
talrijke overstrooming trachtte te vrij waren.
Hij 8tierf waarschijnlijk in 1183. Reeds maakten wij op
uit de gunstige beslissing, welke de Keizer nam ten opzichte
van de Veluwe, dat ook Hendrik's zoon en opvolger Otto,
's Keizers gunst genoot. Misschien was het wel uit dankbaarheid voor de toewijzing der Veluwe, dat graaf Otto den Keizer
volgde op diens tocht naar het Heilige Land. In den strijd met
Saladin, vooral in den slag bij Ptolemais, schijnt graaf Otto,
aan het hoofd der kruisvaarders, zich door zijne dapperheid
zeer onderscheiden te hebben. Na zijn terugkeer uit het Heilige Land (1199) mengde Otto zich in de onlusten, welke in
Drente woedden, en na eenigen tijd tegenwicht geboden te
hebben aan den invloed van Holland, bij de verkiezing van
den opvolger van bisschop Boudewijn, verbond hij zich met
den graaf van dat gewest tegen Dirk van der Aare, den gunsteling van den Brabantschen hertog, wien ze den bisschopszetel misgunden. Dit schijnt hem door den hertog van Brabant
zeer euvel geduid te zijn en, mogen wij sommige geschiedschrijvers gelooven, die beweren, dat Otto zich eenige jaren tevoren z66 nauw met den hertog van Brabant verbonden had,
dat hij beloofde diens vrienden als zijne vrienden, diens vij anden als zijne tegenstanders te beschouvven, dan is het misnoegen voorzeker te plaatsen.
De Keizer, zijn gunsteling, die hem in den strijd tegen zijn
mededinger Filips van Zwaben zoo groote diensten bewezen had,
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in het gedrang ziende, reisde zelf naar Maastricht om de partijen
te verzoenen. Sommigen beweren, dat de hertog van Brabant
graaf Otto op zijne reis naar Maastricht deed gevangen nemen,
anderen, dat deze in een slag tegen de Brabanters zijn tegenstanders in handen viel. Hoe ook, zooveel is zeker, dat de Brabanter hem slechts tegen een zwaren losprijs, voor welks betaling
de graaf van Gelre of zijne beide zonen als gijzelaars stellen Of
de Tieler- en Bommelerwaard tot pand geven moest, ontsloeg.
Ofschoon Otto een nadeeligen vrede moest teekenen, werd de
goede verstandhouding tusschen beide partijen 74(56 volkomen
hersteld, dat Otto niet alleen zelf den strijd met den Bisschop
opgaf, maar ook zijn schoonzoon Willem I van Holland hierin
verhinderde, dat hij de zijde des Keizers verliet en zich, even als
de hertog van Brabant gedaan had, ten dienste van Filips van
Zwaben stelde, en dat de hertog zijne dochter aan 's graven
oudsten zoon verloofde, terwijl een groot deel van bovengenoemden losprijs als huwelijksgift geschonken werd.
Intusschen was in Holland een felle strijd over den ledigen
gravenzetel ontstaan tusschen Willem, Otto's schoonzoon, en
zijn neef, den graaf Van Loon. 't Was een moeilijk geval inderdaad voor Gelre's graaf, wien beiden zoo na bestonden, doch
uit de mededeeling, dat Otto eerst als bemiddelaar tusschen
Willem en den bisschop van Utrecht, daarna tusschen dezen
en Van Loon optrad, bewijst, dat hij er in slaagde beider vertrouwen te behouden.
Otto overleed in 1206, nadat keizer Filips hem nog menigmaal openlijke bewijzen van zijn gunst en vertrouwen geschonken had. Hij liet eene uitgebreide familie na, waarvan
zijn zoon Gerhard III hem opvolgde en een ander zijner zonen, Otto, den bisschoppelijken zetel besteeg. Terwijl een zijner dochters reeds gehuwd was met den Hollandschen graaf
Willem I, trad eene andere in den echt met Hendrik den Rijke,
graaf van Nassau, wiens kleinzoon Adolf van Nassau straks
den keizerstroon besteeg.
Vier jaren lang regeerde graaf Gerhard III in vrede en
rust, toen de wensch, om zijn broeder Otto II op den bis-
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schopszetel te zien, hem de wapenen deed opvatten, en nauwelijks was de strijd beslist, of hij trok andermaal ten oorlog,
om zijn schoonvader, den hertog van Brabant, tegen den
kerkvoogd van Luik te ondersteunen. Jammer dat hij zijn
goeden naam schandvlekte door de plundering van de bisschoppelijke hoofdstad Luik, een euveldaad, waardoor hij en zijn
schoonvader zich den bisschoppelijken ban op den hats haalden, welke eerst na twee jaren opgeheven werd.
Een nieuwe strijd tusschen twee mededingers naar den
Duitschen keizerstroon, Frederik van Zwaben en Otto IV,
wikkelde Gerhard andermaal in moeilijkheden. Gerhard koos
de zijde van Frederik, waarop Otto, die tevens door den
Franschen koning bestreden werd, op zijne doorreize naar
Frankrijk, Gelre verwoestte en Gerhard als gevangene medevoerde. De nederlaag des Keizers bij Bovines gaf hem de vrijheid terug en andermaal schaarde hij zich aan Frederik's zijde.
De geschiedenis van Friesland verliest zich tegen het einde
der elfde eeuw in den eindeloozen strijd tusschen den Duitschen keizer en Egbert, den maarschalk van Saksen, waarvan
wij boven spraken. NU verzoende hij zich met den Keizer, dan
viel hij dozen onverwachts op het lijf, en Friesland moest bij de
strafoefening maar al te vaak het gelag betalen. Zoo lezen we,
dat Egbert zich in 1087 van de geheele streek tusschen het
Vlie en de Lauwers meester maakte. De vertoornde Keizer
trachtte daarop met een groot leger aan Egbert zijne bezittingen in Thuringen te ot ntnemen, doch Egbert sloeg den Keizer zoo geducht, dat deze met achterlating van de keizerlijke
eereteekenen, naar Bamberg de vlucht nam. Kort daarop viel
Egbert als slachtoffer van een moordenaar, waarschijnlijk gewapend door de hand van 's Keizers zuster, de abdis Aleida,
terwiji de bisschop van Utrecht „ten eeuwigen dage" in 't bezit
der Friesche graafschappen bevestigd werd. De benden van
Egbert en die van den Hollandschen graaf werden nu door
den Bisschop verdreven en deze stelde zijn eigen stedehouder
over zijne Friesche bezittingen aan.
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Intusschen rustte men zich allerwege met heiligen ijver
tot den eersten kruistocht toe. Ook de Friezen gordden als om
strijd de wapenen aan tot bevrijding van het Heilige Graf. Bij
dezen tocht vinden wij met eere gewag gemaakt van Tjepbe
Fortema, die bij het beleg van Nicea sneuvelde, van Feike
Lyauckama en Feike Botnia, die, om hun uitstekenden moed,
aan het hoofd eener ruiterbende geplaatst werden. Ook vinden
wij gewag gemaakt van de Friesche edellieden Galama en
Hermana, die op den verderen tocht van het kruisleger zwaar
gewond werden, terwijl de eerste bij de verovering van Antiochie sneuvelde. Bij de bestorming vanJeruzaiem werden Lyauckama en Botnia zwaar gewond en waarschijnlijk zou de laatste
door bloedverlies ellendig omgekomen zijn, zoo niet de dienaar
van Lyauckama zoo lang op het slagveld rondgezocht had, totdat hij den gewonde vond, waarna hij hem in de tent zijns
meesters bracht en beiden zoo verpleegde, dat ze weldra van
hunne wonden hersteld waren. Ten prijs voor hunne dapperheid, sloeg Godfried van Bouillon hen tot ridders.
Reeds was de edele Godfried van Bouillon gestorven en
zijn broeder Boudewijn had het bewind over Jeruzalem met
den titel van Koning aanvaard, en nOg waren de beide helden
in Jeruzalem, om den Koning tegen de aanhoudende aanvallen
der Sarracenen te steunen. Hier ontvingen zij bezoek van vier
Friesche edellieden, Homma Homminga, Sixtus Camminga, Tjalling Valerius ab Ockinga en Godfried Roorda, die, terwijl zij
zich in Italie op de studie der letteren toelegden, het verlangen
aangegrepen had den kamp tegen de ongeloovigen mede te
strijden. Hartelijk ontvingen hen hunne landgenooten en stelden hen aan den Koning voor, die hun gaarne een plaats in
de gelederen zijner krijgers aanwees. Nadat zij zich in her-.
haalde gevechten tegen de Sarracenen door hunne dapperheid
met roem hadden overladen, vertrokken zij weder naar hun
land, door koning Boudewijn zelven met honderd ruiters tot
aan Jopicie of Jaffa uitgeleid. Vier maanden later werden zij
met uitbundige geestdrift door hunne Friesche landgenooten ontvangen en op plechtige wijze in het vaderland verwelkomd.
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Nadat de Friezen den aanval van Hendrik den Dikken van
Saksen, den schoonzoon van Egbert, die zijne rechten op hun
land wilde doen gelden, afgeslagen hadden, genoot het land
eenigen tijd rust en het kan niemand verwonderen, dat zijne
strijdlustige edelen andermaal de blikken naar het Oosten
wendden. Door zijn vriend Botnia, zijn broeder Epo, Godfried
Roorda en Herama vergezeld, trok Lyauckama naar Venetie, waar
Roorda zoo ernstig ziek werd, dat Herama besloot bij hem te
blijven. De overigen trokken voort tot Jaffa, waar Lyauckama
zelf door eene ziekte aangetast werd en overleed. Volgens zijn
wensch begroeven zijne vrienden hem te Jeruzalem. Toen keerden ze terug naar Venetie en vernemende, dat hunne achtergelaten vrienden naar het vaderland teruggekeerd waren, volgden
zij hun voorbeeld.
Tien jaren later begaven Herama en Homminga met tal
van edelen zich andermaal naar Jeruzalem, waar Boudewijn II
geduchte aanvallen van de Sarracenen te verduren had. Bij een
dier gevechten sneuvelden Herama en Homminga beiden. Woedend stormden nu de overigen op den vijand in, doch hunne
dapperheid mocht hen niet baten. Koning Boudewijn geraakte
met Camminga en Ockinga in gevangenschap, terwijl Roorda
en Herama zwaar gewond werden. Beiden herstelden echter en
de gevangenen kregen tegen betaling van een groot losgeld
hunne vrijheid weder.
Mocht Friesland tijdelijken bloei genieten, niet minder was
Groningen vooruitgegaan in welvaart en rijkdom, en uit vrees
voor de roofzieke naburen, besloot men de houten palissaden en
borstweringen door steenen te doen vervangen. Men verzuimde
echter daartoe de vergunning te vragen van bisschop Godebald.
De kerkvoogd, verontwaardigd over deze miskenning van zijn
gezag, gelastte 'terstond, dat men de steenen versterkingen afbreken en door de oude vervangen zou. Toen stonden de vijanden des bisschops, die onder den naam van Gelbingers bekend
stonden, tegen hem op en staken het kasteel Groenenberg,
waar de bisschoppelijke stadhouder verblijf hield, in brand.
Jammer slechts, dat inwendige veeten dezen landen vaak
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meer schade deden dan de omliggende vijanden bij machte
waren te doen. De trotsche en ongenaakbare Douwa van Harns
had een oprijweg op zijne landerijen aangelegd, maar Sicko
Douwes van Gratinga, te recht of te onrecht meenende evenzeer recht op den weg te hebben, zond zijn zoon daarop met
een hooiwagen, waarop de woedende Douwa toesnelde en den
jongeling doorstak. De wanhopig bedroefde vader roept terstond al zijn magen en vrienden bijeen en belegert den wree den moordenaar in zijn kasteel, dat geheel en al verwoest
wordt, ter wijl Douwa, met zijn gansche gezin, voor de euveldaad met 't leven moeten boeten. Douwa's broeder treedt nu
als bloedwreker op, en gedurende een tijdperk van vijftien jaren
wordt het ongelukkig land met moord en verwoesting vervuld,
totdat het eindelijk den abt van St. Odolphus, met behulp van
vele Friesche edelen, gelukt, aan den heilloozen strijd een einde
te maken.
De rust, welke het land overigens genoot, werd in 1155
gestoord, toen Hendrik de Leeuw, kleinzoon van den straks
genoemden Hendrik den Dikken, de Friezen onverwachts met
een groot leger op het lijf viel om den dood zijns grootvaders
te wreken en het land te veroveren. Hij moest echter met
groot verlies van manschappen en buit Friesland verlaten.
Doch een andere vijand van 's lands welvaren liet zich
niet zoo gemakkelijk keeren. Wij bedoelen den hevigen vloed,
die in 1164 Friesland teisterde, waarbij, naar men zegt, wel
honderd duizend menschen het leven verloren, de veestapel met
den akker een proof van de verbolgen zee werd en gansche
gehuchten en dorpen als weggespoeld werden. Nog was het onheil, door den vloed teweeg gebracht, niet hersteld, of de oorlog
dreigde. Floris III namelijk gordde, ter oorzake van het bezit
van de Friesche graafschappen Oostergo en Westergo, het
zwaard aan tegen den Utrechtschen bisschop en, daar hij zich
niet om den Paus bekreunde, die hem met den banvloek bedreigde, zou Friesland andermaal al de ellende van den krijg
ondervonden hebben, indien niet keizer Frederik tusschenbeide
getreden ware en een verdrag had weten te bewerken, waarbij
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besloten werd, dat de beide vorsten gelijke rechten op de graafschappen zouden hebben en ze gezamenlijk zouden doen besturen door een stedehouder, met wederzijdsch goedvinden gekozen.
Eene halve eeuw ging voorbij, waarin het land telkens en
telkens weder door stormen en hooge vloeden geteisterd werd,
terwijl zijne edellieden, waaronder de gebroeders Martena vooral
met eere genoemd worden, zich in 's Keizers dienst onderscheidden. Niet minder maakten de Friezen zich verdienstelijk in den
strijd tegen Saladin, die zich op nieuw van Jeruzalem meester
gemaakt had, en het was vooral door hunne dapperheid, dat
Saladin bij Ptolemais verslagen en de stad, na eene tweejarige
belegering, ingenomen werd. Slechts weinige honderden keerden
terug van de twaalf duizend Friezen, die zich opgemaakt hadden om de Turken te bestrijden, en voorzeker hadden ze rijker
aandeel in den buit verdiend dan de beide hoofdaanvoerders
van den kruistocht, Richard Leeuwenhart, de koning van Engeland, en Filips Augustus, Frankrijk's vorst, hun toewezen (I 190).
We deelden vroeger mede, dat keizer Hendrik IV bij den
dood van Godfried met den Bult, Neder-Lotharingen aan zijn
zoon Koenraad schonk, doch toen Koenraad tijdens den strijd
tusschen zijn vader en paus Gregorius VII de zijde zijns vaders
verliet, beroofde deze hem van al zijne leengoederen en schonk
aan Godfried van Bouillon, den zusterszoon van den Bultenaar,
al diens bezittingen. Geen wonder voorwaar ! Hij was het,
die in den slag bij Merseburg 's Keizers grooten mededinger
Rudolf van Zwaben neersloeg, en door dit heldenfeit den strijd
ten voordeele van keizer Hendrik beslechtte, en met dat zelfde
zwaard ontsloot hij straks Rome voor het keizerlijk leger.
Nieuwe lauweren behaalde Godfried, toen hij aan het hoofd
van het kruisleger naar het Oosten toog en Jeruzalem veroverde.
Weigerde hij ook een gouden kroon te dragen, waar zijn
Heiland een doornenkroon gedragen had, zijn heldenmoed, zijn
beleid en zijn nederigheid sierden zijne nagedachtenis meer dan
het goud zijne slapen had kunnen doen. Een jaar lang was
hij „Bescherrner van het Heilige Graf;" tccu geraakten bij zijn
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overlijden Neder-Lotharingen. Maastricht en Antwerpen aan
graaf Hendrik II van Limburg. Doch de trouw, welke deze
zijn leenheer bewees, zou hem duur te staan komen. Toen 's Keizers zoon, de latere Hendrik V, zijn vader beoorloogde, hield
de graaf van Limburg het leger, waarmede Hendrik zijn vader
najaagde, bij de Maas tegen. Nauwelijks was echter Hendrik IV
gevangen en Hendrik V op den keizerlijken troon gestegen, of
deze nam Hendrik van Limburg gevangen en beroofde hem
van al zijne goederen, welke hij Godfried met den Baard, graaf
van Leuven en Brabant, toewees. Terwijl de Keizer op zijne
beurt in strijd met den Paus gewikkeld was, wist Hendrik van
Limburg zijn kerker te ontvluchten en een leger bijeen te brengen, waarmede hij Aken veroverde. Doch nauwelijks heeft
Godfried het vernomen, of hij snelt op zijn tegenstander los
en levert hem een slag, waarbij Hendrik ter nauwernood ontkomt, doch zijne gemalin met eene groote menigte edelen in
Godfried's handen valt. Deze toont zich echter een grootmoedig
vijand : hij zendt Godfried zijne echtgenoote weder en behandelt de gevangen aanzienlij ken a:6 edelmoedig, dat ze hem
wel gaarne als hun heer huldigen. Toch mocht Godfried NederLotharingen niet ongestoord bezitten. Toen hij bij den dood
van keizer Hendrik V in den strijd om den keizerlijken troon
tusschen Koenraad en Lotharius de zijde des eersten gekozen
had, ontnam de laatste hem zijn hertogdom en schonk het aan
Walram, den zoon van Hendrik van Limburg, ten gevolge
waarvan de Limburgsche graven ook den hertogstitel voerden
Daar echter ook Godfried nog over een deel van Lotharingen
heerschappij voeren bleef, ontstonden er vaak geschillen en
barstte er weldra een hevige krijg tusschen de beide hertogen
uit, waarbij Walram door den bisschop van Luik ondersteund
werd. Godfried dwong, na een bloedigen strijd, den bisschop
van Luik de vesting Duras, waarvoor hij het beleg geslagen
had, te verlaten. Het volgende jaar, 1130, trok Godfried andermaal met een leger tegen Walram en den Bisschop op, doch
nu met minder goed gevolg. De Luikenaars wonnen den slag
en vermeesterden zelfs den prachtigen standaard, welke Godfried
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van Engeland's koning ten geschenke ontvangen had en die
nog na eeuvven bij plechtige gelegenheden door de Luikenaars
als teeken van hun triomf vertoond werd. De dood van keizer
Lotharius en de verheffing van keizer Koenraad op den keizerstroon, herstelden Godfried weder in het bezit van NederLotharingen, doch hij mocht zich daarin slechts een jaar
verblij den.
Nauwelijks had na zijn dood Godfried II den hertogszetel
beklommen, of Hendrik III, Walram's zoon, wilde hem Lotharingen ontwringen en bracht daartoe bij St. Truien een machtig
leger sa Am. Godfried was hem echter te sterk af, ontnam hem
St. Truien, en dwong de bewoners van Aken hem als hun beer
te erkennen en zich in zijne gelederen te scharen. Doch de
dood rukte hem in bet midden van zijne zegevierende loopbaan
weg. Hij liet zijn eenig en eenjarig zoontje achter, onder de
voogdij van een viertal baronnen des rijks. De machtige heeren
van Grimsbergen en Mechelen, beleedigd omdat zij bij de keuze
der voogden voorbijgegaan waren, vormden nu eene samenzwering, waarbij zij bedoelden zich zelf ,onafhankelijk te maken,
en de goederen van het Brabantsche huis onder zich te verdeelen. Straks brachten zij een leger op de been, waarmede zij
ook Brussel verwoestten. Nu trokken de aanhangers van den
jongen Godfried hun tegen en leverden bun een slag bij Ransbeck. Toen de strijd aanving, ontnam een der Brabantsche
edelen den jongen Godfried van zijne moeder en hing hem, in
het gezicht van 't gansche leger, met zijn IN ieg aan een boom,
opdat die aanblik de strijdenden zou mogen aanvuren. De samenzweerders me eaten dan ook na driedaagschen strijd het
onderspit delven, doch eerst na zesjarigen kamp mocht het
Godfried, die naar deze gebeurtenis den bijnaam van Godfried
in de Wieg ontving, in 1159 gelukken, het slot Grimsbergen te
slechten en de ontevreden edelen tot onderwerping te brengen.
Daarna eischtte Godfried, ten einde zich van de onderworpenheid zijner leenmannen te verzekeren, nieuwe hulde van den
hertog van Gelre en den graaf van Namen en Luxemburg.
De eerste verscheen, _doch de laatste weigerde en, overtuigd
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dat Godfried het hierbij niet laten zou, verbond hij zich met
zijn broeder Boudewijn IV van Henegouwen tegen hem. Bij
Carnieres kwam het Jot een beslissenden strijd, waarin Godfried
geslagen en tot Brussel door zijne tegenstanders achtervolgd
werd, zoodat hij blijde was vrede te kunnen sluiten. Hij kon
het gevoel van zijne nederlaag niet verkroppen en verbond
zich nu met zijn schoonbroeder, Hendrik III van Limburg,
tegen den graaf van Namen. Terwijl Hendrik den graaf van
Namen uit Luxemburg verdreef, trachtte Godfried de stad Namen zelve te vermeesteren, doch nauwelijks had de toenmalige
graaf van Henegouwen dit vernomen, of hij snelde met een
leger zijn oom te hulp, belegerde Hendrik van Limburg in
Arlon en dwong dezen tot een nadeeligen vrede. De oorlog
met Henegouwen bleef nog jaren lang voortduren en overstelpte Henegouwen, Brabant en Vlaanderen met allerlei ellende, totdat Boudewijn eindelijk Godfried tot duurzamen vrede
dwong (1186).
Deze, de regeering moede, droeg het bewind over aan
zijn zoon Hendrik I, die weldra in een strijd met den hertog van Luxemburg en den graaf van Loon gewikkeld werd,
waarin zich ook de graaf van Henegouwen mengde en waaraan slechts een einde kwam, toen de graaf van Vlaanderen en
de koning van Frankrijk zich als bemiddelaars opwierpen. In
1190 overleed Godfried III, nadat hij door den bouw van het
landhuis Orten, in de boschrijke streek van de Dieze, den grondslag gelegd had tot de stad 's Hertogenbosch, welke straks met
muren omringd werd.
Toen Robert II uit Palestina terugkeerde, vond hij Vlaanderen in gunstigen toestand terug. De steden bloeiden door
handel en nijverheid. De laken- en wolfabrikage genoten reeds
Europeesche vermaardheid, zoodat vreemdelingen zelfs bij de
Vlamingen ter schole gingen. Maar tevens vond Robert zijne
staten van de eene zijde door den Duitschen keizer, van de
andere zijde door Boudewijn III van Henegouwen bedreigd.
Na echter het keizerlijk leger de eene nederlaag na de andere
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toegebracht te hebben, maakte hij zich, ten korte van Henegouwen, van de steden Doornik en Kamerijk meester, en behield deze steden tot aan zijn dood (I II I).
Boudewijn VII, zijn zoon, had met leede oogen gezien
hoe de trotsche landedelen hun willekeur botvierden en van
de gedurige afwezigheid zijns vaders gebruik maakten om de
poorters en landlieden te onderdrukken. Nauwelijks was hij dan
ook aan het bewind gekomen, of hij riep de edelen te (Atrecht)
Arras samen, liet hun de vredewet voorlezen en zwoer, met het
uitgetrokken zwaard in de hand, dat hij met eigen hand den
overtreder der wet zou straffen. En hij liet het niet bij woorden : straks werden op zijn bevel tiers ridders, die eenige kooplieden uit Brugge op den landweg beroofd hadden, op het
slotplein gehangen, terwijl de slotvoogd van Oostkamp, die
van eene arme boerin een paar koeien ontvreemd had, op de
markt te Brugge in een ketel met kokend water geworpen
werd. Door zulke middelen herstelde hij de tucht in het rijk
en zijne onderdanen waren hem dankbaar.
Toen koning Hendrik I van Engeland zijn broeder Robert
van Normandie eerst van het gezicht en daarna van het leven
beroofd had, snelden de koning van Frankrijk en graaf Boudewijn naar Normandie om den vermoorde te wreken. Na menig
heldenfeit daagde Boudewijn den Engelschen koning, die zich
in Rouaan had versterkt, tot den tweekamp uit en, toen deze
weigerde, reed hij tot voor de poorten der stad en, van het
paard stijgende, stak hij zijn lans in den grond als eene openlijke uitdaging. Op den terugtocht trof hem een piji aan het
hoofd en wondde hem z66, dat hij naar Vlaanderen moest terugkeeren, wa,ar hij weldra overleed. Boudewijn had zelf geene
kinderen. Eenigen tijd geleden was zijne tante Adela, die met
koning Kanut IV van Denemarken gehuwd was, met haar
zoon Karel tot hem gevlucht, om aan de woede van het oproerige krijgsvolk te ontkomen. Aan dezen Karel nu liet hij
zijn rijk achter, doch de kroon werd hem betwist door den
burchtgraaf van Yperen, die daartoe aangezet werd door de weduwe van Robert II. Doch Karel overwon den burchtgraaf, nam
Dl. I.
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hem gevangen en schonk hem de vrijheid niet weer, voor hij
onder een duren eed van zijne aanspraken afstand gedaan had ,
de weduwe van Robert most haar aanstoken met het verlies
van vele harer goederen betalen. Karel volgde het voorbeeld
van zijn voorganger en inaakte zich zoo bemind, dat men hem
den Goede heette; ja, de fawn zijner rechtvaardigheid verbreidde zich dertuate, dat de baronnen van Jeruzalem hem de
kroon van dat rijk en de Duitsche vorsten hem de keizerskroon
aanboden. Duch Karel weigerde en wijdde al zijne zorgen aan
zijn yolk. Door de bescherming der lijfeigenen en der geringe
burgers, haalde hij zich echter de wraak der edelen op den hals,
en deze zou weldra haar slachtoffer treffen.
De schrale oogst van het jaar 1125 en de daarop gevolgde strenge winter, veroorzaakten hongersnood onder de armen, dock de rijken hadden zich tijdig van koren voorzien en
spotten met den algemeenen nood. Toen liet Karel met geweld
hunne voorraadschuren openbreken en het koren on der de
hongerige menigte uitdeelen. Reeds had Karel de Berthout's
tegen zich verbitterd door eene jonkvrouw uit deze adellijke
familie te verplichten haar adeldom door twaalf getuigen te
bewijzen. Toen nu ook Berthout, de slotvoogd van Brugge,
gedwongen werd zijn korenvoorraad ter beschikking van de
armen te stellen, verbond hij zich met den burchtgraaf van Yperen en vele andere edelen, en des graven dood was besloten.
Op zekeren morgen knielde Karel in de kerk van St. Donat voor het beeld der Heilige Maagd, om er te bidden ; zijn
gevolg had zich tot hetzelfde doel in de bidkapel verspreid.
Daar naderde hem eene arme vrouw en vraagde hem een aalmoes, en de graaf voldeed terstond aan haar verlangen. Juist
hieven de monniken hun koorzang aan, toen een neef van
Berthout, Burchard, met getrokken degen den graaf naderde.
„Neer graaf, wees op uwe hoede !" riep de bedelares den
bedreigde toe.
Doch toen deze zich omwendde, stortte hij neder, door een
slag met Burchard's degen op de hersenen getroffen. De sadmgezworenen snelden toe, verminkten het lijk op schandelijke
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wijze en wierpen het in 't schip van de kerk, waarna zij ook
de edelen ombrachten, die den graaf vergezeld hadden. Na dit
gruwelstuk in de kerk volbracht te hebben, ijlden zij door de
straten en vielen in de huizen van 's graven vrienden. Geheel
de stad was van schrik verslagen, en zoo groot was de ontsteltenis, dat men het lijk van den graaf zelfs geene eerlijke
begrafenis durfde geven. Verontwaardigd over zulk eene lafhartigheid, riep nu Servaes van Praet, een kamerheer van Karel,
het Vlaamsche yolk op om den moord van hun geliefden graaf
te wreken. Nu snelden de wrekers uit alle deelen van Vlaanderen naar Brugge, ja ook de koning van Frankrijk verscheen.
De schuldigen hadden zich in den burcht versterkt, doch waren
weldra genoodzaakt zich over te geven en vielen alien onder
de hand des yolks. Berthout meende den dans ontsprongen te
zijn, toen het hem gelukt was Brugge te ontvluchten. Hij nam
de wijk naar den burchtgraaf van Yperen, doch deze was verraderlijk genoeg, hem te doen ophangen, om zich den schijn
te geven, als ware hij geheel en al buiten de zaak. Vreeselijk
woedden de wrekers tegen de sahmgezworenen, die overal opgespoord werden en waarvan ongeveer tweehonderd onder de
handen van den beul stierven. Ja, ook hunne woningen werden
verbrand, opdat het puin den moordenaars van goede vorsten
tot eeuwigen afschrik strekken zou.

HOOFDSTUK XX.
EEN KWAAD LEEN.

In Holland was Dirk VII in 1190 zijn vader Floris III
opgevolgd. Toen de graaf van Vlaanderen voor Ptolemais gesneuveld was, trachtte Dirk bij den Keizer te bewerken, dat
deze hem van de leenroerigheid over Zeeland-Bewester-Schelde
aan Vlaanderen ontsloeg, doch hij slaagde niet : slechts verkreeg hij het recht tol te heffen bij Geervliet van de schepen,
die daar langs voeren. Hetzij deze tol, waarvan de heffing in
strijd was met het verdrag, in io68 tusschen de graven van
Holland en Vlaanderen gesloten, er aanleiding toe gaf, of wel
Dirk zich nochtans trachtte van de leenroerigheid te ontslaan,
genoeg, er ontstond groote verwijdering tusschen de graven
der beide landen.
In 1194 keerde Dirk's broeder Willem uit Palestina terug.
Ofschoon Dirk hem hartelijk aan zijn hof verwelkomde, weigerde hij hem West-Friesland als zijn vaderlijk erfdeel of te
staan. Willem, hierover vertoornd, begaf zich eigenmachtig naar
West-Friesland, wist de Drechterlanders op zijne zijde te krijgen en trad openlijk als de tegenstander zijns broeders op.
Dit trot te ongelukkiger, daar ook de graaf van Vlaanderen
juist in dezen tijd een inval in Zeeland deed. Nu verdeelde
Dirk zijn strijdkrachten en, terwiji hij zeif tegen de Vlamingen
optrok, liet hij den strijd tegen Willem aan zijne heldhaftige
Bade Adelheide over. Op denzelfden dag, dat de Vlamingen,
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door Dirk's dapperheid gedrongen, Zeeland hadden moeten verlaten, mocht het Adelheide gelukken over Willem te zegevieren.
Zij had haar hoofdkwartier in de abdij te Egmond gevestigd,
beschikte, zeer tegen den zin der geestelijken, over de rijke
kloosterschatten, ten einde een goed deel van Willem's aanhangers om te koopen, en trok daarna tegen hem op. Bij Alkmaar stonden de beide legers tegenover elkaar. Willem, bij den
aanvang van den strijd door de inwoners van Winkel en Niedorp verlaten, die zich bij Adelheide voegden, trachtte vergeefs
met zijne edelen door persoonlijke dapperheid te vergoeden,
wat hem aan getalsterkte ontbrak. Weldra waren de zijnen
genoodzaakt te vluchten, en Dirk snelde naar Egmond om zijne
zegevierende gade geluk te wenschen en dank te betuigen. Hier
werd nu onder bemiddeling van bisschop Boudewijn een verdrag gesloten, waarbij de broeders beloofden den strijd te be"
eindigen en aan Willem een jaarlijks inkomen uit den Geervlietschen tol, benevens het bewind over Friesland afgestaan
werd, voor zoover de Hollandsche graaf daarover te beschikken had.
Het duurde echter niet lang, of de goede verstandhouding
tusschen de beide broeders werd andermaal verstoord. Bisschop
Boudewijn was overleden en Dirk zoowel als Otto van Gelre,
tr ichtten elk hun eigen gunsteling op den zetel te brengen.
't Was Dirk niet onbekend gebleven, dat Willem in het geheim Otto van Gelre steunde. Toen deze echter de nederlaag
geleden had, begaf Willem zich naar het slot Terhorst, waar
zijn broeder verblijf hield, om hem geluk te wenschen, en dat
wel, ondanks de waarschuwing van zijne moeder Ada en zijne
vrienden. Ofschoon zijn broeder hem gansch niet vriendelijk
ontving en hij daar zelfs zijn vijand Hendrik de Kraan vond,
die zich bij Dirk, als beschermer van het Sticht beklaagd had,
omdat Willem hem zijn graafschap, een leen van Utrecht, ontweldigd had, waagde Willem het toch te blijven. Onvoorzichtig
genoeg, want nauwelijks had hij zich van de tafel verwijderd,
of de graaf van de Kraan nam hem op Dirk's last gevangen.
Willem vond echter weldra gelegenheid te ontsnappen en wendde
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zich tot Otto van Gelre, die hem als vijand van Dirk gaarne
verblijf schonk en met wiens dochter Adelheide Willem straks
in het huwelijk trad (1198).
Spoedig daarna verzoenden Dirk en Otto zich en beoorloogden samen den bisschop Dirk van der Aare die, om de
schulden van het Sticht te delgen, eene belasting op eigen hand
in Friesland wilde heffen. Otto viel in Overijsel en maakte zich
van Deventer meester, doch viel straks in de handen van den
hertog van Brabant, die zich met den Bisschop verbonden had.
Terstond trOk Dirk, die het beleg voor Utrecht geslagen had,
tot Otto's hulp op, vermeesterde de stad 's-Hertogenbosch en
behaalde aanzienlijken buit. Intusschen had de hertog van Brabant versterking uit Vlaanderen en Limburg gekregen, en nu
viel hij de Hollanders bij Heusden zoo geducht op het lijf,
dat zij versiagen werden en ook graaf Dirk in zij ne-machtviel.
De Bisschop zorgde wel, dat Holland en Gelderland, die thans
zonder heer waren, hem genoegzaam schadeloos stelden voor
de onkosten van den krijg. Dirk moest voor een groote geldsom zijne vrijheid koopen, terwijl hij met den Bisschop vrede
sluiten en met Brabant een verdrag moest aangaan, waarbij
hij Dordrecht en Breda aan den hertog afstond, onder voorwaarde, dat hij beide als erfelijk leen terstond terug ontving.
Weinig tijds later overleed Dirk VII te Dordrecht,! slechts
eene dochter, Ada, nalatende.
Gedurende de kortstondige ziekte van Dirk had zijne gemalin alles gedaan, wat in haar vermogen was, om de beide
broeders van elkander verwijderd te houden. Zij wilt toch, dat
haar gemaal het wijs oordeelde aan zijn broeder Willem de
voogdij over de nog onmondige Ada op te dragen, ten deele
wijl hij begreep, dat, daar Holland een mannelijk leen was,
het na zijn dood weder aan den leenheer vervallen moest, en
deze er dan waarschijnlijk Willem mede beleenen zou als den
naast rechthebbende. Nu haastte hij zich .zijn broeder met de
opvolging te verzoenen door hem tot voogd te benoemen, en
tevens vond Ada dan in haar oom een krachtig beschermer
en tegen don Keizer en tegen ieder, die aanspraak zou willen
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maken op den gravenzetel, welke nu drie eeuwen aan zijn geslacht gebleven was.
Doch de heerschzuchtige Adelheide, die daarenboven Willem een doodelijken haat toedroeg, had gansch andere plannen : niet slechts kon zij de gedachte niet verdragen, dat haar
schoonbroeder voogd zijn zou, maar zij wenschte zelve het roer
van zaken te besturen. Ook zij dacht aan het k wade leen,
doch zij vleide zich, dat wanneer de jeugdige Ada slechts geh-uwd ware, de Keizer den schoonzoon de voorkeur geven zou
boven den broeder. Het kwam er dus op aan een schoonzoon
te vinden, die hare heerschzucht genoeg terrein overlaten zou.
Zij meende dien gevonden te hebben in den jongen en zwakken Lodewijk, graaf van Loon. De Keizer was hem niet ongenegen ; de bisschop van Luik was zijn leenheer, weshalve de
Utrechtsche kerkvoogd hem zeker niet bestrijden zou; Otto
van Gelre was zijn bloedverwant en bovendien had zij vele
Hollandsche edelen, die Willem alles behalve genegen waren,
tot hare plannen overgehaald. Weldra was Van Loon voor
hare plannen gewonnen en hij wachtte, door Adelheide gewaarschuwd, op het slot te Altena reikhalzend het oogenblik af,
waarop Adelheide hem zou doen berichten, dat haar echtgenoot den laatsten adem uitgeblazen had.
Nauwelijks was dit dan ook gebeurd, of reeds was hij in
het grafelijk paleis te Dordt aangekomen en, terwijl 't stoffelijk
overschot van Dirk nog niet begraven was, weergalmden de
zalen van de feestzangen ter eere der jonggehuwden. Daarna
werd 't aan de monniken te Egmond overgelaten het lijk van Dirk
ter aarde te bestellen naar eigen goedvinden en op eigen kosten.
Terwijl de algemeene verontwaardiging over zulk een bestaan vele van de haar gunstig gezinde edelen tegen Adelheide innam, had Willem zich op de mededeeling van zijns
broeders dood naar Holland begeven. Aan de grens van het
graafschap gekomen, verzocht hij om vrijgeleide, om den lijkdienst zijns broeders te Egmond bij te wonen, doch op last
van Adelheide werd het hem geweigerd, waarna hij zich weder naar Friesland begaf. De lijdelijke houding van Willem
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tegenover de onverbiddelijke weigering, bracht de edelen nog
meer op zijne zijde, en onder belofte hem te zullen steunen,
noodigden ze hem uit naar Holland te komen en het leen te
bemachtigen. Midden in den nacht kwam Willem op het kasteel te Wassenaar aan. In eenvoudige, ruwe kleeding vermomd,
de rand van zijn hoed neergeslagen over het gelaat, slechts
door een paar bootslieden vergezeld, begaf hij zich van daar
in een roeischuitje naar Vlaanderen. Doch daar werd hij aan
den wal door eenige Zeeuwen herkend en dezen, buiten zich
zelve van vreugde, den zoon van den gotclen Floris weder te
zien, brachten hem naar Zieriksee, waar hij terstond als graaf
van Zeeland werd gehuldigd.
Willem's vrienden hadden intusschen ook de Kennemerlanders op zijne zijde gebracht, en toen deze vernamen, dat
Adelheide met haar schoonzoon en haar dochter een lijkdienst
dachten te gaan bijwonen in Egmond, wilden zij het drietal
gevangen nemen en aldus de zaak in Bens beslechten. Ongelukkigerwijze werd echter het plan ontdekt, zoodat Adelheide en.
Van Loon in den nacht naar Utrecht wisten te ontkomen, terwijl Ada, onder bescherming van eenige edellieden, in den burcht
te Leiden vluchtte. Hier verdedigden Borne en Meerheim het
slot tegen Banjaard, Egmond, Wassenaar en anderen, die aan
het hoofd der Kennemers tegen hen opgetrokken waren. Weldra moesten zij het slot overgeven. Ada werd onder bewaking
van den beer Van Teylingen gesteld, terwijl Meerheim en Borne
in den kerker geworpen werden, totdat Willem ztlf over hun
lot zou hebben beslist. Deze vertoonde zich dal ook spoedig
in Kennemerland, en werd er met ware gcestdrift ontvangen.
Hij deed Ada naar het schoone eiland Tessel voeren, vanwaar
hij haar, ten gevolge van de onderhandelingen met Adelheide
en Van Loon, terstond naar Engeland liet vertrekken, nits de
Koning van dat rijk zich voor haar verantwoordelijk stelde.
Willem deed het huwelijk, tusschen Van Loon en Ada
gesloten, als zijnde buiten voorkennis van den Keizer en hem,
als naasten bloedverwant, ontbinden. Doch Van Loon, overuigd,
dat de kerkelijke sluiting van 't huwelijk daaraan alle kracht
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verleende, ging voort zijne rechten te doen gelden en bracht
een monsterverbond in zijn voordeel tot stand. De bisschop van
Utrecht en Luik, de marktgraaf van Namen, de graven van
Limburg en van der Aaree wapenden zich alien voor hem.
Ter wijl hij de verdediging van Kennemerland aan van Egmond
en Banjaard overliet en de naar het Sticht gelegen grenzen
door verschansingen trachtte te beveiligen, zou hij zelf Holland
beschermen.
De Kennemers begonnen den strijd met de verwoesting
van Amstelland, welke heer, Gijsbrecht, Adelheide's vlucht begunstigd had, en drongen plunderend en roovend tot Weesp
en Muiden door. Nu tastte de Utrechtsche bisschop de sterkte
aan, die Willem bij Boskoop opgericht had, nam ze en maakte
Willem's broeder, Floris, wien de verdediging opgedragen was,
gevangen. Van Loon nam Dordrecht en noodzaakte Willem
naar Zeeland te wijken, waarna hij zijn leger te Leiden met
dat van den Bisschop vereenigde en de Kennemers sloeg, die
hen trachtten te stuiten, doch voor een groote som gelds hun
vrijen aftocht koopen moesten ; daarna verbrandde hij de kasteelen van Egmond en Banjaard.
De Bisschop trok met zijne troepen terug, of wijl het hem
aan levensmiddelen begon te ontbreken, Of wij1 hij begreep,
dat Van Loon zijne hulp van nu aan liever ontbeerde. 't Scheen
dan ook, dat het noodlot Willem overal achtervolgde. De graaf
van Namen, die als voogd over Vlaanderen opgetreden was,
maakte zich van Walcheren meester en de graaf van Voorne
wist geheel Zeeland-Bewester-Schelde onder Van Loon te . brengen, mits deze hem in het bewind daarvan liet. Doch de graaf
maakte zich weldra z66 gehaat, dat de Zeeuwen hem verdreven en andermaal Willem als hun heer erkenden.
Intusschen wachtte Egmond, die zich met de Kennemers
te Leiden bey ond, op Willem's overkomst, ten einde gezamenlijk Van Loon te bestrijden, wiens troepen bij Voorschoten gelegen waren. Van Loon, hiervan onderricht, viel terstond de
Kennemers aan, bracht hun een nederlaag toe en veroverde
al hunne schepen, benevens een rijken buit. Trotsch op zijne
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overwinning, wachtte hij nu Willem's komst af. Wel scheen het,
dat alle omstandigheden zich tegen Willem verklaarden, doch
in stede van daardoor moedeloos te worden, prikkelde het hem
slechts tot hooger krachtsinspanning. De tijding van de nederlaag van Egmond deed hem zijne marschen versnellen en weldra was hij tegenover zijn vijand gelegerd. De hertog van Limburg beschouwde met bewondering den krijgskundigen aanleg
van Willem's kamp, zijn meesterlijk partijtrekken van het terrein
en al zijne maatregelen tot welslagen. Vreezende zich met zulk
een bekwame partij te meten, bood hij Willem den vrede aan.
„Men heeft mij verjaagd, mijn vaderland verwoest, mijn
vrienden gedood ! En nu zou men den vrede willen ! 1k ben
gekomen om te overwinnen of te sterven !"
Van schrik verslagen op dit fiere antwoord, keerde hij in
de legerplaats terug en deelde daar zijn wedervaren mede, er
bijvoegende, dat hij geen lust had om den wanhopigen kamp
te wagen en, de daad bij het woord voegende, trok hij met
zijne troepen heen. Nu werden ook de overigen door vreeze
bevangen. Hunne tenten met den ganschen rijken inhoud aan
Willem latende, sloegen Van Loon en de zijnen op de vlucht
en drongen elkaar in de rivier of vielen onder de slagen der
hen nazettende Zeeuwen. Ja, zoo had de schrik de vluchtenden
overmand, dat zelfs de boerinnen van Rijnland hen najaagden
en hen „als zwermen ganzen" voor zich heen deden vliegen
over de velden. Aanzienlijk was de buit, welke Willem in handen viel, en terwijl Lodewijk ter nauwernood met weinigen der
zijnen het lijf binnen Utrecht redde, kon Willem zich meester
achten van het leen, waarin hij dan ook weldra door den
Utrechtschen bisschop, zoowel als door den Keizer, erkend
werd. Nadat Willem nog eenige sloten vernield had van edelen, die den Bisschop gesteund hadden en deze door zijn broeder Dordrecht had doen bemachtigen en verbranden, sloten
ook zij een verdrag, waarbij Willem zich als leenman des Bisschops erkende voor de Friesche graafschappen, terwijl het
meerendeel der wederzijdsche gevangenen uitgewisseld werd en
de overigen zich vrijkochten.
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Van Loon had zijn laatste hoop op Vlaanderen gevestigd
en Filips van Namen viel dan ook met een groot Leger in
Schouwen, doch toen Willem toonde ook voor dezen strijd
nog weerstandsvermogen genoeg te bezitten, kwam door bemiddeling der Gravin-weduwe ook hier een verdrag tot stand,
waarbij Willem tegen eene aanzienlijke geldsom in het rustig bezit van Zeeland-Bewester-Schelde bleef. ZOO bleef Van
Loon dan niet anders over dan met zijne schoonmoeder naar
zijn graafschap terug te keeren, op hoop van beter dagen. Hij
wendde zich nu ter verdediging zijner rechten tot hertog Hendrik I van Brabant en wist in 1206 Filips van Namen andermaal tot den strijd tegen Holland te bewegen, een kamp, die
zoo ongelukkig voor Willem uitgeloopen schijnt, dat hij, zoo
men wil, geheel Holland en Zeeland nagenoeg bij verdrag aan
Van Loon liet en zelf zich tevreden stelde met eenige landen tusschen Maas en Schelde als leen van Vlaanderen, en met
de Friesche graafschappen als leen van het Sticht. En toen
Willem straks aan dit verdrag uitvoering weigerde, haalde hij
zich den kerkelij ken ban van den aartsbisschop van Trier op
den hals. Willem bekreunde zich daarom echter minder en toen
nu Van Loon zich andermaal tot Brabant en zelfs tot den koning van Engeland wendde, vermocht hij niets anders te bewerken dan de invrijheidstelling van Ada, die nu drie jaren in
Engelsche gevangenschap doorgebracht had 0207).
Intusschen drongen de verwikkelingen in Duitschland den
strijd tusschen Van Loon en Willem geheel op den achtergrond.
Daar strederi Frederik van Hohenstaufen en Otto van Wittelsbach om de keizerskroon. Willem schaarde zich aan Otto's
zijde en werd door dezen in al zijne rechten op Holland en
Zeeland erkend. Daardoor werden tevens de banden tusschen
Willem en den Engelschen koning Jan, die Otto's bloedverwant en bontgenoot was, nauwer toegehaald, Ja, ook met
Vlaanderen geraakte Willem op goeden voet. Immers toen
paus Innocentius III den ban over den wreeden en misdadigen
koning Jan van Engeland uitsprak, hem van het rijk vervallen
verklaarde en zijne onderdanen beval Filips Augustus, den
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Franschen koning, als faun heer te erkennen, toen verbonden
Vlaanderen, Holland en keizer Otto zich tegen Frankrijk.
Zij waren echter minder gelukkig. Bij Bovines geraakten de
verbonden legers slaags met de Franschen. Woedend was de
strijd. Daar trok een Duitsch voetknecht den Franschen koning van het paard en stond op het punt hem te dooden, toen
de Franschen, dit ziende, wanhopig op den vijand losstormden
en de aanvankelijke overwinning in eene beslissende nederlaag
veranderden. De Vlaamsche en Hollandsche graven, met vele
andere aanzienlij ken gevangen genomen, werden eerst in vrijheid
gesteld tegen een zwaar losgeld, nadat zij beloofd hadden van
den strijd tegen Frankrijk of te zien, en koning Jan was blijde
een wapenstilstand van vijf jaar te kunnen sluiten.
Willem's verblijf in Frankrijk schijnt hem geheel aan de
zij de des Fransehen konings gebracht te hebben, althans, toen
deze straks eene nieuwe, ofschoon vergeefsche poging waagde
om Engeland te veroveren, nam Willem als zijn bondgenoot
deel aan den tocht.
In 1216, toen paus Honorius III den Heiligen Stoel had
bestegen, wendde zich Van Loon tot hem, om het pleit tusschen
Willem en hem zelven beslecht te zien, doch Willem wist te
rechter ure 's Pausen gunst te winnen door zich tot een nieuwen kruistocht tegen de ongeloovigen te verbinden, waardoor hij
tevens van den kerkelijken ban ontheven werd. Wel deed ook
Van Loon zich ter kruisvaart inschrijven, maar waarschijnlijk
verhinderde de dood hem in de uitvoering van zijn voornemen.
Naar sommiger zeggen, kwam hij door vergif om het leven.
Ada, die hare overige dagen in godsdienstige oefeningen sleet,
volgde hem weldra in het graf. Adelheide, de trotsche en heerschzuchtige vrouw, mocht de slachtoffers harer kuiperijen nog
geruimen tijd overleven.
In 1218 verliet de Hollandsche kruisvloot de Maas en
stevende onder aanvoering van graaf Willem naar de Engelsche
kust, waar zij zich, even als een smaldeel Friesche vaartuigen,
onder aanvoering van den Duitschen vlootvoogd George von
Wied stelde. Deze toonde zich echter weldra zód, onbekwaam
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voor zijn taak, dat men Willem verzocht zijne plaats in te
nemen. Na een ongelukkige vaart, door tegenwind opgehouden en door storm geteisterd, landde de vloot eindelijk aan de
kust van Portugal, toen de inwoners van Lissabon de kruisvaarders baden hen tegen de Sarracenen te steunen. Willem
stemde toe en de kruisvaarders ontrukten de stad Alcassar
aan de Mooren. Wel trachtten de Portugeezen hen te bewegen
tot het voortzetten van den strijd, doch toen Willem hiervoor de
bewilliging van de Paus vraagde, weigerde deze ze te geven
en de vloot ging andermaal onder zeil.
In het voorjaar van 1218 bereikte men St. Jean d'Acre,
waar de Friesche schepen weergevonden werden, die, zonder
zich . in Portugal op te houden, terstond naar het Oosten gestevend waren. De vrees, dat men gebrek aan het noodige drinkwater zou krijgen, weerhield de kruisvaarders om terstond op
Jeruzalem of te trekken en zoo besloot men naar Damiate te
gaan, ten einde deze sterke vesting aan den mond van den
Nijl, aan de Sarracenen te ontrukken. Het was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, waar het een stad gold met dubbele
muren, talrijke torens en diepe singelgrachten, welke bovendien
gedekt werd door een hoogen toren, op een rots tegenover de
stad in het midden van den Nijl aangebracht, terwijl de Sarracenen daarenboven den Nijlmond versperd hadden door daarin
schepen te doen zinken, en ten overvloede zware ijzeren kettingen gespannen hadden tusschen den toren en de beide oevers.
Maar toch, Damiate was de sleutel van de Nijl en Egypte de
sleutel tot Syrie en Palestina : de stad moest vallen.
De toren, waaruit het zoogenaamde Grieksche vuur schrik
en verwoesting op de vloot teweeg bracht, moest allereerst
gewonnen. Na te vergeefs het geweld der stormrammen en
slingerwerktuigen beproefd te hebben, bouwde men op twee aan
elkaar verbonden schepen een toren uit planken en vlechtwerk,
welke door huiden tegen het vuur gedekt werd. Deze toren,
die men door kunstige samenstelling verhoogen en verlagen kon,
bevatte bovendien een valbrug, welke men op de sterkte van
den vijand werpen kon, om met hem den strijd op gelijken
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grond te voeren. Met zware steenen en een vreeselijken vuurregen werd het gevaarte begroet, toen men het eindelijk, ondanks
den sterken stroom, tegen de rots gebracht had. En toen nu
straks de stormladders tegen den toren gericht werden, regende het werpspiesen, knotsen en ander moordend tuig op de
hoofden der bestormers. Een jeugdig Luikenaar sprong het
eerst op den toren. Op hem volgde de Fries Hajo van WolVega, die met zijn dorschvlegel alles neersloeg, wat hem ontmoette, ook den banierdrager van den Sultan, wien hij zijn
vaandel ontnam. Weldra deden de kruisvaarders, door zulk
een voorbeeld aangevuurd, de kruisvaan van de tinne des torens wapperen. Toen de belegeraars daarop trachtten door een
vuur, dat ze onder in den toren aanlegden, de bestormers te
verstikken, wierpen dezen hun valbrug tegen den voet des torens
en begonnen dien te bestormen. Eindelijk gaf de bezetting zich
over, de kettingen over den Nijl werden verwijderd en de stad zelve
belegerd, bij welk beleg zich graaf Willem zeer onderscheidde.
Nadat men zeventien maanden rondom de stad gelegen had
en een groot deel der bezetting haar bij nacht had weten
te verlaten, gaven de inwoners, door honger en uitputting
gedrongen, zich eindelijk over. Hoogstwaarschijnlijk schonk
Willem bij zijn terugkeer, welke spoedig na de verovering van
Damiate plaats vond, de Korinthische klokjes, die hem uit
den buit toegewezen waren, aan zijne hofstad Haarlem, en werden ze daar, ter herinnering aan den gedenkwaardigen tocht, in
den toren gehangen en des avonds geluid. Zoo wil men, dat
ook de Friesche stad Dokkum op haar vroegeren toren een
schip, van een zaag voorzien, tot windwijzer voerde, zinspelend
op het doorzagen van de ketenen over den Nijl : in ieder geval ter herinnering aan de dappere daden, vooral door de
Friezen bij de inneming der stad verricht.
Nadat Willem in 1220 met Maria van Brabant, de weduwe
van keizer Otto IV, gehuwd was, overleed hij in 1223 en werd
in de abdij te Rijnsburg begraven. Van zijne vier kinderen
volgde zijn zoon Floris IV hem op. Daar deze slechts twaalf
jaren telde, werd hij onder voogdij gesteld van Boudewijn,
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graaf van Benthem, die ook gedurende Willem's tocht naar het
Heilige Land de zaken hier tot aller tevredenheid bestuurd
had. Het onderhoud van den Wendeldijk tusschen Velzen en
Muiden met de sluizen, welke het overtollige Rijnwater afvoer
gaven, veroorzaakte twisten met den bisschop van Utrecht,
welke echter in der minne beslecht werden. Even vreedzaam
liep een dreigend verschil met Vlaanderen of over het versterken en het intrekken van handvesten aan Domburg en WestKapelle door Floris, benevens zijne weigering om de gravin van
Vlaanderen leenhulde te doen voor Zeeland-Bewester-Schelde.
Daarna trok de graaf op om den Bisschop te ondersteunen
tegen de weerspannige Drentenaars, doch de strijd liep ongelukkig uit voor de beide bondgenooten, van welke de Bisschop
zelfs, na in een hevig gevecht de nederlaag geleden te hebben,
door de woeste opstandelingen vermoord werd.
Een recht armzaligen roem verwierf onze graaf zich in zij n
strijd tegen de Stadingers aan den Beneden-Wezer. Dezen waren
door den aartsbisschop van Bremen bij den Paus van geweldige
ketterij aangeklaagd, hoewel hun grootste misdaad schijnt geweest
te zijn, dat zij met de geestelijkheid verschil hadden over het
betalen van tienden en Been lust hadden, tegen vroegere overeenkomsten in, aan de hebzucht der geestelijke heeren te voldoen.
De verontwaardigde Heilige Vader heette hen heidenen en deed
eene voile kruisvaart tegen hen beschrijven. Een leger en een
vloot, samen 40.000 man tellende, ging naar den Wezer, om
onder aanvoering van de graven van Holland en Kleef, de u .00o
Stadingers te bekeeren tot hun christelij ken plicht. De uitkomst
was te voorzien. Ofschoon de Stadingers den ongelijken strijd
met den moed der wanhoop voerden : straks, van beide zijden
ingesloten, moesten zij wel het onderspit delven. Naar men
wil, vielen 6o00 hunner onder het zwaard of vonden den dood
in de moerassen, terwijl Floris zelf den Friezen den oorlog
aandeed, omdat zij den gevluchten Stadingers verblijf aanboden.
Weinig tijds daarna, 1234, overleed Floris op een steekspel te Clermont in Picardie. Volgens sommigen zou de ridderDl. I.
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lijke figuur en de dapperheid van den Hollandschen graaf de
jonge gravin van Clermont belangstelling ingeboezemd en haar
gemaal in minnenijd hebben ontstoken, waarom hij, toen zijne
gade het waagde Floris openlijk te roemen, op hem toegerend
zou zijn en hem doorstoken zou hebben. Hoe romantisch dit
verhaal ook gekleurd zij, het wordt door anderen geheel tegengesproken. Zoovcel is zeker, dat Floris in den bloei zijner
jaren overleed, nadat hij getoond had den welstand der poorters
te willen bevorderen, gelijk onder meer uit de schenking van
privilegien aan Domburg en West-Kapelle blijkt.
Willem II, Floris' oudste zoon, was nauwelijks zeven jaar
oud, toen hij zijn vader opvolgde, en wel onder voogdij van
zijne beide ooms, bisschop Otto III van Utrecht, en Floris, die
als ruwaard in Holland optrad, doch straks, even als zijn brooder, zijn dood vond in een steekspel. De minderjarigheid van
graaf Willem II was een tijd van welvaart en rust. Slechts
66nmaal trok men ten strijde, toen Holland deelnam aan den
strijd tusschen Keulen en Kleef, en de onzen met eene vloot
naar het Keulsche gebied trokken on' de Kleefschen te ondersteunen. Door bemiddeling van Gelre werd er echter spoedig
een verdrag gesloten.
Toen Willem den veertienjarigen leeftijd bereikt had, aanvaardde hij zelf de teugels van het bewind en opende zijne
regeering met een giftbrief aan de Nederlandsche ridders der
Duitsche •orde te Utrecht. Deze was in Palestina ontstaan tijdens
de kruistochten, en hare leden onderscheidden zich door hun
ridderzwaard evenzeer als door hunne vroomheid. Willem's
voorgangers hadden hun reeds aanzienlijke bezittingen geschonken. Willem voegde hieraan het beschermrecht over de kerken
te Valkenburg en Maasland toe. Haarlem, waar hij gaarne
vertoefde, werd het eerst door hem met privilegien begiftigd,
waarbij de burgerij vrijdom van tol kreeg door heel het leen,
hare burgers het recht ontvingen elke dagvaarding, anders dan
voor hunne eigene schepenen, te weigeren en geen harer burgers
aan eene oproeping als lijfeigene behoefde te voldoen. Straks
ontvingen ook Delft en 's Gravezande dergelijke rechten (1246).

388

DE ROOMSCHE KONINGSKROON.

Na het verleenen dezer keuren, trok graaf Willem ten rijksdag te Hochheim. Een geweldige strijd was namelijk in Duitschland losgebarsten. Paus Gregorius IX, niet minder heerschzuchtig dan de zevende Paus van dien naam, zocht zijne wereldlijke
macht in Italie uit te breiden, maar stuitte telkens op den
weerstand van den Hohenstauffschen keizer. Eindelijk had hij
keizer Frederik II genoodzaakt tot een kruistocht, meenende
alzoo geruimen tijd vrij spel te hebben. Toen nu Frederik,
door ziekte overvallen, al te spoedig wederkeerde naar 's Pausen
wensch, deed deze hem in den ban en verbood zijnen onderdanen hem land te gehoorzamen. Intusschen overleed de Paus,
zonder zijn wensch vervuld te zien om den gehaten Keizer te
vernederen. Innocentius IV, die hem weldra opvolgde, hoewel
hij tot hiertoe Frederik's vriend geweest was, zette, nauwelijks
den Heiligen Stoel ingenomen hebbende, den heilloozen kamp
terstond en met kracht voort, deed den Keizer in den ban,
verbood ieder hem te gehoorzamen en riep den landdag te
Hochheim samen, om een Roomsch-koning te verkiezen. Hendrik Raspe, landgraaf van Thuringen, werd benoemd, doch,
ofschoon het hem gelukte zijne kroning te Aken te ontvangen,
toch weigerden de Duitschers meerendeels „den papenkoning"
te gehoorzamen, en straks maakte de dood een einde aan zijne
teleurstelling (1247). Slechts weinigen waren geneigd het ietwat
gevaarlijk geschenk van de Roomsche koningskroon aan te
nemen. Hako, koning van Denemarken, en Otto 1I, de graaf
van Gelre, bedankten beleefdelijk voor de hun toegedachte eer.
Toen viel de aandacht des Pausen op graaf Willem II en deze,
eerzuchtig en avontuurlijk als hij was, liet zich de twijfelachtige
en kostbare eer welgevallen. Vele vorsten bleven echter Frederik getrouw en Aken, de aloude koningstad, weigerde hare
poorten voor den nieuwen Roomsch-koning te openen.
Nadat Willem te Keulen op plechtige wijze door den koning van Boheme tot ridder geslagen was en te Luik, Ehrenbreitstein en Mainz, een luisterrij ken intocht als Roomsch-koning
had gedaan, opende hij den krijg tegen den Keizer, terwijl hij
het bewind in Holland en Zeeland tijdelijk aan zijn broeder
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Floris overdroeg. Door den Paus met geld en troepen ondersteund, sloeg hij met een Leger van 200.000 man het beleg
voor Aken. De inwoners gevoelden zich echter veilig achter
hunne sterke wallen en poorten. Reeds waarde de honger rond
en nog wilden de belegerden niet van overgave weten, toen
de Friezen op de gedachte kwamen een dam op te werpen in
de Worms, waardoor het water van dezen stroom de gansche
vallei bedekte, in Aken zelfs het water al hooger en hooger
klom en de stedelingen na weinige uren de vredevlag uitstaken.
Zoo deed Willem in 1248 zijn intocht binnen de stad, en werd
er plechtig tot Roomsch-koning gekroond. Nadat hij voorts
Frederik's zoon, Koenraad, verslagen had, veroverde hij achtereenvolgens Kaiserswerth, Ingelheim, Bingen en Oppenheim, benevens vele andere steden aan den Moesel en 'den Rijn.
In 1250 overleed Frederik en zijn zoon, Koenraad, zette
nu den strijd voort ; daar het echter beide mededingers aan
geld begon te ontbreken, werd deze slechts flauw gevoerd.
Ofschoon Willem te Haarlem, Leiden, 's Gravenzande en.
Zieriksee hoven bezat, welke menig graaf hem benijdde, zoo behoorde hij toch, als toekomstig keizer, gelijk hij zich waande, een
meer passend verblijf te bewonen. Aangenaam was hem steeds
het verblijf in zijn eenvoudig jachtslot in het Haagsche bosch,
en zijne begeerte om daar meer voortdurend verblijf te houden,
bracht hem er toe daar het schoone, nieuwe hofgebouw te
stichten.
Weinig tijds daarna trad hij in den echt met Elizabeth,
dochter van den hertog van Brunswijk en Luneburg. Zelden
werd echter een huwelijk onder somberder voorteekenen aangevangen. In den bruidsnacht ontstond er brand in het paleis en
met achterlating van alles, tot zelfs van Willem's koningskroon,
moesten de bewoners het leven redden.
Nadat Willem ook Zieriksee een keur geschonken had,
geraakte hij in oorlog met Vlaanderen. Boudewijn IX, de graaf
van dat gewest, had zich ten jare 1204 ter kruistocht begeven. Nadat Konstantinopel door de kruisvaarders veroverd was,
werd hij tot Byzantijnsch koning gekroond, doch na luttel
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maanden werd hij door de Bulgaren gevangen genomen en
schandelijk van het leven beroofd. Thans regeerde in Vlaanderen en Henegouwen zijne dochter Margaretha. Reeds vroeg
had zij zich in het huwelijk begeven met Bochard, heer van
Avennes, wien zij twee zonen schonk, Jan en Boudewijn. Te
laat werd Bochard indachtig, dat hij geestelijke was en het
huwelijk hem was verboden, waarbij nog kwam, dat zijne gade
hem te na in den bloede bestond. Volgens sommigen reisde hij
naar Rome om dispensatie van den Paus te krijgen en stierf hij
onderweg ; volgens anderen noodzaakte de Paus hem zijne gade
te verlaten. Hoe ook, Margaretha trad straks op nieuw in den
echt met Guy van Dampierre, een Bourgondisch edelman, en
men verwijt haar maar al te zeer, dat zij de drie zonen uit
haar tweede huwelijk, Willem, Guy en Jan, en hare beide dochters, ver boven Jan en Boudewijn voortrok. Dit hinderde
Jan geweldig, en toen nu zijn broeders hem een bastaard scholden en zijne moeder hem voorbijging bij de keuze van een
regent in Vlaanderen, riep hij de bemiddeling in van den Franschen koning en begaf zich naar het hof van Willem van
Holland, met wien hij weldra zoo bevriend werd, dat hij
Adelheide, Willem's zuster, huwde. Zeer onderscheidde hij zich
in Willem's dienst gedurende den strijd in Duitschland. Toen
nu Margaretha niet aan Jan's eisch wilde voldoen, om hem de
landen van Aalst en Waas, benevens de Vier Ambachten of te
staan, beleende Willem hem daarmede, voorgevende, dat Margaretha zich dit verlies van gebied waardig gemaakt had, wij1
zij hem geen leenhulde bracht over keizerlijk Vlaanderen. Omgekeerd riep Margaretha den Keizer in zijne hoedanigheid als
graaf van Holland voor het Vlaamsche hof, om van hem de
leenhulde te ontvangen over Zeeland-Bewester-Schelde. Intusschen had de Fransche koning Henegouwen aan Jan toegewezen,
die, door Willem ondersteund, zich haastte zijne bezitting te
veroveren en Valenciennes nam. Margaretha viel op hare beurt
in Walcheren, doch Guy van Dampierre werd bij West-Kapelle
geslagen en door Willem's broeder, Floris, gevangen genomen
met zijn broeder Jan. De Vlamingen verloren duizenden strij-
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ders en hunne geheele vloot. Willem kwam zeif over en betuigde Floris en zijn medestrijders zijn dank, terwijl hij beval,
dat de hooge gevangenen naar het slot te Wateringen zouden
gevoerd worden.
Hoewel diep verslagen door hare nederlaag, weigerde
Margaretha aanvankelijk zich voor Willem te vernederen. Eindelijk liet zij zich overhalen hem gezanten te zenden om hem
vredesvoorslagen te doen. Doch Willem, die zich te Worms
beyond, weigerde de gezanten te ontvangen. Margaretha zelve
moest komen om zich te verontschuldigen over de vele misdrijven, waaraan zij zich tegenover hem schuldig gemaakt had.
„Ter wille mijner zonen zal ik mij niet laten bewegen. Zij
zijn in de macht van uw willekeur. Slacht hen, bloeddorstige
beul, slacht uwe broederen ! Kook ze, zoo gij wilt, met peper,
braad ze met knoflook en verslind ze !"
Zoo was het onnatuurlijk antwoord van de hooghartige
Margaretha, en terzelfder tijd wendde zij zich tot Karel van
Anjou, den broeder van den Franschen koning, wiens hulp zij
inriep, en wien zij hare rechten op Henegouwen afstond. De
eerzuchtige Prins bracht een Leger op de been, en met dat van
Margaretha vereenigd, maakten die beide zulke snelle veroveringen in Henegouwen, dat Karel, overmoedig geworden, op hoogen,
ruwen toon, Willem tot een tweegevecht uitdaagde. Toen de
hooghartige Willem hem echter plaats en tijd deed weten en
ter bestemder ure verscheen, had Anjou zich uit de voeten gemaakt, en toen Willem hem nu nogmaals opzocht, trok hij naar
Frankrijk terug, waarna Henegouwen spoedig weder door
Willem heroverd was. Er schoot Margaretha nu niet veel meer
over dan een bestand te sluiten met haren vijand.
Zoo was Willem dan van al zijne vijanden bevrijd. De
Roomsch-koning Koenraad toch was in 1254 overleden. Nu
maakte hij zich gereed de kroning tot Keizer te ontvangen,
toen de dood van paus Innocentius andermaal zijne schoone
verwachting verijdelde. De verovering van het slot Trifels,
waar de rijks-insignien bewaard werden, de kroon van Karel
den Grooten, de scepter en de rijksappel, en de overige
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kleinoodial, die als teekenen der keizerlijke waardigheid zeer
gezien waren, woog daartegen niet op.
Hoezeer echter te midden van al deze krijgen en beroerten
orde en veiligheid te wenschen overlieten, blijkt uit het volgende. Elizabeth, Willem's gemalin, haar echtgenoot op het slot
Trifels zelve wenschende te begroeten en bovendien aangetrokken
door de schoone ligging van het kasteel, trok daarheen, door
een stoet van edelen en ridders begeleid. Tusschen Worms en
Trifels werd het reisgezelschap door een bende gewapenden,
met Herman van Rittenberg aan het hoofd, overvallen, en voor
de over macht wijkende, gaven de reisgenooten zich gevangen.
Slechts tegen betaling van een hoogen losprijs kon Willem de
invrijheidstelling zijner gemalin bewerken.
Een opstand der West-Friezen bracht Willem in Utrecht,
van welke stad hij voor zich het burgerrecht had begeerd. Juist
zat hij daar ten aanschouwe eener groote schare nieuwsgierigen
met een geestelijke te spreken, toen uit de menigte een steen
naar zijn hoofd geworpen werd. Verbitterd rees hij op, steeg
te paard en verliet de stad onder de bedreiging : „Men zal
mij den snoodaard in handen geven, of ik keer de geheele
stad het onderste boven."
Gelukkig voor Utrecht, eischtten de Friezen allereerst
's graven zorg. Tegen Kerstmis van 1255 trok Willem met
een leger van Alkmaar naar Vroone, en nadat men over het
ijs van de plassen tusschen Niedorp en Akersloot getrokken
was, rukte het eene deel in Drechterland, ter wijl het andere
zich naar Hoogwoud wendde. Het eerste deel, onder Brederode, zette zegevierend zijn tocht voort, doch Willem zelf was
minder voorspoedig. Toen hij met zijne troepen over het Berkmeer trok en in zijn ijver te ver vooruitgesneld was, wisten de
Friezen hem naar een plaats te lokken, waar het ijs te zwak was
om den zwaar geharnasten ruiter te dragen. Plotseling berstte het
ijs, en paard en ruiter zonken in het moeras. Terwijl Willem
vruchteloos poogde zich te redden, snelden de licht gekleede Friezen toe en bereidden den eerzuchtigen graaf in den bloei zijns
levens een wreeden dood. Zijn leger, door den schrik verbijs-
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terd, leed weldra de nederlaag, en groot was het aantal dergenen, die onder de knotsslagen en door de werpspiesen der
Friezen omkwamen.
Zoo stierf Willem II, een der dapperste graven uit het
Hollandsche huis, betreurd door zijn y olk, welks steden hij,
zooals onder meer Dordrecht, Middelburg en Alkmaar, tot
op het laatst zijns levens, met keuren begiftigde, welker handel
en scheepvaart hij steeds bevorderde. Vroom, dapper en rechtschapen, hield hij de oogen van geheel Europa op zich gevestigd, maar het meest schitterde hij als een wijs en voorzichtig
regent. Kunsten en wetenschappen vonden in hem een ijverig
beschermer; zelfs schreef hij overpeinzingen van het lijden des
Zaligmakers.
Zijn lijk werd in het geheim onder de haardstede van eene
eenvoudige woning to Hoogwoud begraven, waar het zeventien
jaren lang bleef rusten.
Hij liet een noon en eene dochter, Floris en Machteld, na.

HOOFDSTUK XXI.
DE OVERIGE GEWESTEN IN DE TWAALFDE EN DERTIENDE EEUW.

De laatste regeeringsjaren van bisschop Boudewijn, den
broeder van Floris III, werden vergald door nieuwe oproeren
in Drente. De kastelein van Koevorden, Floris van Vorenborgh, die tegelijk Drost van Drente was, en de tollen voor
den Bisschop inde, maakte zich aan allerlei knevelarijen schuldig, waaraan vooral de onderdanen van den graaf van Bentheim
blootgesteld waren. De graaf beklaagde zich bij den Bisschop
en deze zond bevel aan Floris om met zijne afpersingen op te
houden. Toen hij hieraan niet voldeed, werd hij door den Bisschop
in den ban gedaan. Toen het bleek, dat Floris zich om den
ban evenveel bekreunde als om de aanmaning, trok de Bisschop
met cen leger tegen hem op, nain het slot in, voerde Floris en
zijn stiefzoon Volker als gevangenen naar het kasteel Terhorst,
en stelde in hunne plaats een Hollandsch edelman, Gijsbert
van Persijn aan. Straks werd deze vervangen door den broeder
des Bisschops, den graaf van Bentheim. Intusschen had Volker
zich in zijne gevangenschap verloofd en was straks gehuwd
met de dochter van den rijken Albert de Leeuw. Deze wist nu
van den Bisschop te verkrijgen, dat haar man de vrijheid herkreeg, onder voorwaarde, dat hij niets meer tegen den Bisschop
zou ondernemen, ja, zij wist zelfs te bewerken, dat Volker
weer in zijn vaderlijk erfgoed hersteld werd. Nauwelijks was
Volker weer op vrije voeten gesteld, of hij wist al zijne vrien-
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den en bekenden zoo tegen den Bisschop op te ruien, dat
straks geheel Drente tegen dezen opstond Toen rukte hij,
aan het hoofd der opstandelingen, en eenige benden Groningers,
tegen Koevorden op en verbrandde het, na vooraf den omtrek
verwoest te hebben. Op het vernemen hiervan snelde de Bisschop zijn broeder met een leger te hulp. Nu trachtte Otto van
Gelre bemiddelend op te treden, en de Bisschop stemde hierin
toe, mits de Drentenaren en Groningers gijzelaars stelden,
welke naar Deventer gevoerd werden, waar men verder over
den vrede zou onderhandelen. Toen %Otto echter kennelijk de
opstandelingen begunstigde, werd de Bisschop toornig en liet
de gijzelaars in de gevangenis werpen, waarop Otto van Gelre
verontwaardigd Deventer verliet. Van dezen twist maakte Volker gebruik om het slot van Koevorden te verrassen en de
gravin van Bentheim gevangen te nemen. W61 begaf de Bisschop
zich onmiddellijk naar Koevorden en deed het slot bestormen,
maar toch mocht de gravin hare vrijheid niet eerder herwinnen
vOcir dat er door tusschenkomst van den aartsbisschop van Keulen en den bisschop van Munster een verdrag tot stand gekomen was, waarbij Volker Drente en Koevorden terug kreeg, de
Bisschop en de graaf van Bentheim schadevergoeding ontvingen,
de heeren bemiddelaars rijkelijk beloond werden en de opstandelingen het gelag betalen moesten.
Toch waren noch de Bisschop, noch de graaf van Bentheim
tevreden en, toen de bemiddelaars vertrokken waren, vielen
zij de Drentenaren gezamenlijk aan. Dezen echter ontvingen
hen z(5(5 moedig, dat het leger op de vlucht sloeg, de tenten
met hun inhoud aan de Drentenaars prijsgevende. Te vergeefs
trachtte de Bisschop aan het hoofd van eenige dapperen de
Drentenaars te keeren en ter nauwernood ontkwam hij zeif aan
de slachting. Woedend tegen den graaf van Gelre, wien hij de
schuld van alles gaf, wierp hij zich nu met het overschot zijner
benden op de Veluwe, welker grenzen hij verwoestte. Otto van.
Gelre zette het hem straks dubbel betaald in Overijsel, verbrandde Ootmarsum en bestormde Deventer. W61 werd er nu
door bemiddeling van den hertog van Brabant een nieuw ver-
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drag gesloten, doch de Drentenaars bekommerden zich daarom
even weinig als de Bisschop om het vorig verdrag. Nu riep de
13isschop de bemiddeling des Keizers in, welke zich te Mainz
bey ond en deze, den kerkvoogd zeer gencgen, zou hem ongetwijfeld geholpen hebben, indien de Bisschop niet gedurende
zijn kortstondig verblijf te Mainz overleden was (1196).
Onmiddellijk begaven zich graaf Dirk van Holland en
graaf Otto van Gelre naar Utrecht, om ieder de keuze van zijn
gunsteling, des noods met geweld van wapenen, van het kapittel
of te dwingen. De graaf van Holland ijverde voor zijn oom
Dirk, domproost van Utrecht, terwijl Gelre den proost van
Deventer, Arnout van Isenburg, wenschte gewijd te zien. De
Keizer schaarde zich aan Holland's zijde en stelde graaf Dirk VII
aan tot bewaarder van het Sticht, waarop Otto van Gelre zich
van Groningen en Overijsel meester maakte. Dirk wierp zich
nu op de Veluwe en toen Otto hem op zijn verwoestenden
tocht wilde stuiten, had er een strijd plaats, waarin Otto geslagen werd.
De Paus verklaarde zich eindelijk in 1198 voor Arnoud
van Isenburg, doch deze stierf na weinige maanden, waarna
Dirk van Holland tot bisschop gewijd werd. Ook deze mocht
zijne verheffing slechts weinige maanden overleven, toen Dirk
van der Aare, proost te Maastricht, die door keizer Hendrik VI
aanbevolen werd, hem opvolgde. Deze trachtte, ten einde den
schuldenlast van het Sticht te verminderen, eene belasting in
Friesland te heffen. Willem, broeder van Dirk VII, nam hem
deze wederrechtelijke handeling zeer kwalijk, overviel den Bisschop tijdens de inning der belasting en voerde hem gevankelijk naar Oosterzee, waaruit hij echter door de monniken,
bijgestaan door eenige Friezen, verlost werd. Toen nu Dirk VII
zijn broeder te hulp kwam en ook de graaf van Gelre voor
Willem in de bres sprong, ontbrandde een hevige oorlog,
waarbij en Dirk VII en Otto van Gelre door den hertog van
Brabant gevangen genomen werden. De Bisschop plunderde en
verwoestte nu Holland en de Veluwe, stak Woerden in den
brand, veroverde Zutfen en Deventer en keerde met rijken
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buit in Utrecht terug. Spoedig kwam nu de vrede tot stand,
waarbij, gelijk sornmig-en verhalen, graaf Willem veroordeeld
werd om met 500 zijner ridders blootshoofds en barrevoets, voor
de Domkerk te Utrecht, den Bisschop te voet te vallen en voor
diens gevangenneming verschooning te vragen. Wij voor ons
houden dit voor een verhaaltje, uitgedacht door iemand, die
den Bisschop gaarne deze ecr zou gegund hebben.
Nadat Dirk van der Aare zich tot zijne schade in den
strijd tusschen Willem Van Loon gemengd had, trachtte hij
andermaal de schuld van het bisdom te verminderen en zijne
kasteelen en sterkten te herstellen. Ofschoon hij Rudolf, Volker's zoon, als slotvoogd van Koevorden moest erkennen, kwam
hij er door de schadevergoeding, welke de Drentenaren hem
te betalen hadden, voordeelig af, en Drente bleef aan het
Sticht. Maar vooral door wettelijke bepalingen trachtte hij de
heerschappij der geestelijkheid over de leeken en haar voorrang
boven hen te vestigen, en bond hij ook de meer en meer naar
onaf hankelijkheid strevende kanunniken aan orde en tucht, al
toondcn dan ook deze besluiten evenzeer, dat do Bisschop zich
in geen geval met een onbeperkt gezag vleidde. In 1212 overiced Dirk van der Aare, den treurigen roem nalatende, dat
hij door zijne dapperheid en zijne staatkunde het wereldlijk
aanzien van het Sticht zeer had versterkt.
Dank zij de krachtige hulp van Gelre's en Holland's
graven, werd Otto, de broeder van Gerhard III van Gelder
gekozen, ofschoon hij pas achttien jaren telde. De Paus, zich
houdende aan de bepaling, dat de gekozene op zijn minst
dertig jaren tellen moest, aarzelde hem te bevestigen, en toen
Otto naar Rome trok, om den Heiligen Vader tot toestemming
te bewegen, stierf hij onderweg aan de koorts.
Otto van der Lippe, de man, op wiens keuze en de graaf
van Holland en die van Gelre beiden aandrongen bij het Kapittel, was zijn opvolger. Nauwelijks was hij gewijd en had hij
het Sticht genoegzaam versterkt, of hij volgde keizer Frederik II
op diens kruistocht. Nadat de vorsten, zonder veel uitgevoerd
te hebben, zich verstrooid hadden, bleven de bisschoppen nog
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geruinien tijd in Palestina, ten einde den koning van Jeruzalem
te helpen in het versterken zijner vestingen. Nadat bisschop
Otto in 1222 teruggekeerd was, ontbrandde er het volgende
jaar een oorlog tusschen Gelre en het Sticht over de wijze,
waarop beide vorsten elkanders leenmannen behandelden. De
graaf yap Gelre wist de Sallanders tot opstand tegen den
Bisschop aan te zetten. Terstond rukte deze nu met een leger
in Salland en ofschoon de oproerigen bij zijne nadering de gansche landstreek onder water gezet hadden, versloeg hij ze en
keerde met rijken buit naar Deventer terug. Nu verbond Otto
van Gelre zich met de graven van Holland en Sain en met
den hertog van Limburg. Dicht bij Deventer vielen zij den
Bisschop op het lijf en sloegen hem zoo, dat hij genoodzaakt
was naar Deventer de wijk te nemen, waar hij nu belegerd
werd, terwijl de Hollanders in het Sticht roofden en de Gelderschen de Veluwe verwoestten. Door bemiddeling van den
pauselijken gezant kwam er nu een verdrag tot stand, waarbij
men bepaalde de wederzijdsche oneenigheden voortaan door
scheidsrechters te doen beslechten.
Sedert het einde van [den krijg, door den slotvoogd van
Koevorden verwekt (1195), breidde zich de macht van den
kastelein van dat slot slechts over Koevorden en onderhoorigheden uit , het overige Drente stond onder de ridders van Eelde,
die den titel van Schulte van Drente voerden. Nog steeds
waren daarom de slotvoogden den Bisschop minder genegen ;
Rudolf III, zijne verwanten en vrienden waren zelfs Diet medegetogen in den strijd, welke de Bisschop met Gelre voerde, en
nu slcot hij zich bij de Groningers en Gelkingen aan, die
tegen den stedehouder van den Bisschop, Egbert, opgestaan
waren, het kasteel van den stadhouder verwoest hadden en,
terwijl hij zelf vluchtte, zijn gezin gevangen namen. De Ommelanders, tot wie Egbert zich om hulp gewend had, trokken
met hem naar Groningen en namen de stad in. Nu moesten de
Gelkingen het ontgelden. Hunne goederen werden geplunderd,
zij zelven gevangen genomen en straks was de stad, op enkele
huizen na, geheel verbrand.
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Rudolf was echter ontkomen en trachtte Groningen te
hernemen. Nu rukte de Bisschop tegen Rudolf op met een
groot leger, uit Stichtenaars, Gelderschen, Hollanders, Keulenaars
en Kleefschen saamgesteld. Eer nog de Bisschop Koevorden
had kunnen bereiken, ontmoette Rudolf hem bij Ane. Doch
de veenbodem weigerde de zwaar geharnaste bisschoppelijke
ruiters te dragen, en dezen zonken diep in het veen, waarna de
Drentenaren en Gelkingen weldra kort recht met hen maakten.
ZOO verbeten waren de Drentenaren op den Bisschop, dat zij
„met groot ver'smaden de cruyne villeden van sijnem hoorde."
Vele edelen werden gevangen genomen, doch straks weder
vrijgelaten, op voorwaarde, dat zij zich bij de eerste oproeping
weer ter beschikking van Rudolf stellen zouden, eene belofte,
waaraan velen zich slechts hielden.
Men brandde in het Sticht van wraakzucht en men zocht
naar een krachtig opvolger, ware het slechts om de schande,
het land aangedaan, en de gruwelijke verminking van den
overledene te wreken. Floris IV van Holland beval daartoe
Willebrand van Oldenburg, zijn bloedverwant, aan, en hij werd
in zijn aandrang bij het Kapittel gesteund door den graaf van
Gelre en Gijsbrecht van Amstel, die, nauwelijks uit de gevangenschap van Rudolf ontslagen en nog aan hunne wonden
lijdende, zich op bedden in de vergadering van het Kapittel
lieten brengen. Twee volle dagen beraadslaagden de kanunniken,
en Willebrand werd gekozen. Willebrand, die deel genomen
had aan den strijd tegen de ongeloovigen, die keizer Frederik
gesteund had in diens strijd in Duitschland en nu naast hem in
Italie streed, was eerst niet te bewegen de benoeming te aanvaarden, doch toen hij van de schanddaad der Drentenaren
hoorde, gaf hij toe en verwierf ook de vergunning van den
Paus, om den bisschopsstaf van Paderborn met dien van
Utrecht te verwisselen.
Vergeefs had Rudolf ten derden male een aanslag op Groningen beproefd, en een inval in Twente was zelfs zoo nadeelig
voor hem afgeloopen, dat hij twee zijner vrienden in handen van
zijne tegenstanders laten moest, welke door dezen zonder eenig
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mededoogen onthalsd werden. Ook was het slot te Peize in
handen van den bisschoppelijken stadhouder Egbert gevallen.
Doch grooter tegenspoed wachtte Rudolf. De nieuwe Bisschop
was nauwelijks in Utrecht aangekomen, of hij predikte een
kruistocht tegen de Drentenaren en viel van drie zij den met
een leger in hun land. Gelukte het Rudolf en den zijnen ook
al twee dier afdeelingen terug te drijven, de derde ging zegevierend voort, verbrandde Assen, Ruinen en Emtnen, en bracht
de Drentenaren zoo in het nauw, dat zij om vrede vraagden.
Deze werd hun toegestaan, onder voorwaarde dat zij een aanzienlijke geldsom betalen en een klooster stichten zouden op de
plaats, waar bisschop Otto vermoord geworden was, terwij1 Rudolf afstand doen moest van de sloten te Koevorden en Laar
en van alle rechtsgebied in Drente (1228).
Reeds het volgende jaar maakte Rudolf zich op 't alleronverwachtst van Koevorden meester. Wel trok de Bisschop
met een leger tegen hem op, doch eensdeels het invallende
dooiweder, anderdeels de wensch om een sterkte te bouwen,
waarin hij zich in geval van nood terugtrekken kon, en waartoe hij den bouw van het slot Hardenberg beval, vertraagde
den tocht. Van deze vertraging maakte Rudolf gebruik om
strooptochten in den omtrek te doen. Nadat de Bisschop versterking ontvangen had, neigde men van weerszijden tot vrede,
die dan ook door bemiddeling van eenige Friesche abten weldra tot stand kwam. Rudolf zou met een duizendtal zij ner
volgelingen den Bisschop buiten Koevorden knielend om vergeving smeeken en daarna zijn slot onder gelofte van leenplicht
terug ontvangen, terwijl de Drentenaren den Bisschop andermaal schadevergoeding zouden betalen.
In stede van aan de voorwaarden van het verdrag te
voldoen, rukte Rudolf aan de spits der Drentenaren tegen
Giethoorn en Steenwijk op en plunderde de beiden steden en
de omstreken. Ziende, dat het leger, waarmede de Bisschop
tegen hem optrok, hem te sterk was, vraagde hij een wapenstilstand van vijftien dagen. Toen zijn verzoek toegestaan
was, begaf hij zich, slechts door enkele vrienden vergezeld,
Dl. I.
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naar het slot te Hardenberg, waar de Bisschop verblijf hield.
„Hoe durft ge u vermeten, u zoo zonder vrijgeleide, te
midden mijner getrouwen te wagen ?" vraagde hem de verbaasde Bisschop. Doch nauwelijks had Rudolf den tijd te
antwoorden, want terstond grepen eenige bisschoppelijke legerhoofden Rudolf en zijne vrienden aan. Te vergeefs wees de Bis
schop hen er op, dat zij aldus de goede trouw schonden en
hun gedrag terecht gelaakt worden zou. De gevangenen werden
gekneveld en naar Utrecht gevoerd. Ook nu nog trachtte de
Bisschop, doch vruchteloos, hunne invrijheidstelling van de
kapittels te verkrijgen. Volgens het vonnis, over hen uitgesproken, werden Rudolf en een zijner vrienden, ten aanschouwe
eener naar wraak dorstende menigte, geradbraakt ; een ander
zijner vrienden was reeds onder de ruwe mishandeling van het
yolk omgekomen.
Gloeiend van toorn, en de geheele strafoefening aan den
Bisschop wijtende, stelden de broeders van Rudolf, Frederik
en Godfried, zich aan het hoofd der Drentenaren. Algemeen
werd het wreede gericht, over Rudolf gehouden, afgekeurd en
daarom vond de Bisschop slechts weinig steun. Nadat de Bisschop eene overwinning bij Bakkeveen behaald had (1232),
kwam er andermaal, door bemiddeling van Friesche geestelij ken,
een verdrag tot stand. 't Mocht slecht weinige maanden stand
houden. De Drentenaren belegerden te vergeefs Groningen, doch
de Groningers trokken naar Zuidlaren en verbrandden het. Met
Heer Hendrik van Borculo aan de spits, die met de erfdochter
van Koevorden verloofd was, versloegen zij de Friezen bij
Bakkeveen en herwonnen de schansen, welke zij bij Midlaren
opgericht hadden, doch die hun door de Groningers ontrukt
waren (1232).
Drie jaren later stierf bisschop Willebrand te Zwolle, aan
welke plaats hij stadsrechten verleend had en welke hij het
aanleggen van wallen en grachten veroorloofde. Ook stichtte hij
het klooster Marienberg bij Hasselt. Onrustig en kwaad waren
overigens de jaren zijns bewinds.
Otto, de broeder van graaf Floris IV van Holland, volgde
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hem op. Dank zij zijne geheele wereldlijke opleiding, gaf hij
zich meer aan het staats- dan aan het kerkelijk bestuur. Of het
van wege die opleiding was, dat de Paus tien jaren lang
wachtte den verkozene (E 1 e c t) zijn goedkeuring te schenken ?
Wij meenen het te mogen betwijfelen. Reeds zagen wij hem
als voogd over den minderjarigen Willem II optreden. Toen de
Drentenaren weder opstonden, trok hij hen met zulk eene geduchte macht tegen, dat zij spoedig om vrede baden, welke
de Bisschop hun terstond toestond, mits zij hunne vroegere
gelofte volbrachten en een klooster bouwden op de plaats,
waar Otto II omgebracht was. Door zijne grootmoedigheid
getroffen, voldeden zij hieraan en stichtten tusschen Koevorden
en Schoonebeek een nonnenklooster, dat later om de vele overstroomingen, waarvan het te lijden had, naar Duurse verplaatst werd.
Was de heillooze krijg in Drente geeindigd, in Groningen
woedde hij heviger dan ooit, toen burchtgraaf Egbert stierf (1238).
Zijne zonen werden bestreden door de Gelkingen, die de ridders van Norg, Peize en Eelde aan hunne zij de hadden. Rudolf,
Egbert's oudste zoon, werd doodgeslagen en de woningen zijner
broeders Egbert en Godschalk werden geplunderd en verbrand,
bij welke gelegenheid de stad Groningen voor een groot deel
in de asch gelegd werd, en de verwoestingen breidden zich
ver in den omtrek uit, ja, het kwam tot een formeelen oorlog,
waarin de Groningers, under ridder Thiro van Eelde, door
Rudolf van Peize geslagen werden (1248).
Inmiddels doorleefde het Sticht zelve tijden van rust. Toen
de graaf van Goor zich verstoutte om, in bond met de heeren
van Voorst en Almelo, den Bisschop eenige goederen in het
Oversticht te ontweldigen en de graaf op de herhaalde oproeping van Otto en van koning Willem II weigerde te verschijnen, deed de laatste hem den oorlog aan en voerde hem als
krijgsgevangene naar Utrecht ; sedert dien tijd was zijn graafschap een leen van het Sticht.
In 1249 stierf Otto, nadat hij de kroning van zijn jeugdigen neef in Aken had mogen bijwonen.
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Gozewijn van Amstel werd tot zijn opvolger gekozen, doch
de eenvoudige, oprechte en goedhartige man was allerminst in
staat in zulke troebele tijden aan het hoofd van het Sticht te
staan. Welhaast waren de zaken van het bisdom dan ook zO6
in verval, dat in eene vergadering, waar ook de pauselijke
nuntius, de aartsbisschop van Keulen en koning Willem II
aanwezig waren, de Bisschop onbekwaam tot de regeering verklaard en Hendrik van Vianden, domproost van Keulen, op
aanraden van koning Willem en den Aartsbisschop, tot bisschop
gekozen werd. Deze werd in 1252 gewikkeld in een strijd met de
heeren van Amstel en Woerden, die, beleedigd over den smaad,
hun verwant, den vroegeren Bisschop aangedaan, zich met de
graven van Gelre en Goor, benevens de heeren van Voorst en
Almelo., tegen Hendrik verbonden en hem den dag bepaalden,
waarop zij hem den slag zouden leveren. De aartsbisschop van
Keulen beyond zich juist te Utrecht en spoorde Hendrik tot
den strijd aan. Intusschen snelde Willem II, zoodra hij daarvan vernam, met een Leger naar Utrecht om het gevecht te
voorkomen. Hij kwam slechts weinige minuten te laat. Toen hij
met zijne ruiters de Weerdpoord binnenreed, was bisschop
Hendrik juist met de zijnen de Katherijne-poort uitgereden en
had de poort achter zich doen sluiten. Terstond gaf Willem
bevel haar open te breken, met het plan den Bisschop te
achterhalen en van den strijd te doen afzien. Doch de aartsbisschop van Keulen weerhield den Koning en weldra bleek
de strijd buiten Utrecht beslist, want, terwijl de Koning met de
zijnen den dag recht feestelijk in de stad doorbracht, keerde
de Bisschop des avonds zegevierend weder en voerde de heeren
van Amstel en van Woerden, als gevangenen aan zijn paard
gebonden, met zich. Op aandrang van Willem en den Aartsbisschop werden de gevangenen in vrijheid gesteld en de Bisschop beloofde hun den vrede, mits de beide heeren met vijfhonderd hunner volgelingen, barrevoets en in boetgewaad, hem
in de Domkerk om vergeving zouden vragen.
Willem schonk aan Utrecht vele voorrechten en sloot met
de stad een nauw verbond van vriendschap, terwijl hij zich als
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burger der stad deed inschrijven. Een schitterend bewijs van
zijn zin voor billijkheid vinden we in het volgende. Toen de
kapittelheeren van St. Jan zich beklaagden, dat Willem zich
eenige inkomsten had toege6gend, welke, naar zij meenden, hun
toekwamen, gaf Willem de beslissing over aan zijn kapelaan,
de abt van St. Truien, en gebood zijn broeder Floris hem bij
het onderzoek met raad en daad bij te staan. De abt wees
na twee jaren vonnis, ten nadeele van den Koning, en deze
onderwierp zich gereedelijk en blijmoedig aan de uitspraak van
den abt. Uit Utrecht vertrok Willem weder naar Duitschland,
en van die afwezigheid maakte bisschop Hendrik gebruik om
zich op zijn ouden vijand, Otto van Gelder, te wreken en de
Veluwe met moord en roof te vervullen. Toen Willem te Utrecht
wederkeerde, maakte het schandelijk gedrag van een inwoner,
die den Koning met een steen trof, een einde aan de genegenheid, welke deze de stad toedroeg. Intusschen was ook de
vrede tusschen Gelre en het Sticht gesloten (1253).
Toen keizer Otto den slag bij Bovines verloren had,
sloot graaf Gerhard III van Gelre zich bij keizer Frederik II
aan. Zijn inmenging in den strijd tusschen Drente en den Bisschop bekwam hem slecht, gelijk we te zijner plaatse reeds
mededeelden. Kort nadat hij uit zijne gevangenschap ontslagen
was, overleed hij, 1229. Hij liet twee zonen na, waarvan Otto
hem opvolgde en Hendrik tot bisschop van Luik benoemd werd,
terwijl eene dochter Margaretha met hertog Willem van Gulik
in het huwelijk trad. Otto II was een waardig en bekwaam
vorst. Reeds bij den aanvang van zijn bewind, kozen de kapittelheeren van Emmerik hem tot beschermer, waarvoor hij de
stad met keuren en rechten bevoordeelde. Aanvankelijk ontstonden daarover eenige moeilijkheden tusschen den Bisschop
van Utrecht, onder wiens gebied het kapittel te Emmerik
behoorde, doch later verkocht bisschop Hendrik zijne rechten,
welke hij aangerand meende, voor eene jaarlijksche som aan
den graaf.
Nadat hij deelgenomen had aan den kruistocht tegen de
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Stadingers en zich in den twist tusschen Limburg en Luik gemengd had, was hij minder voorspoedig in een krijg tegen den
bisschop van Munster. Hij werd gevangen genomen en moest
de heerlijkheid Goja afstaan om de vrijheid te herkrijgen.
Gedurende de keizersstrijd in Duitschland schaarde hij zich
eerst aan de zijde van Frederik II, daarna steunde hij Hendrik
Raspe van Thuringen en, nadat hij zelf de keizerskroon, hem
door den Paus aangeboden, geweigerd had, was hij een trouw
bondgenoot van koning Willem, die zijne hulp zeer op prijs
stelde. Immers, door Willern's bemiddeling werd Gerhard's broeder Hendrik tot bisschop van Luik gewijd, terwijl Willem hem,
tot pand voor aan hem verstrekte geldsommen, de stad en het
Rijk van Nijmegen in leen gaf en al de bezittingen van Otto
tot vrouwelijk leen verklaarde.
Wat Nijmegen betreft, moest Otto zich door geweld van
wapenen in het bezit der stad stellen. Het bleef sedert dien tijd
met Gelre verbonden.
Steeds bleef Otto aan Willem getrouw. Toen Karel van
Anjou Henegouwen trachtte te veroveren, verdedigde Otto de
grenzen van het rijk tegen den vreemdeling, een dienst, welke
Willem op waren prijs wist te stellen. En niet alleen Willem
wist den kloeken en ridderlijken Otto te waardeeren : alom
prees men ook in den vreemde zijn doorzicht en beleid. Vandaar dat zijne bemiddeling telkens ingeroepen werd tot beslechting van geschillen. NU verzoende hij de Vlamingen en
Hollanders, dan de Brabanders en Luikenaars, straks den bisschop van Utrecht met Floris, den Voogd van Holland, en
intusschen bloeiden de Geldersche steden en roemden de poorters hun wijzen en kloeken Vorst.
In I190 schijnen de Friezen nog eens een bezoek van de
Noordsche zeeroovers gehad te hebben, althans de oude kronieken verhalen, dat zij de stad Utgong aan de Middelzee
plunderden en verbrandden, terwijl de voor hen gevluchte
inwoners den grond zouden gelegd hebben tot de stad Franeker.
Het aan Friesland grenzende graafschap Kuinre had zich
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onder den toenmaligen graaf Hendrik de Kraan zoo zeer uitgebreid, dat het een lastige gebuur werd aan de eene zijde voor
den bisschop van Utrecht, aan de andere zijde voor de Friezen. Wel voerde De Kraan een ongelukkigen oorlog met den
Bisschop, waarin hij genoodzaakt werd het graafschap aan den
Bisschop te vermaken, ingeval hij zonder mannelijke erfgenaam
kwam te overlijden, maar toch was hij niet genoeg vernederd
om zijne voortdurende invallen in Friesland te staken. Niet
ongaarne zagen dan ook de Friezen Willem, den broeder van
graaf Dirk VII, aan hun hoofd, daar zij in hem steun hoopten
te vinden tegen Kuinre. Willem legde een slot aan op de grenzen en toen De Kraan nochtans den strijd aanbond, werd hij
in 1196 zoo geducht geslagen, dat hij zich als een vluchteling
naar het hof van Dirk VII begaf. Deze, met zijn broeder in
onmin, ontving hem gastvrij. Te zijner plaatse verhaalden wij
reeds, hoe graaf Dirk hem wrack bezorgde op Willem. Later
schijnt De Kraan in zijn gebied hersteld te zijn en eerst na
twee eeuwen mocht Utrecht's bisschop zich, tegen betaling van
eene aanzienlijke geldsom, het graafschap toeeigenen.
Ook zagen we reeds bij de historie der Hollandsche graven, Welk een krachtig aandeel de Friezen namen in de oorlogen, welke de door hen geliefde Willem van Holland tegen zijne
vijanden te voeren had. Te midden van al dezen strijd bloeiden
de Friesche steden zeer : Dokkum, Bolsward en Franeker waren
zeer gezochte handelsplaatsen. Met de steden wedijverden de
geestelijke gestichten in welvaart. De abdijen van St. Odulphus
bij Stavoren, Mariengaarde van Hallum, Klaarkamp bij Rinsumageest, Bloemkamp bij Harkwerd, Lidlum bij Oosterbierum,
en andere, telden honderden bewoners en genoten zoo rijke
inkomsten, dat zij groote sommen besteden konden tot den
aanleg en het onderhouden van dijken, wegen en vaarten, het
stichten van kerken en het verbeteren der landerijen.
Geen wonder voorwaar, dat onder zulke invloeden de
prediking tot den kruistocht nooit vruchteloos onder de Friezen
geschiedde. Op St. Bonifaciusdag hielden de priesters te Surhuizum een plechtigen omgang ter eere van den gevallen geloofs-
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held. Daãr, zoo verhaalt de overlevering, zagen de bedevaartgangers, die de priesters volgden, op eenmaal een blauw kruis
aan den hemel, dat zich in de nabijheid van de zon, van het
Noorden naar het Zuiden voortbewoog, en voor de gansche
schare eene aanwijzing was om zich tot den kruistocht in te
schepen, door Olivier van Keulen gepredikt, op welke wij de
Friezen voor Damiate zulk een heldhaftigen rol zagen spelen.
Jammer slechts, dat binnenlandsche onlusten, waaronder
vooral de kamp tusschen de bewoners van Fivelingo en Hunsingo aan velen het leven kostte, zoo vaak ellende en verwoesting in het land brachten, en voorzeker, nog meer te betreuren was het, dat de geestelijke heeren dapper aan deze
gevechten deelnamen, wat natuurlijk, meer dan eens, ook hunne
stichtingen aan de wraak hunner bestrijders bloot gaf.
Ook in Groningen was het verre van rustig. Met de
Drentenaren verbonden, streden zij tegen bisschop Boudewijn
en maakten zich van de St. Walburgskerk meester, waardoor
zij zich den kerkelijken ban op den hals haalden. Een nieuwe
aanleiding tot den krijg met den Bisschop, was de dood van
Groningen's burchtgraaf, Rudolf van Seppenrothe, die op een
tocht naar het Heilige Land overleed, waarna zijn zoon zijne
waardigheid overnam, terwijl de Bisschop daarentegen Berthold
van Groningen aanstelde. Duur moest deze de eer betalen,
daar de aanhangers van Seppenrothe hem van het leven beroofden. Intusschen was bisschop Boudewijn overleden en door
Dirk van der Aare opgevolgd, die weldra met Friesland in
vollen krijg gewikkeld was.
In het voorjaar van 1219 werden de Noordelijke gewesten
andermaal door een geweldigen watervloed geteisterd. Kloosters,
kerken, geheele dorpen werden weggespoeld en toen eindelijk
de verbolgen wateren binnen hunne grenzen waren wedergekeerd, geleek Friesland een groot slagveld, bedekt met lijken
en puinhoopen. In het jaar 1220 kwamen nogmaals bij een
nieuwen vloed duizenden om het leven en leden akkerbouw en
veestapel andermaal zware verliezen. Als mocht aan al den
jammer geen einde komen, herhaalde dezelfde ramp zich het

410

OORZAAK DER RAMPEN.

volgende jaar tot tweemalen toe en werden de zeedijken bijna
alien weggespoeld. En te midden van dit alles bleven de veeten
tusschen de edelen van Hunsingo en Fivelingo de geteisterde
landouwen nog meer bestoken, gingen de kruispredikers voort
den godsdienstijver tot den strijd tegen de ongeloovigen op te
zweepen en bleef de Aartsbisschop zijne inkomsten eischen, als
verkeerde het land in den grootsten welstand. Geen wonder, dat
de kloosters nu aangesproken werden, maar ook daardoor werd
het niet beter : immers het geld, vroeger aan herstel van dijken
en den aanleg van vaarten besteed, vloeide nu in de aartsbisschoppelijke offerbus.
Van waar toch al deze ellende ?
't Was duidelijk, dat God en de heiligen vertoornd waren
op Friesland. Zekere strijdlustige Fries, uit den worstelkamp
half dronken tehuis terugkeerende, vindt daar een priester, die
zijne vrouw een heilige ouwel reikt. Hij biedt hem een beker
bier, doch de priester verontschuldigt zich, wijl hij het lichaam
des Heeren draagt. Nu slaat de vertoornde Fries hem de gewijde doos uit de hand en de ouwels verstrooien zich als stralende sterren op den grond. Zuchtend en jammerend raapt de
priester ze op, en weldra treft de ban den heiligschenner. Met
den priester naar Rome getrokken, om van den ban verlost te
worden, legt de Paus hun beiden drie jaren kruisvaart ter boete
op. Zij gehoorzamen, doch sterven beiden (t218), eer hun boetetijd verstreken is. Zoo is dan de hemel niet voldaan, zijn toorn
niet verzoend en daarom komen al die jammeren over het
land. Vat ge het nu ?
Ook uit dezen tijd dateert de legende van het rijke
vrouwtje van Stavoren, welker inhoud te zeer bekend is, om ze
hier mede te deelen. Doch nu begrijpt ge ook, dat het in zulk
een bijgeloovige atmosfeer aan een welsprekend prediker, als
Olivier van Keulen heeten mocht, niet moeilijk was, de berooide Friezen nochtans te bewegen, tegen heelen of halven
aflaat van zonden hun laatste vermogen, ja, hun eigen lijf ten
offer te brengen tot den strijd tegen de ongeloovigen.
In Groningen brak in 1232 een hevige twist uit tusschen

STRIJD TUSSCHEN GRONINGEN EN HET STICHT.

411

de Gelkingen en de stedehouder van den bisschop Egbert in
Groningen. Toen de Gelkingen het onderspit delfden, zochten
zij hulp bij Rudolf van Koevorden, die Egbert's kasteel belegerde. Nu kwam de bisschop naar Groningen, waardoor Rudolf het beleg opbrak. Doch nauwelijks was de Bisschop weer
vertrokken, of weder begon men van beide zijden te rooven en
te plunderen, ofschoon beide partijen beloofd hadden zich tot
de terugkomst van den kerkvoogd rustig te zullen houden.
Eindelijk nam Rudolf den burcht in, die Egbert bij Glimmen
had gebouwd, bij welke gelegenheid hem het geheele gezin
van den burchtgraaf in handen viel, terwijl Egbert zelf ter
nauwernood de wijk naar Friesland nemen kon. Met behulp
der Friezen nam Egbert nu Groningen, dat door Rudolf veroverd was, in, en deed de stad plunderen en ten deele verbranden, terwijl Rudolf vluchtte en vele zijner aanhangers gevangen
raakten. Nadat de gevangenen uitgewisseld waren, versterkte
Egbert de stad en de St. Walburgskerk, en toen Rudolf andermaal de stad aanviel, kon hij zich althans zoo lang staande
houden, totdat bisschop Otto andermaal verscheen en Rudolf
noodzaakten te wijken.
Reeds zagen we, hoe bisschop Otto eindelijk in 1227 bij
Ane tegen de Drentenaren, die zich met de Groningsche opstandelingen verbonden hadden, den slag en het leven verloor.
Dixie jaren later werd graaf Floris IV te Franeker als heer
van Friesland gehuldigd. Steeds duurden de binnenlandsche
oorlogen voort, nil eens tusschen den Bisschop en Drente, dan
tusschen de Ommelanders, straks weder van dezen tegen den
bisschop van Munster. Toen deze laatste in 1234 de Friezen
opriep, ter kruisvaart tegen de Stadingers, werden zijne predikers in Fivelingo bespot en mishandeld. Vooral hitste zekere
kluizenaar uit Stitswerd zijne landgenooten tegen de kruisprekers op, maar de geestelijkheid was den tegenstanders te machtig af. De Stitswerder kluizenaar werd in een onderaardschen
kerker opgesloten en de Appingedammers, die hij opgezet had,
moesten knielend en met ontblooten rug den kruispredikers om
vergeving vragen, welke ze dan ook, na eenige geeselslagen
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ontvangen te hebben, verwerven mochten. Geen wonder dat
eene geestelijkheid, welke zoo hare tirannie en trotschheid naar
buiten vertoonde, weinig genade vond in de oogen der bewoners, en deze er niet tegen opzagen, bij hunne onderlinge veeten
en in hun strijd tegen haar, kerken en kloosters in de vlammen
te doen opgaan.
In 125o beoorloogden de Hunsingoers en Fivelingoers gezamenlijk de heerschzuchtige en willekeurige Groningers, verwoestten het slot Groenenberg aan de Hunze en, ofschoon aanvankelijk door de inwoners teruggedreven, belegerden zij in 1251
de stad, welke zich na eenige dagen bij verdrag overgaf. De
muren zouden afgebroken, de huizen der ridders tot den grond
gesloopt en zij zelven buiten de stad gebannen worden, en zoo
hadden de Gelkingen het pleit gewonnen. Twee jaren later
gelukte het den ridders echter weder binnen de stad te komen,
waar zij vele Gelkingen van het leven beroofden. Toen nu de
bewoners van Hunsingo en Fivelingo in gansche scharen toestroomden om die trouwbreuk te straffen, gaven zij zich op
genade en ongenade over en begaven zich naar de hun toegewezen verbanningsoorden. Straks verschenen zij andermaal, doch
de Gelkingen met de bewoners van Fivelingo overwonnen hen
en sloten hen in ijzeren boeien in den kerker te Appingedam.
Eindelijk kwam in 1252 een meer duurzaam verdrag tot stand,
waarbij Egbert als 's Bisschop's stedehouder werd erkend, terwijl de belangen der gemeenten zouden toevertrouwd worden
aan een raad van zestien mannen, vier burgemeesters en twaalf
aldermans, uit de aanzienlijkste geslachten gekozen.
In het zoogenaamde West-Friesland bleef men den Hollandschen graven getrouw, totdat ook daar in 1254 een opstand
uitbarstte, welke tot een geweldigen strijd en tot den moord
op den Roomsch-koning Willem II aanleiding gaf.
Te midden van al die onrust teisterden hevige watervloeden
voortdurend de Noordelijke gewesten. Vooral het jaar 1248
was een jaar van rampen en onheilen. Tot tweemalen toe werden Friesland, Groningen en Noord-Holland als in een oceaan
herschapen, en een edelman Galama meende reeds uit het
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vinden van een haring in zijne wellen, de sombere profetie te
moeten opmaken, dat deze landen eenmaal in zee zouden verzinken, waarom hij zijn goed bij tijds tot geld meende te moeten maken. Toen de vloed geweken was, woedde eene pest
onder mensch en vee en maakte op nieuw duizenden slachtoffers.
Door allerlei listen was het den Franschen koning Lodewijk VI gelukt, na den moord op graaf Karel van Vlaanderen
gepleegd, zijn [beschermeling Willem van Normandie, die met
eene zuster van Robert den Fries gehuwd was, op den gravenzetel van Vlaanderen te brengen. Aanvankelijk onderscheidde
Willem zich door een wijs en goed bestuur, doch weldra wierp
hij het masker of en gedroeg zich zoo willekeurig, dat Rijssel,
St. Omer en straks zelfs Gent, in open4ijken opstand tegen
hem kwamen. Met Daniel van Termonde en Ivan van Aalst
aan het hoofd, eischten de burgers van Gent, dat huHne grieven op eene vergadering te Yperen zouden onderzocht worden.
Op den bepaalden dag zorgde Willem, dat Yperen met zijne
Normandische krijgslieden als gevuld was. Toen weigerden de
burgers van Gent te verschijnen, en in vereeniging met een
groot aantal prelaten, slotvoogden en baronnen, zeiden zij
Willem de gehoorzaamheid op en boden de gravenkroon aan
Dirk van den Elsasz, een kleinzoon van Robert den Fries.
Slechts van een drietal ridders vergezeld, betrad Dirk den
Vlaamschen bodem, doch de algemeene weerzin tegen Willem's
bewind verzamelde al spoedig een Leger rondom hem. Stad na
stad voegde zich aan zijne zijde en straks werd hij als graaf
gehuldigd (1128), nadat vorst en yolk wederzijds elkaar trouw
en bescherming gezworen hadden.
Nadat Willem te vergeefs beproefd had de Vlaamsche
edelen op zijne zijde te krijgen, en de bisschop van Doornik
vruchteloos de aanhangers van Dirk in den ban gedaan had,
zocht hij hulp bij Lodewijk VI, terwijl de koning van Engeland zich aan Dirk's zijde schaarde. Met de Franschen verbonden, sloeg Willem het beleg voor Rijssel, waarin Dirk zich
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geworpen had, maar een inval van den Engelschen koning in
Frankrijk noodzaakte Lodewijk of te trekken, waarop ook
Willem Rijssel verliet. Dirk volgde hem en leverde hem twee
veldslagen, die echter aid onvoordeelig voor hem uitvielen, dat
hij zich in Aalst werpen moest, waar Willem hem belegerde.
Toen deze, onder belofte de inwoners goed te behandelen, de
stad opeischte, gaven de inwoners hem een weigerend antwoord. Straks trof een boogschutter van den wal den Normandier in den rechter schouder en bracht hem eene wonde toe,
aan welker gevolgen hij binnen weinige dagen overleed. Hierop
mocht Dirk zich in het rustig bezit van Vlaanderen rekenen,
waarin zelfs Lodewijk VI hem erkende. Den edelen schonk hij
nieuwe leenen, den steden keur op keur, en zoo verzekerde hij
zich aller toegenegenheid, ter wijl zijne zorg voor het rechtswezen het land verademing gaf van de vele tooneelen van
willekeur en roof.
Vol geestdrift trok Dirk aan het hoofd van vele Vlaamsche
edelen in 1147 op den tweeden kruistocht uit, welke Lodewijk VII van Frankrijk en Koenraad III ondernomen hadden.
Het verraad der Grieken en onderlinge twisten tusschen de
vorsten deden dezen tocht op niets uitloopen, en weldra keerden
de vorsten, zonder jets uitgevoerd te hebben, naar hun vaderland terug. Daar de Grieken alleen hen wilden overzetten, die
den overtocht betalen wilden, bleven zij, die hiertoe niet in
staat waren, onder leiding van graaf Dirk achter. De boosaardige Grieken leverden hem en de zijnen in de handen der
Muzelmannen en 't was slechts bij geluk, dat hij zeif ontkwam
aan het bloedbad, dat zij onder zijne tochtgenooten aanrichtten.
Hij begaf zich naar Jeruzalem en, door zijn broeder Boudewijn III, den koning van dat rijk, gesteund, wreekte hij het
bloed zijner dapperen op de Muzelmannen.
Toen hij in 1150 terugkeerde, vond hij Vlaanderen in
nood. Van zijne afwezigheid had namelijk Boudewijn IV, de
graaf van Henegouwen, partij getrokken om zich met den
graaf van Namen en den bisschop van Luik te verbinden en
een verwoestenden inval in Vlaanderen te doen. Oogenblikke-
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lijk gordde Dirk andermaal het zwaard aan en versloeg de
aanvallers bij Doornik.
Na een tweeden tocht naar het Heilige Land, liet hij de
regeering over aan zijn zoon Filips, die reeds gedurende 's vaders reize het regentschap met kloeke hand gevoerd had en
van wiens krijg tegen Floris III van Holland we reeds verhaalden. Dirk begaf zich in het klooster te Waken, waar hij
in 1168 overleed. Zijne dochter huwde met Boudewijn V van
Henegouwen, die nu een verbond met Filips sloot, waarbij zij
beloofden elkander tegen elken vijand bij te staan, hunne leenheeren uitgenomen. Filips ondersteunde Frankrijk's koning in
diens strijd tegen Engeland en won bij den vrede aanzienlijke
voordeelen, terwij1 het kinderloos overlijden van zijn neef Dirk
hem het riddergoed Aalst en de voogdij over Kamerijk met
zijne rijke inkomsten bezorgde.
In 1177 trok ook hij met de bloem van Vlaanderen's
edelen ten kruistocht uit, maar de in weelde en verwijfdheid
verzonken Christenridders in het Oosten ontvingen den kloeken
en mannelijken strijder met wantrouwen en verhinderden hem
jets van belang uit te richten. Toch wilde hij ook daar roem
verwerven, en zoo daagde hij in de nabijheid van den berg
Sinai een reus onder de ongeloovigen ten strijde uit. Hij versloeg hem en nam zijn schild, dat met een zwarten leeuw op
een gouden veld prijkte, als buit mede. Dit teeken van zijn
triomf werd van nu af Vlaanderen's wapen.
Bij zijn terugkeer nam hij zijn weg over Keulen en be6ndigde daar de moeilijkheden, welke tusschen de Vlaamsche en
Keulsche kooplieden over de vaart op den Rijn gerezen wapen.
Weinig tijds later benoemde Lodewijk VII, de Fransche
koning, hem tot voogd over zijn zoon Filips August. Dit was
echter gansch niet naar den zin van koningin Adela, die liever
haren broeder tot voogd benoemd gezien had en wier verontwaardiging toenam, toen zij vernam, dat Filips August zich
verloofd had met Isabella van Henegouwen, eene nicht van
graaf Filips. Bij die gelegenheid stond Filips een deel van
Oost-Vlaanderen aan zijne nicht af; dit was het latere graafschap
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Artois. Ondanks de tegenkanting der Koningin werd het huwelijk voltrokken, doch nauwelijks was Lodewijk VII gestorven,
of Filips, die aan Adela de kasteelen en steden weigerde over
te geven, welke haar nagelaten waren, haalde zich opnieuw hare
vijandschap op den hals, ten gevolge waarvan hij, met behuip
van den Engelschen koning, uit het regentschap ontzet werd.
Verstoord over deze krenking van hun vorst, schaarden
zich de edelen en poorters der steden als om strijd onder de
vanen van Filips, en deze zwoer niet te zullen rusten, voor hij
Vlaanderen's leeuwenvaan op de brug van Parijs geplant had.
Engeland zond Filips August een machtig leger ter hulpe, en
straks stond een bloedige en beslissende slag geleverd te worden, toen de ooms van den Koning, bevreesd voor den uitslag,
een wapenstilstand wisten te bewerken.
Toen de gravin van Vlaanderen stierf, eischte Filips August
het graafschap Vermandois, dat door zijn vader aan haar als
leengoed geschonken was, weder op. Boudewijn V van Henegouwen, die tot nog toe de trouwe bondgenoot van Vlaanderen
geweest was, schaarde zich thans aan Frankrijk's zijde en toen
Filips nu een tweede huwelijk met de prinses van Portugal
aanging en haar negentien Vlaamsche steden en het land van
Waas schonk, verbond Boudewijn zich openlijk met Frankrijk.
Nu bracht Filips een groot leger op de been, wist Jakob van
Avennes, Boudewijn's voornaamsten edelman en besten vriend, van
hem of te troonen en zich den steun van Brabant en Keulen te
verzekeren. Jakob van Avennes leverde al de steden en burchten,
die onder zijn gebied behoorden, aan Filips over en daagde
Boudewijn zelfs tot een tweegevecht uit. Maar Boudewijn bood
allen tegenspoed het hoofd. Na de overige steden versterkt te
hebben, wierp hij zich met zijne vrouw en kinderen en een
tweehonderdtal dapperen in het kasteel van Bergen, vast besloten
zich daar tot het uiterste te verdedigen. En inderdaad gelukte
het hem zich staande te houden, totdat de strenge koude en
gebrek aan toevoer zijne vijanden dwong het beleg op te
breken.
In 1185 verklaarde ook Frankrijk aan Filips den oorlog,
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zoodat deze nu twee vijanden tegelijk te bestrijden had. Nadat
Boudewijn het gebied van Avennes verwoest had, wilde hij een
inval in Vlaanderen doen, toen de koning van Frankrijk vrede
sloot, waarbij Vermandois aan Frankrijk kwam en Jakob van
Avennes zich weder onder Boudewijn's gezag stelde.
Straks trok graaf Filips zelfs met koning Filips August en
Richard Leeuwenhart ter kruistocht om Jeruzalem te hernemen,
dat door Saladin ingenomen was. Mocht het den Christenen
ook al gelukken Jeruzalem in te nemen, het was ten koste van
veel goed en bloed en straks bood het kruisleger het tooneel
van de grootste onderlinge verdeeldheid. Onder de vele aanzienlij ken, die bij dien tocht het leven inboetten, behoorde ook Filips
van den Elsasz, die bij de verovering der Heilige Stad sneuvelde.
Boudewijn V, Henegouwen's graaf, volgde hem op, die
weldra ook door zijn huwelijk Namen onder zijn scepter bracht.
Bij den dood zijner gemalin ging de kroon van Vlaanderen op
zijn oudsten zoon, Boudewijn, over, die hem straks ook in
Vlaanderen opvolgde, toen hij in 1195 stierf, terwijl hij Namen
aan een jongeren zoon Filips den Edelen overliet. Ofschoon
Boudewijn V voor zijn overlijden vele belastingen opgeheven
had, welke zijne voortdurende oorlogen hem genoodzaakt hadden zijnen onderdanen op te leggen : zijn opvolger was weldra tot
nieuwe heffingen genoodzaakt. De Fransche koning, geraakt,
wijl Boudewijn hem slechts schoorvoetend als zijn leenheer
wilde erkennen, zocht hem te winnen door hem het slot Mortgagne
te beloven. Toen de Koning echter zijne belofte niet nakwam, verbond de graaf zich met den Engelschen koning en eischte Artois
van Frankrijk terug. Van de eene zijde door Engeland, van de
andere door Vlaanderen besprongen, wendde Filips zich eerst
tegen Boudewijn, maar deze lokte hem in een moerassige, waterachtige streek, deed de sluizen openen en weldra stonden de
Franschen tot aan de knieen in het water. Gaarne nam de
Koning alle mogelijke voorwaarden aan, waarop Boudewijn beloofde vrede te maken. Doch nauwelijks was de Koning uit de
moeilijkheid, of hij herriep al zijn beloften. Woedend over deze
trouwbreuk, trok Boudewijn ter wrake op en niet eer stemde
Dl. I.
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hij in den vrede toe, dan toen zijn broeder gevangen genomen
was. Bij Bien vrede ontving Vlaanderen een goed dee}, van
Artois terug.
Van vijanden bevrijd, gaf hij zich weder aan zijn geliefkoosde studie der letteren en schreef zelfs eene kroniek der
wereldgeschiedenis en van zijn eigen geslacht. Voorts trachtte
hij door wijze maatregelen den handel en de nijverheid te bevorderen, terwiji hij vooral den woekerhandel der geldschieters
trachtte te keer te gaan.
Nadat hij Filips van Namen tot regent over Vlaanderen
aangesteld had, trok Boudewijn in 1202 ter kruistocht. Tegen betaling van eerie groote som gelds beloofden de Venetianen, met den blinden Doge Dandolo aan hun hoofd,
de kruisvaarders, die bij den weg over land voor de verraderlijke Grieken vreesden, over zee naar Syrie te voeren
en een vijftigtal gewapende galeien tot hunne beschikking te
stellen. Toen zij te Venetie kwamen, hadden de kruisvaarders
niet meer dan een derde deel der overeengekomen geldsom tot
hunne beschikking, waarop de blinde Doge hun namens zijn
rnedeburgers het overige kwijtschold onder voorwaarde, dat zij
hem helpen zouden het oproerige Zara te onderwerpen. Ondanks de tegenkanting van den pauselijken legaat, voldeden zij
hieraan en, nadat zij de Venetianen trouw geholpen hadden,
waren zij tot de afvaart gereed, toen de zoon van den Griekschen
keizer, Izadc, voor hen verscheen en hen op zijne knieen bad
zijn onttroonden vader te herstellen, waarvoor hij zijne deelname aan den tocht en een groote geldsom beloofde. Vergeefs
beproefde de Paus dit te beletten. Ofschoon een klein deel
onder Simon van Montfoort den tocht naar Palestina aanvaardde, benoemde de meerderheid Boudewijn van Vlaanderen
tot opperbevelhebber en ving den tocht naar Konstantinopel
aan. Hun geestdrift groeide, toen zij de schoone en trotsche
stad v6Or zich zagen. Nadat zij den overweldiger van den
troon vruchteloos opgeeischt hadden om zijne plaats voor
Izadc te ruimen en hij zich in Konstantinopel teruggetrokken
had, vielen zij de stad aan, die als onneembaar beschouwd
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werd. Zes dagen duurde het beleg ; toen trok het leger zegevierend de poorten binnen, verlostte Izadc uit zijn kerker en
bracht hem weder op den troon, waarop hij zich onmiddellijk
bereid toonde de beloofde sotn uit te keeren, waartoe hij zelfs
de gouden en , zilveren heilige beelden uit de kerken smelten
liet, terwijl hij de paus van Rome als hoofd der kerk erkende.
Dit laatste wekte groote verbittering bij zijne onderdanen,
welke ten toppunt steeg, toen de kruisridders eene synagoge in
brand staken en de viammen zich aan een groot deel der stad
mededeelden. Nu kwam het yolk in opstand en verjoeg Izaac
en diens zoon, terwij1 het prins Alexis Mursuphle tot Keizer
kroonde. Deze toonde dadelijk geweld met geweld te willen
keeren, doch het mocht hem niet baten : Konstantinopel viel
na een hevigen strijd van twee dagen andermaal in de macht
der kruisvaarders, die nu als Wilde dieren aan het moorden en
plunderen gingen en ook het heiligste niet ontzagen. Als waren
zij ruwe Wandalen, zoo offerden zij de kunstschatten der rijke
stad aan hun moedwil en vernielingszucht op, ofschoon ter
eere der Vlamingen mag gezegd worden, dat zij niets dan reliqui e n en heiligenbeelden buit maakten. Te middernacht werd
nu op de puinen der verwoeste stad, Boudewijn tot Keizer gekozen en op een schild naar de Sophia-kerk gevoerd, waar hij,
op een gouden troon gezeten, het keizerlijk purper uit de handen van 's Pausen nuntius ontving. Daar intusschen van het
veroverde rijk en Venetie een groot deel en de voornaamste der
kruisridders hun aandeel ontvingen, zoo ging de verbrokkelde
staat een gevaarlijke toekomst tegen. Een halve eeuw later
trouwens was het rijk weder in het bezit der Grieken.
Onrustige dagen werden intusschen door de Vlamingen
gesleten gedurende de afwezigheid van Boudewijn. De weduwe
van Filips van den Elsasz had, om hare weelderige hofhouding
te bekostigen, de haar toegewezen goederen zwaar belast en
toen de burgers en edelen weigerden ze voorts op te brengen,
deed zij de voornaamsten onder hen gevangen nemen. Nu
stelde zich Herbert, de schoonbroeder van een der gevangenen, aan het hoofd der ontevredenen en belegerde de vor-
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stin in haar slot. Weldra ging dit in vlammen op, de gevangenen werden van hunne boeien ontslagen en Mathilde zelve kon
slechts met groote moeite aan hare belagers ontkomen. Duur
moesten dezen echter hunne vermetelheid betalen : de aanhangers der prinses vervolgden hen tot Bergen en richtten daar zulk
een bloedbad onder hen aan, dat men nog jaren daarna den dag,
waarop dit geschiedde, den R o o d en M a a n d a g heette.
Duistere geruchten van een veldslag, welke onder de muren
van Konstantinopel geleverd en waarin Boudewijn gevangen
zou genomen zijn, bereikten Vlaanderen in 1205. Ja men
verhaalde, dat de zegevierende koning der Bulgaren zijn gevangenen op de meest gruwzame wijze zou hebben doen ter
dood brengen. Tot tijd en wijle, dat men hiervan zekerheid
zou hebben gekregen, eischtte Filips August, dat hem de beide
dochters van Boudewijn, Jeanne en Maria, ter bewaring toevertrouwd zouden worden en, toen hij op weerstand stuitte, deed
hij ze in het geheim oplichten en naar Parijs voeren. Geweldig
was de verontwaardiging der Vlamingen, vooral tegen Filips van
Namen, aan wien Boudewijn de zorg voor zijne dochters had
opgedragen en van wien men zeide, dat hij zich door de hand
van 's Konings dochter had laten verleiden, de hem toevertrouwde panden uit te leveren (121 I). Eerst toen de Vlamingen
den Franschen koning deden weten, dat zij zich in de armen
van den Engelschen vorst zouden werpen, zond hij de beide
dochters van Boudewijn terug, vooral nadat gravin Mathilde onderhandelingen had geopend om de oudste dochter Jeanne met
haar neef Ferrand van Portugal in den echt te verbinden, en deze
beloofd had aan Filips de hem door Boudewijn ontnomen steden
terug te geven. De beide jongelieden zouden in Parijs huwen ; op
hun weg daarheen werden zij echter door 's Konings zoon gevangen genomen en niet eerder vrijgelaten, voor de bedoelde
steden aan Filips August overgeleverd waren. De Vlamingen
waren geergerd en Ferrand vond zulk een onvriendelijk onthaal,
dat hij begreep, zoo het hem ooit gelukken zou, Vlaanderen in
zijn macht te krijgen, hij zich tegen Frankrijk zou moeten
verklaren. Hij sloot zich bij Engeland en Duitschland aan en
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werd na den slag van Bouvines als gevangene naar Frankrijk
gevoerd, waar hij, ondanks de smeekbeden zij ner jeugdige echtgenoote, twaalf jaren lang in den kerker van Parijs verbleef.
Gedurende deze lange jaren slaagde Jeanne er in door een vast
en verstandig bestuur de schade, welke Vlaanderen en Henegouwen door den strijd geleden hadden, te herstellen, totdat in
1225 eenige edelen, die hunne heerschzucht niet genoeg botvieren konden, nieuwe onrust verwekten.
Zij hadden namelijk een kluizenaar, een rondreizend zanger,
ontdekt, die sprekend op den overleden Latijnschen keizer,
Boudewijn, geleek, en dien zij spoedig voor hun boos plan gewonnen hadden. Het gerucht verspreidde zich, dat Boudewijn
aan zijne vijanden ontkomen en wedergevonden was.
Door den hertog van Brabant en den koning van Engeland
gesteund, die de edelen voor zijne zaak gewonnen hadden, deed
de gewaande Boudewijn zijne rechten gelden en maakte het
Jeanne zoo bang, dat zij op het kasteel Quesnoi de wijk nam,
waar men haar zelfs op zekeren nacht trachtte op te lichten,
zoodat zij nauwelijks tijd vond een paard te bestijgen en naar
Bergen te ontkomen. Kwistig deelde de zegevierende bedrieger
zijne vorstelijke weldaden rond en wist edelen en steden door
allerlei schenkingen aan zich te verbinden, zoodat weldra geheel
Vlaanderen en Henegouwen hem gehoorzaamden, ja, reeds
zond hij zijne gezanten tot de vorsten in het rond, voorzien
van credietbrieven, waarvan het zegel van het Latijnsche keizerrijk gehecht was.
Eindelijk besloot Lodewijk VIII, de koning van Frankrijk,
Wien de gansche zaak twijfelachtig voorkwam, zich zekerheid
te verschaffen en hij daagde den graaf als zijn leenman voor
zijn rechterstoel. Deze verscheen in het keizerlijk purper gedost en door de , graven van Brabant en Lumburg, benevens
honderden edelen gevolgd, voor het gansche parlement, dat
door Lodewijk tot het onderzoek bijeengeroepen was. Nu begaf
Lodewijk zich in gesprek met den zanger en deed hem daarbij
vragen, waarop alleen de wezenlijke Boudewijn zou hebben
kunnen antwoorden. Weldra gevoelde de bedrieger, dat zijn

ZIJNE TERECHTSTELLING.

423

rol uitgespeeld was ; midden in den nacht ontvluchtte hij Parijs en zocht in Bourgondie, onder een aangenomen naam,
zijn oude handwerk weder op, toen hij de onvoorzichtigheid
had zijne lotgevallen in een herberg te bezingen in tegenwoordigheid van een jeugdig ridder, die hem gevangen nam en aan
koning Lodewijk zond. Deze leverde hem aan Jeanne over
onder aanbeveling, korte wetten met hem te maken. Nadat de
bedrieger voor een rechtbank van edelen en schepenen zijne
schuld bekend had, werd hij voor het stadhuis te Rijsel opgehangen, en Jeanne was voorts grootmoedig en verstandig genoeg den
edelen en steden hun afval en hunne lichtgeloovigheid te vergeven.
Zoo had Lodewijk VIII zich inderdaad verdienstelijk gemaakt tegenover Jeanne en deze wist hem evenzeer te bewegen
Ferrand de vrijheid te hergeven, doch de voorwaarden, welke
hij stelde, waren zoo buitensporig, dat de Vlamingen weigerden
er in toe te stemmen. Gelukkig voor Ferrand, stierf Lodewijk
in 1225 en zijne gade, die na hem het bewind voerde, stelde
zich met de betaling van een goede som gelds tevreden. Zeven
jaren na zijn invrijheidstelling stierf Ferrand. Jeanne trad daarop,
door bemiddeling van de Fransche regentes, op nieuw in het
huwelijk met den graaf de Maurienne (1237), die zich de genegenheid van edelen en steden wist te verzekeren. In 1244 nam
Jeanne het geestelijk gewaad aan en stelde hare zuster Margaretha
zich terstond in het bezit van Vlaanderen en Henegouwen.
Van haar huwelijk met Bouchard spraken wij reeds, even als
van haar huwelijk met Willem van Dampierre en hare onrechtvaardige handelingen tegenover hare kinderen, uit den eersten
echt gesproten. Toen Jan van Avennes zijne rechten op Henegouwen deed gelden, trad Frankrijk tusschen beiden en bepaalde
dat Jan van Avennes Henegouwen, de oudste zoon van Willem
van Dampierre, Vlaanderen zou ontvangen. Dan, ook hiermede
was Jan van Avennes niet tevreden en spoedig was hij in een
oorlog met zijne moeder gewikkeld, welke wij reeds vroeger
beschreven en die met een verdrag eindigde, waarbij Margaretha niet slechts Henegouwen, maar ook het land van Waas,
Aalst en de Vier Ambachten aan Jan afstond.

HOOFDSTUK XXII.
DE LAATSTE GRAVEN UIT HET HOLLANDSCHE HUIS.

De jeugdige Floris V was nauwelijks anderhalf jaar oud,
toen zijn vader, Willem II, onder de moordende hand der
Friezen viel. Zijn oom Floris, die reeds gedurende Willem's afwezigheid het bewind gevoerd had, trad nu als voogd op. Terstond trachtte Margaretha van Vlaanderen hiervan gebruik te
maken, om Jan van Avennes de hem noode toegewezen leenen
te ontrooven, doch Lodewijk IX verzoende moeder en zoon
andermaal, en mede door zijn toedoen werd er een vredesverdrag tusschen Holland en Vlaanderen gesloten, waarbij huwelijksverbintenissen tusschen de Hollandsche en Vlaamsche
vorstenhuizen beraamd werden, Zeeland-Bewester-Schelde onder bepaalde voorwaarden en als leen van Vlaanderen aan den
voogd van Holland toegewezen werd, en voorts over tollen en
handelsbelangen wederzijds bevredigende bepalingen werden
gemaakt. Het volgende jaar werd er tusschen Margaretha
en Jan een nieuw verdrag gesloten, waar den laatste Henegouwen toegekend werd, maar hij van Vlaanderen en alle overig bezit afstand deed.
Het eenige, wat we nog aangaande Floris den Voogd vermeld vinden is, dat hij den strijd met Utrecht, ontstaan over
de beleediging, welke zijn broeder Willem daar tijdens zijn verblijf onderging, gelukkig ten einde bracht en Utrecht tot eene
geldboete noodzaakte voor het vergrijp. In 1258 overleed hij,

FLORIS V.

425

ten gevolge van eene wonde bij een steekspel opgedaan. Hij
mocht een verstandig en dapper regent heeten, die de willekeur
van den adel trachtte te breidelen en den welstand der steden
door wijze wetten en privilegien verhoogde. Vooral kan dit blijken uit de door hem verleende Z e e u w s c h e k e u r.
Aleida, de weduwe van Jan van Avennes, nam na Floris'
dood de voogdij over den jongen graaf op zich. Daar zij echter
door de edelen gedwarsboomd werd, koos zij haren neef Hendrik III van Brabant den Zachtmoedigen, tot haren rnederegent,
doch de hovelingen van den hertog kregen het weldra met de
edelen te kwaad en dit gaf tot zooveel moeilijkheden aanleiding,
dat Hendrik naar Brabant terugkeerde. Terwijl Aleida nu met
den achtjarigen graaf naar Zeeland trok, droegen de Hollandsche edelen de voogdij op aan Otto van Gelre. Deze trok
Aleida l; met een leger tegen, sloeg haar bij Voornoutsee, dicht
bij Reimerswaal, en ontzette haar van de voogdij, welke hij,
in vereeniging met den bisschop van Luik, op zich nam (1263).
Vijf jaren later nam Floris V zelf het bewind op zich, onder
leiding van den bekwamen Nikolaas van Kats. In hetzelfde
jaar schijnt Floris in het huwelijk getreden te zijn met Beatrix,
uit het huis van Vlaanderen.
Nauwelijks had Floris de regeering aanvaard, of het landvolk in Kennemerland geraakte in hevigen opstand. Reeds
gedurende den tijd der voogdij hadden zij met stijgende verontwaardiging de willekeur en aanmatiging der edelen verdragen, die de door Willem tegen de Friezen aangelegde kasteelen
Heemskerk en Torenburg, gebruikten om het yolk meer straffeloos te onderdrukken. Steeds had het yolk gehoopt, dat het
uit zou zijn met de tirannie der grooten, als de graaf zelf de
teugels van het bewind zou hebben aanvaard, maar toen zij
zich teleurgesteld zagen, trachtten zij met vereende kracht de
edelen buiten het land te jagen. Met de Waterlanders en WestFriezen vereenigd, verwoestten en verbrandden zij de kasteelen
der ridders in Kennemerland, en toen de edelen zich daarop in
Haarlem wierpen, werden zij er door de opstandelingen belegerd. Echter inziende, dat zij de stad niet konden veroveren,
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vielen zij in Amstelland en dwongen heer Gijsbrecht zich aan
hun hoofd te stellen. Deze, die nog altijd verbeten was op de
Utrechtenaren, sloeg eerst het beleg voor Vreeland en toen hem
dit te lang duurde en hij bovendien hoorde, slat er in de bisschopsstad oneenigheden waren ontstaan tusschen het yolk en de
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aanzienlijken, voerde hij de Kennemers naar Utrecht. Weldra
opende Utrecht de poorten voor hen en met de ontevreden
inwoners verbonden, joegen zij de edelen weg en benoemden
nieuwe schepenen en raden. Ook de Amersfoorters en de
Eemlanders schaarden zich onder de banier van Gijsbrecht, en
nu gebruikte hij zijne groote macht om de sloten zijner persoonlijke vijanden te verwoesten. Daar hij intusschen geen
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kans zag die groote menigte voortdurend te onderhouden, wist
hij de Kennemers, onder voorwendsel, dat de naderende oogst
hunne krachten behoefde, te bewegen naar hunne haardsteden
terug te keeren, onder belofte, dat zij het volgende jaar Gelre
zouden bestrijden, hetwelk zich met bisschop Jan van Nassau
verbonden had om hen te keer te gaan. Op hun terugtocht wilden zij nog beproeven de edelen uit Haarlem te bannen. Doch
heer Jan van Persijn van Waterland deed midden in den nacht
een inval in hunne legerplaats, ontroofde hun eenige wagens en
reed daarmede naar Kennemerland, waar hij eenige hunner
dorpen in brand stak. De Kennemers, de vlammen ziende opstijgen, spoedden zich in allerijl naar hunne woonsteden, dock
nu zetten de Haarlemmers hen na en richtten een groote slachting onder hen aan. Het leger, waarmede Jan van Nassau en
Otto van Gelre Utrecht trachtten te veroveren, moest zich
echter met de verovering van Amersfoort vergenoegen en de
Bisschop was genoodzaakt twee jaren lang te Deventer verblijf
te houden, toen hij zich met Gijsbrecht van Amstel verzoende,
wien hij Vreeland verpandde, terwijl hij diens vriend, Herman
van Woerden, Montfoort in handen gaf, twee schenkingen, waardoor hij de Utrechtenaren nog meer tegen zich in het harnas joeg.
Adelheid had intusschen langzamerhand haren invloed op
den jongen graaf Floris herkregen en wist deze te bewegen aan
haren zoon Floris van Henegouwen het bestuur over Zeeland op
te dragen. Deze regelde daar het bestuur met krachtige hand en
bracht de Zeeuwen, die nog altijd Gelre genegen waren, weder
tot tevredenheid met het Hollandsch bewind.
Nauwelijks had Floris den achttienjarigen leeftijd bereikt,
of hij trok met eene aanzienlijke legermacht naar Friesland,
ten einde zijns vaders dood te wreken. Terwijl zijne dijkwerkers bezig waren een vasten weg door het moerassige land te
l eggen, waarover het leger in West-Friesland zou kunnen doordringen. werden zij door de inwoners overvallen en, toen het
leger hun te hulp snelde, werd ook dit op de vlucht gejaagd.
Doch nauwelijks hadden de Hollanders weder bij Heiloo den
vasten bodem teruggevonden, of zij zetten den Friezen hunne
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verrassing op geduchte wijze betaald, en zoo werd de strijd van
weerszijden gedurende eenige jaren met afwisselend geluk gevoerd. 't Waren vooral de Kennemers, die den jongen graaf in
dezen strijd krachtig steunden, waarom Floris velen hunner
woonplaatsen, belangrijke voorrechten verleende.
De vermetelheid, waarmede Adelheid en hare zonen hunne
belangen ten koste van graaf Floris bevorderden, opende dezen
eindelijk de oogen voor hunne trouweloosheid. Floris de Voogd
toch gedroeg zich in Zeeland zoo eigenmachtig, dat hij daar
zelfs vestingen aanlegde en, als ware hij de leenman, zich
hulde over de leenen liet doen. Jan van Henegouwen, zoowel
als Adelheid's schoonbroeder, wisten zelfs van den Keizer te
verkrijgen, dat zij Holland in leen zouden ontvangen, zoo Floris kinderloos kwam te overladen. Floris, deze dingen vernemende, verbandde Adelheid en al hare aanhangers buiten
Holland. En toch hield zij niet op hem te bestoken, gelijk
blijkt uit den bond, welke hij met bisschop Jan van Utrecht
sloot tegen Floris en Jan van Henegouwen. De laatste wist het
dan ook zoo ver te brengen, dat hij door den Keizer beleend werd
met de landen van Aalst en Waas en de Vier Ambachten, en
toen Adelheid's zuster overleden was, kocht hij al hare goederen
in Holland om daardoor vasten voet in het graafschap te krijgen.
In 1281 kwam er een verdrag tot stand tusschen Engeland's koning Eduard en graaf Floris. Ten gevolge van onlusten met Vlaanderen had Eduard den uitvoer van wol naar Holland verboden. De Hollandsche en Zeeuwsche kooplieden, over
den stilstand in zulk een belangrij ken handelstak teweeg gebracht, gebelgd, plunderden de Engelsche schepen en verklaarden ze tot goeden prijs. Gelukkig waren de gesehillen met
Vlaanderen weldra bijgelegd en achtte Eduard het wijs 't verbod op den uitvoer op te heffen, zoodat de spanning tusschen
de beide landen verminderde. Nadat Floris een verdrag van
vrijen handel tusschen beide landen had weten te bewerken
en de Engelsche havens voor de Zeeuwen opengesteld waren,
verloofde hij zelfs zijne dochter Margaretha aan den Engelschen koningszoon, onder voorwaarde, dat Floris de helft zijner
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bezittingen bij het huwelijk aan Margaretha zou geven, en zij
het geheel zou erven bij Floris' dood, Daarentegen zou
Eduard voor Floris' achtergelaten betrekkingen zorgen, indien
deze zonder zonen kwam te overlijden. En waarlijk schijnt
Floris het met dit verdrag, hoe zonderling ook, wel gemeend te
hebben, aithans wij lezen dat hij in 1282 den Keizer verzocht,
de opvolging zijner dochter toe te staan, zoo hij geene mannelijke erfgenamen naliet en ook, in geval van nood, de voogdijschap zijner gade te erkennen.
Datzelfde jaar trok Floris andermaal op tegen de WestFriezen. Van de zeezijde genaderd, dacht hij hen te verrassen,
doch de Friezen waren van zijne komst onderricht en leverden
de voorhoede, onder Nikolaas van Kats, terstond slag. Zij
werden verslagen en teruggejaagd, doch Van Kats zette de
vervolging niet zoo ver voort als Floris wel gewenscht had.
Deze nam hem dat zeer kwalijk en ging nu zelf met het overige
deel zijns legers op de Friezen los, die hij, moordend en verwoestend, voor zich heen dreef, totdat hij bij Hoogwout kwam,
waar zijn vader gevallen was. War werd eene geweldige slachting onder de Friezen aangericht. Een oud man schond den
eed, waarbij, naar men zegt, de Friezen zich verbonden hadden
om de plaats, waar het lijk van Willem II begraven was, nimmer te ontdekken : onder voorwaarde, dat men hem het leven
sparen zou, wees hij de rustplaats des vermoorden aan. Floris
liet het lijk in de abdij te Middelburg bijzetten.
Om de Friezen in voortdurend ontzag te houden, deed Floris
een slot te Wijdenes bouwen, dat echter na zijn terugkeer menigen
storm van de Friezen te verduren had. Datzelfde jaar werd den
graaf een zoon, Jan, geboren en reeds twee jaren later werd er
tusschen hem en den koning van Engeland een verdrag gesloten,
waarbij Jan verloofd werd aan 's Konings dochter Elizabeth, en
Floris beloofde, hem op zevenjarigen leeftijd ter opvoeding naar
Engeland te zullen zenden, terwij1 Holland, zoo Jan kinderloos
stierf, aan Alfonsus blijven zou. Het blijkt dus, dat Eduard
niet anders beoogde, dan Holland aan zijn huis te brengen,
wat nog sterker spreekt uit de bepaling, dat indien of Jan Of
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Elizabeth kwam te overlij den, de overlevende zich op nieuw in
den echt zou begeven met een familielid van den overledene.
Reeds zagen wij, dat de Utrechtenaren het gansch niet
eens waren met hun bisschop Jan van Nassau, en vooral zeer
verbitterd waren over het in pand geven der sloten van Vreeland en Montfoort aan de heeren Van Amstel en Van Woerden.
Daar zij nu nog kortelings een verdrag gesloten hadden met
Floris, waarbij zij, onder voorwaarde van diens bescherming,
hem bij na alle macht in het Sticht overgaven, zoo kon het wel
niet anders, of de graaf moest in den strijd gemengd worden.
Gijsbrecht van Amstel stroopte van uit Vreeland in het Sticht
en verbitterde de Utrechtenaren nog meer door het heffen van
een tol op de Vecht. Te vergeefs drong, om zijn onderdanen te
bevredigen, de Bisschop er bij Gijsbrecht op aan, dat hij tegen
betaling van de bedongen som het slot weder uitleveren zou, en
vruchteloos beproefden zijne lieden hem er uit te verdrijven.
Nu bemoeide Floris zich met de zaak. Hij belegerde het
slot en toen Gijsbrecht, die de verdedigiug er van aan zijn
broeder Arnout opgedragen had, eene poging deed om het te
ontzetten, werd hij door de Zeeu wen geslagen en gevangen genomen, waarop Floris hem verplichtte zijn broeder te overreden
om het slot over te geven. Als Floris' gevangenen werden de
beide heeren Van Amstel naar Zeeland gevoerd. Minder verschoonend gedroeg Floris zich tegenover de bezetting van het
slot te Montfoort, toen zich deze, na de belegering lang voigehouden te hebben, straks overgeven moest : alien, op twee na,
werden gedood, en de heer Van Woerden, die zich bij tijds
uit de voeten gemaakt had, werd verbannen. Niet minder dan
zeven plaatsen in het Sticht werden door Floris geeischt als
pand voor de betaling der ten behoeve van den Bisschop gemaakten oorlogskosten. Straks kreeg hij zelfs strijd met den Bisschop over de betaling dier gelden, en hij wilt van zijn invloed
gebruik te maken, om den kerkvoogd onder 's Pausen ban te
brengen. Deze werd eerst opgeheven, toen de Bisschop zich
onderwierp en de schuld voldeed, waarna Floris zich ook met
hem verzoende (1285).
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Zoo deed de graaf ook tegenover de heeren Van Amstel,
wien het na lange gevangenschap, door middel hunner vrienden
gelukt was, hunne vrijheid te herkrijgen. Op de meest vernederende voorwaarden moesten zij, en straks (1287) ook de heer
Van Woerden, een verdrag met den graaf aangaan, ja, deze gevoelde zelf zoo zeer, hoe hij hunne macht geknot had, dat hij
het noodig oordeelde hun eene vergoeding te geven, hen tot zijne
aanzienlijkste raadslieden verhief en hun groot aandeel verleende
in de regeering des lands. Maar hoe hij hen ook verhief, deze
gunstbewijzen vermochten den wrok niet te bevredigen, welke
ze hem om het verlies hunner onafhankelijkheid toedroegen.
Wist Floris in den Stichtschen strijd de belangen van zijn
huis te bevorderen, niet minder toonde hij dit in den oorlog,
welke straks tusschen Gelre en Brabant ontstond over het bezit van Limburg, in welken strijd hij partij voor den hertog
van Brabant koos. Aanvankelijk scheen het, of een verdrag
spoedig aan den twist een einde maken zou, dock straks ontbrandde de tramp heviger dan ooit. Tegen de belofte van den
hertog van Brabant, dat deze hem bij kinderloos overlijden van
den graaf van Gelre, al de goederen, welke Gelre van Brabant
in leen had, overgeven zou, verleende Floris den hertog krachtdadige hul l) (1286). Dc nederlaag bij Woeringen (1288) noodzaakte den graaf van Gelder een nadeeligen vrede te teekenen,
en ook Floris legde de wapenen neder.
Deze mochten echter niet lang rusten. Nog in hetzelfde
jaar rustte hij een leger en eene vloot tegen de West-Friezen
uit, welke laatste hij odder de hoede stelde van Dirk van
Brederode. Juist was Friesland geweldig geteisterd door zware
watervloeden, zoodat de Friezen slechts weinig tegenweer bieden
konden, en z c gevierend voerde Dirk zijne vloot van dorp tot
dorp, overal hulde eischende en verkrijgende voor Holland's
graaf. Straks begaf Floris zich persoonlijk naar Friesland en
liet er vier kasteelen bouwen : een te Medemblik, twee in de
omstreken van Alkmaar en een aan de Zijpe. De West-Friezen
en Drechterlanders onderwierpen zich nu alien en zonden hunne
gezanten tot Floris om zich met hem te verzoenen.
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Terwiji de graaf den steden het eene privilegie na het andere verleende, gelijk hij nu laatstelijk aan Monnikendam en
Medemblik deed, haalde bij zich den haat der Zeeuwsche edelen
op den hals, vooral toen hij hen trachtte te bewegen, om een
deel van hunne inkomsten of te staan, ten einde de rampen
te verzachten, welke de watervloed hier, even als in Friesland
teweeg gebracht had. Een groot getal Zeeuwsche edelen wendden zich tot Guy, den graaf van Vlaanderen, die zijn schoonzoon
Floris niet vriendelijk gezind was, wijI deze, naar zijne meening,
de verdragen niet nakwam, vroeger met Vlaanderen aangegaan,
met betrekking tot het Zeeuwsche leen. Vergeefs riep Floris, toen
hij vernam, wat de edelen in Zeeland zich verstout hadden te doen,
de bemiddeling des Keizers in. Deze dreigde de edelen wel met zijn
misnoegen, zoo zij zich niet aan Floris onderwierpen, terwijl hij
ook hem beval hunne rechten onverkort te laten, maar het mocht
hem niet gelukken den strijd te voorkomen. Evenmin baatte
het Floris, dat hij zijne gade en zijn zoon Jan naar Middelburg
zond, op hoop dat Guy daardoor van een beleg zou afzien,
Floris had zich echter misrekend. Zijn schoonvader landde op
Walcheren en straks was Middelburg rondom door Zeeuwen
en Vlamingen ingesloten. Lang duurde het, eer Floris tot ontzet kwam opdagen, en gelukkig was de stad, welke hare trouw
aan Floris houden wilde, van verdedigingsmiddelen ruim voorzien, en werd zij door een sterk kasteel, de Mortier genaamd,
gedekt. Toch was men genoodzaakt over de overgave te handelen en besloten de Middelburgers de poorten te openen, indien Floris hen niet spoedig ontzette of vrede sloot. Eindelijk
verscheen de graaf en zijne komst bewoog de Vlamingen Walcheren te verlaten. Door graaf Guy daartoe aangezet, trad
hertog Jan van Brabant, die met eene andere dochter van Guy
gehuwd was, als bemiddelaar op, doch toen zij zich te Biervliet
in Guy's legerkamp vertoonden, deed Guy den Hollandschen
graaf terstond gevangen nemen, ondanks de vertoogen van
Brabant's hertog. Deze, om zich tegenover de hevige beschuldigingen van Floris te zuiveren, eischtte zijne invrijheidstelling
en bood zich zelf tot gijzelaar aan, terwij1 hij voorstelde de
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beslissing over den strijd aan een drietal scheidsrechters over
te geven. Guy liet zich hiertoe bewegen, doch benoemde zichzelf, zijn zoon en hertog Jan tot bemiddelaars. Tegen betaling
van eene aanzienlijke som gelds gelukte het Floris, die tot
heden te Gent gevangen gebleven was, vrede te sluiten, en
daarna verkreeg hij vrijheid om Biervliet te verlaten. Nauwelijks was hij echter in zijne staten teruggekeerd, of hij wist den
Keizer over te halen, dit verdrag voor nietig te verklaren. De
Zeeuwsche edelen verzoenden zich met Floris en deze stelde
zelfs een hunner, Wolfert van Borselen, tot zijn raadsrnan aan.
In 1290 overleed de koningin van Schotland en onder de
menigte pretendenten, die zich voor hare nalatenschap opdeden,
behoorde ook graaf Floris. Hij reisde zelfs naar Engeland en
gaf de verdediging zijner zaak aan den Engelschen koning
over, doch straks schijnt hij tegen eene som gelds van zijne
rechten afstand gedaan te hebben.
Toen de graaf uit Engeland wedergekeerd was, stak hij
met eene vloot naar Friesland over om de bewoners te straffen
voor de hulp, welke zij den West-Friezen verleend hadden. Hij
deed echter niet veel meer dan Stavoren veroveren, dat hij met
keuren en voorrechten begiftigde.
Weinig tijds later deed Guy van Vlaanderen, ontevreden,
wijl Floris de bepalingen van het hem met geweld afgeperste
verdrag niet nakwam, hem andermaal den oorlog aan. Nadat
de beide verwanten elkaar gedurende eenigen tijd met afwisselend geluk bestreden hadden, sloten zij door bemiddeling van
koning Eduard een wapenstilstand. Weinige maanden later hervatten zij de vijandelijkheden, om straks andermaal door dezelfde
bemiddeling het zwaard voor een wijle in de schede te steken.
Doch ten derde male ontbrandde de krijg. De West-Friezen, in
Floris' dienst naar Zeeland gezonden, deden Sluis in vlammen
opgaan, waarop de Vlamingen hunne woede aan de bewoners
van Zuid-Beveland botvierden, doch straks, ook al overtroffen
zij hunne bestrijders verre in aantal en macht, zoo geducht
geslagen werden, dat zij als radeloos naar hunne schepen vluchtten, waarbij een duizendtal hunner in den stroom en nog honDl. I.

28

434

ONLUSTEN MET ENGELAND.

derden anderen door het zwaard der Zeeuwen omkwamen. Van
de vele gevangenen werden de voornaamste door Floris tegen
een zvvaar losgeld vrijgelaten, terwijl de overigen, volgens de
gewoonte dier dagen, geheel naakt uitgekleed, naar Vlaanderen
teruggejaagd werden.
Inmiddels dreigde Floris van andere zijde een groot gevaar. De heer Van Kuik, een machtig edelman, wiens geslacht,
zooals onder sneer uit den moord, op Floris I gepleegd, van
oudsher den Hollandschen graven vijandig gezind was, was tegen Floris verbitterd, wij1 deze zijn erfdeel in een leen veranderd en hem het slot Ter Horst ontnomen had. 't Was niet
zonder bedoeling, dat de edelman zich kort daarop in Engelschen dienst begaf en zelfs door Eduard gebruikt werd om den
strijd tusschen Floris en Vlaanderen te beslechten. Eduard had
zich in dien strijd, schijnbaar toevallig, onzijdig gehouden, en
toen hij straks een oorlog met Frankrijk bedoelde, wist hij den
Vlaamschen graaf op zijne zijde te krijgen, vooral ook door
het verleggen van den wolstapel van Dordrecht naar Brugge
en Mechelen, een maatregel, waardoor Holland's handel zeer
benadeeld werd. Terecht verontwaardigd over Eduard's trouweloosheid — immers de huwelijksverdragen, vroeger met Floris
gesloten, moesten waarborgen zijn tegen een bondgenootschap,
nu met diens schoonvader, doch tegelijk diens bittersten vijand
aangegaan — sloot de graaf een nauw verbond met Frank_
rijk, waarbij hij beloofde Eduard's bondgenooten, de heeren
Van Kuik en Valkenburg, te zullen bestrijden.
Toen Eduard dit vernam, deed hij Floris aanzeggen, dat
hij zijn zoon Jan in gevangenschap brengen zou.
„Mijn zoon is in uwe rnacht," zoo luidde het fiere antwoord
van Holland's graaf, „gij kunt met hem handelen naar uwe
eer gedoogt, doch ik zal daarom niet van besluit veranderen.'
Men wil, dat Eduard toen in het geheim aan den heer
Van Kuik opdroeg, hem Floris door list of geweld over te leveren. Wat hem hiertoe bewogen kan hebben, was waarschijnlijk
de vrees, dat het uitzicht op het toekomstig bezit van Holland
zijn huis ontgaan zou en Floris zijn zoon Jan van de opvolging
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mocht uitsluiten, ten einde den Engelschen invloed te weren.
Het schijnt trouwens wel, dat Floris de gedachte moet geuit
hebben zijn onechten zoon, Witte van Haamstede, tot zijn opvolger te benoemen, althans Eduard oordeelde het noodig bij
den Keizer stappen te doen ten gunste van Jan.
Het gelukte den heer van Kuik maar al te wel, bondgenooten te vinden voor zijne misdadige oogmerken. De heeren
Van Amstel en Woerden waren hunne vernedering nog gansch
niet vergeten, al had Floris hen door hooge onderscheidingen
aan zich trachten te verbinden. De heer Van Velzen, aan de
Van Woerdens door huwelijk verwant, maakte gaarne gemeene
zaak met hen, ook al was hij door den graaf steeds met weldaden overladen, wiji deze een zijner neven, om manslag en
andere misdrijven, te Leiden had laten terechtstellen. Sommigen
willen, dat Floris daarenboven Van Velzen's echtgenoote grievend zou beleedigd hebben. Dit wordt door anderen sterk tegengesproken, hoewel de loszinnige wandel van Floris waarschijnlijk aanleiding gaf tot dit gerucht. Dat zich vele Stichtsche en
Zeeuwsche edelen bij de samenzwering voegden, waarvan ook
Jan van Renesse en Wolfert van Borselen kennis droegen, behoeft ons niet te verwonderen, doch Floris had, behalve in Zeeland
en Utrecht, ook in de overige gewesten vele edelen tegen zich
in het harnas gejaagd door de groote voorrechten, welke hij
den poorters verleende, waarom de edelen hem niet zonder oorzaak „der keerlen God" heetten, en vooral door het vrij verkla
ren van velen zijner onderhoorige landlieden, die hij daardoor in
staat stelde met den adel te wedijveren in staat en maatschappij.
In eene samenkomst te Bergen op Zoom verbonden de
edelen zich den heer Van Kuik te steunen, nadat deze hun
den bijstand van Vlaanderen en Brabant toegezegd en hun
gewaarborgd had, dat graaf Jan geen wraak nemen zou over
hetgeen men tegen zijn vader ondernam. In het begin van
1296 zou er te Kamerijk een bestand gesloten worden tusschen
Frankrijk en Engeland. Ook graaf Floris was door koning
Eduard tot zijn gemachtigde benoemd, doch hij verscheen niet.
De edelen waren tegenwoordig, ook de heer Van Kuik, en nu
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besloot men den graaf gevangen te nemen en hem naar Engeland te zenden onder voorwaarde, dat hij daar zijn levee lang
verblijf houden zou, terwij1 het grafelijk bewind aan Jan zou
opgedragen worden.
„Des vrydaegts naer ons Heeren opvaert" maakte „heer
Heinrich," de kapelaan van den heer Van Kuik, zijne opwachting bij graaf Floris en reikte hem een schrijven van den
edelman over, waarbij deze verzocht het al voor waar aan te
nemen, wat zijn kapelaan hem mededeelen zou. Toen de graaf
den kapelaan naar den inhoud zijner mededeelingen vraagde,
was deze te ontsteld om te spreken en, eerst nadat de graaf
hem moed ingesproken en hem beloofd had, dat hem geenerlei
leed zou geschieden, zeide hij, dat de heer Van Kuik besloten
had den graaf te beoorlogen, totdat deze uit het land en goed zou
gezet zijn. Floris, niet gissende, welk eene afmeting de zaak
reeds had, barstte in lachen uit en zeide, met het stoute plan
van den geringen edelman den draak stekende :
„Waar moet ik nu toch blijven ? De heer Van Kuik wil
mij uit het land jagen, doch eer ik daaruit ga, zullen wel alle
anderen mij voorgaan !"
Voorts liet hij den geestelijke ongehinderd vertrekken.
Weinige weken later, op den 23sten Juni 1296, was de graaf
te Utrecht de gast van Bisschop Willem van Mechelen, die overigens geen buitengewoon vriend van Floris heeten mocht. Hij
had er zich heen begeven om de huizen Van Amstel en Van
Zuylen met elkander te verzoenen. Gijsbrecht van Amstel namelijk had wêl op zich genomen de betrekkingen van de in den.
Stichtschen strijd gevallen edelen te verzoenen, doch had daaraan ten opzichte van de familie Van Zuylen nog niet voldaan.
Floris had beide partijen te Utrecht voor zich gedaagd, en toen
de Van Zuylen's hun eisch zeer hoog stelden, had hij zelf een
groot deel der geeischte geldsom betaald. Zoo was de vrede
tusschen de beide familien gesloten en de graaf, wel voldaan
over het gelukken zijner pogingen, had de edelen ter tafel genoodigd. De samenzweerders, die wel begrepen, dat ze in Holland niet zoo gemakkelijk slagen zouden om den bij het yolk
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beminden graaf op te lichten, hadden de gelegenheid, waarbij
deze zich in Utrecht be yond, te schoon geoordeeld, dan dat zij
zich die zouden laten ontgaan. Ze waren dus voor een groot
deel tegenwoordig.
Lustig ging de schuimende beker rond onder de vroolijke
tafelgenooten van een graaf, die niets kwaads vermoedde en met
zelfvoldoening de betuigingen van gehechtheid en trouw ontving, waarmede de edelen zoo kwistig waren. Na den maaltijd
zou de graaf zich eenige oogenblikken ter ruste begeven en
daarna zou men ter valkenjacht gaan, eene uitspanning, waaraan Floris gaarne deel nam.
Dien zelfden morgen, toen hij zich ter vroegmis begaf, had
eene arme vrouw uit het yolk hem een brietje in de hand gedrukt met de woorden :
„Coninx kijnt, eedel heere, gedenckt dat diegene, die den
souter maeckte, propheteerde ende seyde : zelfs de man mijns
vredes, op wien ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de versenen tegen mij opgeheven (Psalm 41 : I0)."
Maar Floris had het ineengefrommeld en in zijn mantelzak
gestoken, en te midden van de vreugde van den maaltijd en de
betuigingen der edelen, was ook de laatste rimpel, die het op
zijn voorhoofd teweeg gebracht had, weggevaagd. Nu sliep hij
den slaap des gerusten en Van Amstel waakte over hem, terwiji
de anderen zich buiten de poort spoedden om de overige eedgenooten op 's graven komst voor te bereiden. Al te lang deed
graaf Floris hen wachten, naar Gijsbrecht's meening. Daarom
weridde hij zich tot Floris en was vermetel genoeg diens rust
te storen met de woorden :
,,Gij slaapt te lang, heer graaf! Het weder is te schoon !
Op, op, ten vederspel !"
„Gij hebt recht, Van Amstel !" antwoordde de graaf op
vakerigen toon, „ik sliep reeds te lang. Roep een van mijne
lijfjonkers !"
Reeds wilde Gijsbrecht zich verwijderen, toen Floris hem
terugriep.
„Wacht, laat mij u eerst de St. Geerten-minne geven!"
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En heer Gijsbrecht nam den gevulden beker uit Floris'
hand en wenschte hem Gods hoede op den tocht. Daarna wierp
hij zich te paard en rende veldwaarts om toch vooral niet te
ontbreken bij de uitvoering van het misdadig plan. Intusschen
hadden de lijfknechten des graven paard gezadeld en hem den
valk op de hand gegeven, en nu reed hij vOcir hen heen,
slechts door zijn neef, Jan van Avennes, en den jonker van
Voorne begeleid.

FLORIS V GEVANGEN GENOMEN.

Toen ze een half uur gereden hadden in de richting van
de Vecht, ontdekten ze Van Woerden, en straks ook de heeren Van Amstel, Van Velzen, Van Teylingen en andere edelen.
Welgemoed reed de graaf op hen toe en ook zij naderden hem.
In hunne nabijheid gekomen, groette Floris hen hoffelijk.
„Uwe hooge sprongen, heer graaf, zijn gedaan !" zoo beet
Herman van Woerden hem eensklaps met somber gelaat toe,
en greep des vorsten paard bij den toom. „Gij zult nu niet
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langer den meester over ons spelen. Zij het u lief of leed, doch
gij zijt onze gevangene."
„Ik weet wel beter," zeide Floris lachende.
„En ik zweer u, dat het geen spel is," riep Arend van
Benskoop uit, en sloeg hem den valk uit de hand.
„Zoo waar God leeft, nooit zult gij Holland wederzien !"
snauwde Van Woerden.
De graaf verbleekt en grijpt zijn zwaard. Maar reeds is
het te laat. De edelen omsingelen hem en, terwij1 Van Velzen
met het opgeheven zwaard in de hand hem het hoofd dreigt te
klooven, indien hij ook maar den minsten weerstand biedt, wordt
hij door de overigen ontwapend. De jonker Van Voorne geeft
zijn paard de sporen en werpt zich tusschen de samenzweerders
in, om zijn meester te beschermen, doch een zwaardslag treft
hem en zijn paard, en de beide jongelieden weten niets beters
te doen dan ijlings naar Utrecht te rijden, waar de mededeeling van het gebeurde gemengde gewaarwordingen teweeg brengt.
Intusschen brachten de eedgenooten den graaf eerst op het
slot Kronenburg, een van Amstels sterkten, en van daar voerden zij hem naar het slot te Muiden, van waar zij hoopten hem
naar Engeland te kunnen vervoeren. Sommigen beweren, dat de
edelen den graaf aldaar deerlijk mishandelden en hem met den
dood dreigden, doch we mogen dit veilig voor een sprookje
houden, aangezien de edelen er meer belang bij hadden den
graaf in de handen van koning Eduard te spelen, dan hem van
het leven te berooven.
Nauwelijks had het landvolk in Kennemerland de tijding
vernomen, of Kennemerlanders, Waterlanders en West-Friezen
ijlden naar Muiden om hun geliefden graaf te verlossen, doch
wat zouden zij, zonder aanvoerder, zonder belegeringswerktuigen, tegen het sterke slot aanvangen ! 't Eenige, wat ze doen
konden, was, alle toegangen bezetten om de wegvoering te verhinderen, en dat deden ze dan ook op raad van een WestFriesch edelman, Klaas de Grobbere, terwijl ze hunne vaartuigen in de zee lieten kruisen. Hunne tegenwoordigheid bracht
echter de edelen in geene geringe moeilijkheid, waarom zij den
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graaf dwongen een schrijven tot zijne vrienden te richten,
waarin hij hen vermaande zich naar hunne woningen te begeven, daar hij weldra in der minne zou vrijgelaten worden.
Het yolk vermoedde echter wet, dat den graaf dit schrijven
afgedwongen was, en daarom werden ze des te meer op de
edelen verbitterd en zwoeren hunnen ondergang.
Intusschen was goede raad duur. Reeds vier dagen werden
ze ingesloten en de menigte hunner belagers groeide al meer
aan. Ze besloten dan, het kostte wat het kostte, den graaf te
vervoeren, ware het slechts naar Brabant of Vlaanderen, indien
de weg ter zee hun afgesloten was. Ze kleedden derhalve Floris
in een grauwen rok, hieven hem te paard, bonden zijne voeten
aan elkaar onder den bulk van het dier, drukten hem een handschoen in den mond en, na zijne vingers gespleten te hebben,
opdat hij niet in staat zijn zou zijn paard te besturen, bonden
zij hem de handen op den zadelknop vast. Zoo brachten zij hem
naar buiten, en daar zij wisten, dat de schare zich vooral in
de bosschen en tusschen het koren verscholen hield, om hen
te bespieden en te overvallen, trokken zij langs allerlei omwegen in de richting van Naarden. Doch nauwelijks waren zij
halverwege Muiderberg gekomen, of Van Velzen, die op verkenning vooruit gereden was, stuitte op een troep Naardingers
en Gooilanders.
„Wat zoekt gij hies ?" vraagde hij hun.
„Den man, dien gij met u voert, onzen graaf," was het
antwoord.
„Dan zoekt ge te vergeefs," antwoordde hij, en zijn paard
de sporen gevende, keerde hij ijlings terug om zijne medegenooten op het gevaar te wijzen. Van Woerden drong er nu op
aan, dat men den graaf het hoofd klooven zou en Van Velzen
haastte zich den doodelijken slag toe te brengen. Hoe gebonden
ook, wist de graaf nochtans terug te wijken, en terwij1 Van
Velzen's zwaard hem de saa.mgebonden handen afhieuw, stortte
hij met zijn paard achterwaarts in een moeras, waarop Van.
Velzen van het paard sprong en hem in het water verscheidene wonden toebracht. De anderen volgden zijn voorbeeld en
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weldra lieten de lafaards den graaf, door drie en twintig dolksteken doorboord, voor dood liggen, terwijl ze zelf, zich naar
alle zijden verstrooiende, het hazenpad kozen. Toch zou Gerard van Velzen, wiens paard hem ontloopen was, in de handen
des y olks gevallen zijn, indien zijn schildknaap hem niet, ten
koste van zijn eigen leven, zijn paard aangeboden had. Deze
toch viel straks met een tweetal andere dienstmannen in de
handen der Kennemers, die hen terstond ter neder sloegen.
Weinige oogenblikken, nadat zijne getrouwe onderdanen
hem gevonden hadden, stierf Floris. Zijn lijk werd, na te Muiderberg gebalsemd te zijn, naar Alkmaar vervoerd, waar men
de ingewanden in het koor der kerk begroef, om het voorts in
de abdij te Rijnsburg een plaats te gunnen.
Treurig was voorzeker het einde van den vorst, die meer
dan eenig ander, zij het dan ook niet altijd met voorzichtigheid en wijsheid, de belangen zijner onderdanen had bevorderd,
hunne veiligheid door zijn stei ken arm en de door hem aangelegde kasteelen had verzekerd, hunne rechten tegen de wille_
keur en de aanmatiging van den adel had beschermd, hunne
steden met keur op keur had verrijkt en zich door zijne milddadigheid, welke aan verkwisting grensde, en zijne strikte rechtvaardigheid, aller liefde verworven had. 's-Gravenhage, dat hij
door het stichten van een bijzondere kapel voor de edelen, tot
een verblijfplaats der aanzienlijken maakte, dankte hem zijn opkomst, Amsterdam zijne eerste handvesten. Tusschen Haarlem
en Leiden deed hij het schoone lustslot Vogelzang bouwen.
Hij was een ijverig beschermer van kunsten en wetenschappen.
Melis Stoke bracht op zijn aandrang de kroniek van het Egmonder klooster in Nederduitsche verzen over en, door hem
aangemoedigd, schreef de Vlaamsche dichter Jacob van Maerlant zijn Spiegel Historiael. Indien Holland door handel groot
werd, het had die grootheid voor een aanzienlijk deel aan graaf
Floris V te danken.
Schandelijk was de houding der met Floris bevriende edelen. Nauwelijks was de tijding van 's graven gevangenneming
ruchtbaar geworden, of Wolfert van Borklen begaf zich naar
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Dordt, waar hij zich twee gewapende schepen liet geven om
daarmede Zeeland voor een mogelijken inval der Vlamingen te
beveiligen. Filips van Wassenaar, de grootzegelbewaarder des
vorsten, brak, ten overstaan van den raad, diens zegel in tween,
onder de verklaring, dat hij wel wist, waarom hij het deed.
De overigen waren reeds drie dagen na de gevangenneming te
Dordt bijeengekomen en hadden boden naar den Keizer en
's graven betrekkingen en vrienden gezonden, om hun de zaak
te berichten, terwiji zij Jan van Henegouwen uitnoodigden, als
's graven naaste bloedverwant, spoedig over te komen om voor_
loopig de landzaten van raad te dienen. Jan kwam zelf niet,
maar zond zijn broeder Guy, die met gejuich in Dordt ontvangen werd en onmiddellijk met een aantal burgers van Dordt
naar het slot Kronenburg trok, waarin de eedgenoten zich
versterkt hadden.
Reeds was het slot door de West-Friezen en Kennemers,
Waterlanders en Hollanders van de Maas omringd, waarbij zich
ook eenige . edelen voegden, onder welke Van Zuylen en Loef van
Kleef, de broeder van den Kleefschen graaf Dirk, die straks
zelf met een bende overkwam en het bevel over de belegeraars op zich nam. Terwijl nu reeds uit hun midden eene bezending naar koning Eduard vertrokken was, om hem te verzoeken den jongen graaf Jan, den zoon des vermoorden, terstond
over te zenden, opdat hem niet gelijk lot van de zijde der samenzweerders wachtte, wist de sluwe Guy van Henegouwen het
vermoeden te wekken, als zou Dirk van Kleef het plan hebben
de edelen te doen ontglippen, terwiji hij zelf dit voornemen
koesterde, om aldus de edelen voor zich in te nemen. Deze
achterdocht uitte zich weldra, toen de edelen na weinige dagen
gedwongen waren Kronenburg over te geven wegens gebrek
aan levensmiddelen. Toen nu de graaf van Kleef de gevangenen
onder zijne bewaring wilde houden, geraakte al het yolk in verzet en dreigde hem en de zijnen te zullen ombrengen, indien
men de gevangenen niet uitleverde. Ja, reeds werd naar de wapenen gegrepen, toen het graaf Dirk gelukte den opstand te
stillen door een voorstel tot verdeeling te doen. Van Teylingen
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en Arend van Benskoop werden door Loef van Kleef aan Jan
van Henegouwen uitgeleverd, die hen weldra aan alle vervolging onttrok, terwijl Van Velzen, van Zaanden, en nog een
tweetal anderen, buiten de wet gesteld en aan de woede des
yolks overgeleverd werden. Schrikkelijk was, naar men verhaalt,
hun lot : zij werden letterlijk van een gescheurd en men rukte
hun met de tanden het vleesch uit het lijf. Een viertal anderen
werden te Dordrecht geradbraakt, en dit was ook het vonnis,
dat de jonkheer Van Voorne aan Gerard van Krayenhorst deed
uitvoeren, toen deze hem in handen gevallen was. Het kasteel
werd straks tot den grond afgebroken.
Terwijl koning Eduard nog altijd talmde met het overzenden van graaf Jan, wiens huwelijk hij eerst bekrachtigd wilde
zien, kwam Jan van Henegouwen in Geertruidenberg, en werd
er, als de zoon van de nog altijd bij het yolk geliefde Aleida,
met blijdschap ontvangen, te meer wiji men hoopte, dat hij de
wraakneming op de moordenaars ten einde brengen zou. Straks
trok hij ook naar Dordrecht, waar men hem evenzeer met gejuich ontving en Dirk van Kleef, die tot nu toe het bewind gevoerd had, hem de regeering overgaf. Nog steeds werd er over
het huwelijk van graaf Jan tusschen de ingezetenen en Engeland's Koning onderhandeld, en van deze gelegenheid maakte
bisschop Willem van Mechelen gebruik, om een inval in Holland te doen en Muiden te verrassen, dat door Dirk van Haarlem bewaard werd. Reeds was Jan van Henegouwen in aantocht
om het slot te ontzetten, toen Dirk zich overgaf en den Bisschop
als diens gevangene volgde, terwijl Muiden aan het Sticht kwam.
Daarna trok de Bisschop naar West-Friesland, waar hij de bewoners, door schoone voorspiegelingen, tegen Holland's gezag
in opstand bracht. De forten, door Floris aangelegd, werden
geslecht en Medemblik verbrand, terwijl het slot, dat door
Floris van Egmond verdedigd werd, door hen werd belegerd.
Te gelijker tijd waren de Vlamingen in Zeeland gevallen en
hadden het beleg v6Or Middelburg geslagen. Onmiddellijk begaf Jan van Henegouwen zich derwaarts, en de Vlamingen oordeelden het wijs op zijne nadering Walcheren te ontruimen,

GRAAF JAN.

445

waarna Jan van Avennes zijn blijden intocht in Middelburg
deed. Intusschen toonde Jan van Avennes aid duidelijk, dat het
hem om het voortdurend bezit van Holland en Zeeland te doen
was, dat de edelen hem doorzagen en zich nog te meer haastten
de zoon van den graaf uit Engeland te doen komen, waartoe
zij eenigen uit hun midden met een tweetal poorters uit elke
Hollandsche en Zeeuwsche stad tot Eduard zonden. Weldra was
dan ook het huwelijk voltrokken en, nadat Jan den Koning genoegzame waarborgen voor diens invloed op den gang van taken geschonken had, gaf Eduard zijne toestemming tot het
vertrek.
Dapper had intusschen Floris van Egmond het slot te
Medemblik tegen de West-Friezen verdedigd, totdat Jan van
Avennes, door Jan van Arkel en de Dordtenaars onder Nikolaas van Putten gesteund, het slot kwamen ontzetten. Na Enkhuizen in brand gestoken te hebben, naderde hij het slot,
welks bezetting, van zijne komst onderricht, te gelijker tijd een
woedenden uitval deed, zoodat de Friezen, van beide zij den aangevallen, overhaast het hazenpad kozen. Het was een wel wat
schraal loon voor Jan van Avennes, toen hij, als overwinnaar
binnen Haarlem teruggekeerd, vernemen moest, dat graaf Jan
uit Engeland aangekomen was, doch, van den nood eene deugd
makende, begaf hij zich naar Dordt, om zijn neef te verwelkomen, dien hij intusschen liever in Engeland had zien blijven.
Door tal van Engelsche edelen vergezeld, was graaf Jan in
Zeeland geland, waar de voornaamste der edelen, Wolfert van
Borselen, die Eduard geheel voor zich ingenomen had, zich
van den jongen graaf meester maakte en alien van hem verwijderde, die den vorst aan zijn invloed zouden willen onttrekken. Gaarne had Jan van Avennes gezien, dat de graaf naar
Dordrecht gekomen was, ten einde de regeering uit zijne hand
over te nemen, doch toen deze, op raad van Van Borselen, hem
koel liet boodschappen, dat hij met een geleide van op zijn
hoogst honderd man op Schouwen komen kon, zoo hij hem
wenschte te spreken, zwoer Avennes zich te zullen wreken op
hen, die den graaf zulk een antwoord in den mond gelegd
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hadden ; daarop verliet hij met Van Arkel, gebelgd en verontwaardigd, het land. Wel gaarne had Van Borselen zich van hen
meester gemaakt, doch, hoewel hij veel geld besteedde tot het
bezetten van alle wegen, waar langs hij meende, dat de Henegouwer naar zijn land zou terugkeeren, was deze reeds lang
ter plaatse zijner bestemming gekomen.
Van nu of was Van Borselen's invloed voor goed gevestigd
en met leedwezen zag men in Holland, hoe graaf Jan, door
zijn bewerking, den tegenstanders van zijn vader al meer genegen werd. Zoo benoemde hij Jan van Renesse, een van Floris
bitterste vijanden, tot baljuw van Zuid-Holland. Doch het scheen,
of Van Borselen niemand in 's graven gunst naast zich duldde.
Niet alleen zorgde hij er voor, dat Dirk van Brederode uit
's graven raad verwijderd werd, doch straks stond ook Renesse
hem in den weg. Toen de graaf zich met Van Borselen naar
Reimerswaal begeven had, om door bemiddeling van koning
Eduard een geschil met den hertog van Brabant te vereffenen,
welke daartoe naar Bergen op Zoom gekomen was, zou Renessse de overbrenger van de wederzijdsche besluiten zijn. Eensklaps verspreidde zich 't gerucht, dat Renesse het plan gevormd
zou hebben, den graaf met Van Borselen bij een watertocht op
te lichten, en Jan daagde den edelman voor zijn rechterstoel.
Renesse weigerde echter zonder vrijgeleide te verschijnen en toen
hij daarop wegbleef, werd hij op aanstoken van Van Borselen
uit het land gebannen en van zijne goederen beroofd, terwijl
hetzelfde vonnis over al zijne vrienden geveld werd. Zijn slot
Haamstede werd door Jan later aan Floris' onechten zoon
Witte geschonken. Zoo heerschte dan Van Borselen alleen en
onbeperkt.
Intusschen had de graaf reeds in 1297 te Alkmaar een
leger verzameld, waarmede hij de West-Friezen, die hem niet
als hun vorst wilden erkennen, bij Vronergeest op het lijf viel,
nadat hij hen vergeefs had opgeeischt om hem als hun heer te
huldigen. Een hevige strijd volgde, waarbij, ondanks het moedbetoon der Friezen, niet minder dan 3000 der hunnen omkwamen,
terwijl slechts weinigen aan de zijde der Hollanders sneuvelden.
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Van nu of was de weerstan d der West-Friezen gebroken en
streden ze, in stede van tegen, met de Hollanders.
Ook met de Vlamingen, die, zooals we verhaalden, in Zeeland gevallen waren, sloot de graaf, door bemiddeling van koning Eduard, een verdrag. Ja, Van Borselen, die den Franschen
koning vijandig was, wijl deze twee zijner zonen in Frankrijk
gevangen hield, wist het z66 ver te brengen, dat Jan een verbond met den graaf van Vlaanderen aanging tegen Frankrijk,
en dat, hoewel de eerste aan Amstel, Woerden en anderen van
zijns vaders moordenaars schuilplaats verleende, terwijl de koning
van Frankrijk, die den vader zoo genegen geweest was, hem
zijne hulpe aangeboden had tegen de moordenaars. De graaf
zou een aanzienlijk getal krijgslieden ter beschikking van Vlaanderen stellen, en de vorst van dit land deed daarvoor afstand
van de leenhulde over Zeeland. Dit verbond werd te Biervliet
gesloten (1298). Misschien was het gelukkig voor beide partijen,
dat Frankrijk en Engeland een bestand sloten, waardoor ook
zij zich ontwapenen konden.
De bisschop van Utrecht had den moed nog niet opgegeven. Als ware de jonge graaf de grootste ketter, zoo predikte
Willem van Mechelen een kruisvaart tegen hem in Friesland, en
toen hij schepen en yolk tot zijne beschikking had, voer hij
daarmede naar Monnikendam. Doch de Kennemers en Waterlanders ontvingen hem zO6 gastvrij, dat hij straks blijde was,
in een klein scheepje naar Kampen te kunnen ontvluchten en
den vrede met den graaf te sluiten, waarbij hij Muiden behield
en Amstel en Woerden als leen verkreeg, op voorwaarde, dat
deze nimmer aan hunne vroegere bezitters zouden wederkeeren.
Nauwelijks was het verdrag echter gesloten, of de Bisschop
verbrak het en nam andermaal de wapenen op. Nu eischte graaf
Jan van Gijsbrecht van IJselstein, dat hij het slot te IJselstein
gedurende den strijd in handen van den Hollanders stellen zou,
doch, leenman van graaf Jan. was hij tevens veldmaarschalk
van den Bisschop, en in deze hoedanigheid weigerde hij. Nu
belegerde Hubrecht van Vianen het slot en maakte zich bij
verrassing van Gijsbrecht meester. De verdediging werd nu ech-
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ter door Bertha van Arkel, de gemalin van den gevangene, zO6
krachtig gevoerd, dat het Hubrecht eerst na maanden lange be legering gelukte, het slot te nemen, toen de gansche bezetting
uit niet meer dan zestien weerbare mannen bestond. Ofschoon
Bertha, door verraad van een van Hubrecht's dienstmannen, zelfs
een zijner kinderen in handen had gekregen, mocht ze slechts
voor zich en de helft harer mannen vrijen uittocht verkrijgen.
Bij Toting werd het achttal gelukkigen aangewezen, dat met
Bertha naar Heukelom vertrekken mocht ; de overigen werden
onmiddellijk gedood, terwijl Uselstein, Montfoort en het land
van Woerden aan Van Borselen's gemalin toegewezen werden.
Intusschen werd men in Holland al meer tegen den Zeeuwschen edelman verbitterd, wiens woord bij den graaf voor wet gold,
en de steden, door de graven tot het bewustzijn harer kracht
gebracht, droegen met weerzin ziin juk. Toen nu de stad Dordrecht, in overleg met Aloud, 's graven baljuw in Zuid-Holland,
recht spreken wilde over eenigen harer crimineele gevangenen,
vonnis wijzende, voor zoover het haar door Willem II en Floris V toegelaten was, begaf Van Borselen zich met den graaf
naar Dordrecht en eischte het geding voor zich. De schepenen
weigerden hunne zaak over te geven en nu gelastte de graaf,
dat ze vijf personen uit hun midden ter gijzeling stellen zouden, welke hem naar Delft zouden vergezellen. Hieraan voldeed men en vaardgde nog een drietal wethouders af, om de
zaak met den graaf in der minne te beslechten. Eenige afgevaardigden vertrouwden de zaak zeker niet en verlieten Delft,
waarop zij als ongehoorzamen veroordeeld werden. Aloud ontkende den Dordtschen schepenen vrijheid gegeven te hebben, de
zaak der gevangenen te berechten en daagde zelfs de schepenen, die er zich op beriepen, tot een tweegevecht uit.
Dit gedoogden echter de Delftsche schepenen niet en toen de
graaf zich naar den Haag begaf, keerden de Dordtsche afgevaardigden naar hunne woonplaats terug. Graaf Jan was verontwaardigd, toen hij dit vernam, en verklaarde de stad den
oorlog. IJlings zonden de schepenen van Dordt nu naar de
overige Hollandsche steden om hare hulp in te roepen, daar
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toch aller belang medebracht den jongen graaf te beduiden, dat
hij de privilegien, den steden door zijne voorgangers geschonken, te eerbiedigen had. Weldra was Dordrecht door het grafelijk leger omsingeld, maar de stad verdedigde zich z66 kloekmoedig, dat er voorshands wel van geen overgave sprake zijn
zou. Toen vatte Van Borselen het vermetele plan op, graaf Jan
naar Zeeland te vervoeren en deze, geheel under zijn invloed
verkeerende, vertrok met hem naar Schiedam om van daar
naar Zeeland te varen, terwijl Van Borselen, om alle vervolging
te belemmeren, de bruggen achter zich deed afbreken.
Nauwelijks was de wegvoering van den graaf vernomen, of
onmiddellijk bemanden de Hollanders eenige schepen en zetten
Van Borselen na, die weldra ingehaald werd. Men eischte van
den graaf, dat hij zou terugkeeren en onder handslag beloven
in Holland te zullen blijven, waarop men hem naar den Haag
terugbracht, terwijl Van Borselen met zijne gemalin op het slot
te Delft gevangen gezet werd. Doch hiermede was het yolk niet
tevreden. Het verdrong zich v6Or het slot en eischte woedend de
opening daarvan. Nadat op het woest getier dier razenden de
poort geopend was, stormde men naar Wolfert's verblijf, rukte
de beide echtgenooten, die elkaar angstig omklemd hielden, van
een, sleurde Wolfert de trappen of en gaf hem aan den willekeur van ieder prijs, die „den verrader huns heeren" slechts
een wonde toebrengen wilde. Het lot van den machtigen edelman was dan ook weldra beslist (1299). Dordrecht luidde de
klokken van vreugde over zijnen val. Daarna trokken de stedelingen naar het huis te Krayenstein, waar Aloud verblijf hield,
en voerden hem met twee zijner broeders naar de stad, doch
nog was hij de poort niet binnengetreden, of zij werden door
het woedende yolk reeds op gruwelijke wijze ter dood gebracht.
Even als zoovele edelen, door de heerschzucht van Van
Borselen tegen hem verbitterd, achtte men ook Jan van Avennes schuldig aan de woede des yolks tegen Van Borselen.
ZO6veel is zeker, dat hij daarvan het meeste voordeel trok. De
graaf toch, die alle zelfstandigheid miste, noodigde den Henegouwer terstond uit tot hem te komen, en gaf zich nu even geDl. I.
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duldig aan diens leiding over ; ja, het duurde niet lang, of hij
verklaarde zijn neef in het openbaar voor zijn raadsman, wiens
wil den onderzaten als wet gelden moest, zoowe! als de zijne.
Nadat Jan van Avennes de familie van Van Borselen met
de moordenaars had trachten te verzoenen en ook in Zeeland
zich als rijksbestuurder had doen erkennen, sloot hij met onderscheidene Hollandsche en Zeeuwsche steden een bond tegen de
edelen, die Floris V weggevoerd en gedood hadden, en vervolgens regelde hij met den graaf het bestuur van West-Friesland.
Zoo was dan eindelijk het land in rust, doch niet lang
zou graaf Jan van deze rust genieten. Plotseling werd hij door
eene hevige en gevaarlijke ziekte aangetast. Men fluisterde van
vergift, hem door Jan van Avennes toegediend, en deze bevestigde dit kwaad vermoeden, door zich, terwijl de ziekte het hevigst was, naar Frankrijk te begeven, waar men hem weinige
dagen later 's graven dood berichtte. Het lijk van graaf Jan
werd, naast dat zijns vaders, in de abdij te Rijnsburg bijgezet.
Zijne gade, die hem noch zoon, noch dochter geschonken had,
keerde naar Engeland terug, en het Hollandsche gravenhuis, na
bijna vier eeuwen met roem en geluk geregeerd te hebben, nam
met een zwak en onbeduidend vorst een treurig einde.
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