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Woord vooraf 

 

 

De meeste historici, gespecialiseerd in de kruistochten, zijn het volmondig eens. Het werk van 

Willem van Tyrus, prelaat, rijkskanselier en historiograaf, over de geschiedenis van het 

Koninkrijk Jeruzalem, vanaf de prediking van de Eerste Kruistocht (1095) tot de nadagen van 

de regering van de melaatse koning Boudewijn IV (1184), is niet alleen de meest belangrijke 

eigentijdse en lokale bron voor die periode maar ook een monument van middeleeuws Latijnse 

historiografie tout court.  

In 1986, ongeveer 800 jaar na het overlijden van Willem van Tyrus, publiceerde de eminente 

Nederlandse filoloog en mediëvist Robert B.C. Huygens een schitterende nieuwe 

wetenschappelijke editie van Willems werk. Bijna 25 jaar eerder had hij een verloren gewaand 

tekstfragment in een dertiende-eeuws Vaticaans manuscript ontdekt, waarop hij besloot heel 

het werk opnieuw uit te geven. Deze herwerkte editie verscheen in twee delen bij Brepols onder 

de titel Chronicon in de reeks Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM 63-

63A). Sindsdien wordt deze uitgave door filologen unaniem erkend als het prototype van de 

ideale teksteditie. Maar ook voor historici vormt deze tekst de enige betrouwbare editie van de 

kroniek van Willem van Tyrus. Tot op heden verscheen er nog geen vertaling van Huygens’ 

kritische teksteditie. Historici en kruistochtspecialisten blijven, bij gebrek aan alternatief, 

letterlijk citeren uit de Amerikaanse vertaling van 1943 (Babcock-Krey), gebaseerd op de 

teksteditie van 1844 in Recueil des Historiens des Croisades, weliswaar meestal met enig 

voorbehoud voor de onvolledigheid en de mogelijke onnauwkeurigheden. 

Meer dan waarschijnlijk heeft het ontbreken van een recente, op de beste teksteditie gebaseerde 

vertaling, te maken met de lengte van Willems Chronicon. In de editie van Huygens beslaat die 

maar liefst twee volumes en meer dan 900 pagina’s. Dertig jaar na zijn baanbrekend werk heb 

ik mij toch aan die uitdaging gewaagd met het nodige respect zowel voor Willem van Tyrus als 

voor professor Huygens.  

Voor mijn vertaalwerk ben ik in de beginfase veel dank verschuldigd aan Bart Janssens, 

uitgever bij Brepols, bij wie het copyright van de teksteditie van Huygens berust. Bart moedigde 

mij aan bij die immense vertaalklus en bracht mij in contact met professor Huygens. Maar ook 

aan Jorn De Cock, historicus, Midden-Oostenspecialist en journalist, met wie ik diverse 

kruisvaartsites in Libanon en Syrië bezocht heb. Zijn interesse voor het werk van Willem van 

Tyrus en de inspirerende correspondentie over door mij al vertaalde fragmenten betekenden een 

extra stimulans bij het vertaalwerk.  

Voor de publicatie ten slotte ben ik Veerle De Laet en Viktor Emonds van Universitaire Pers 

Leuven zeer erkentelijk. Zij vatten het originele idee op om het werk in twee luiken op te delen: 

een inleidend werk over Willem van Tyrus met capita selecta uit zijn lijvige kroniek (Over 

koningen, kruisvaarders en jihadi’s. De Levant beschreven door bisschop en historiograaf 

Willem van Tyrus (ca. 1130-ca. 1186) en daarnaast deze online vertaling van het Chronicon. 

Ook hun feedback bij de eindredactie was zeer verrijkend. 

Als inleiding bij de vertaling vindt de lezer in een eerste luik informatie over de redactie, 

tekstoverlevering en receptie van de Kroniek. Er wordt ingegaan op de verschillende 

tekstedities en de taal en stijl van Willems werk. Bij het vertaalwerk stond ik soms voor 
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moeilijke keuzes, niet in het minst in verband met de schrijfwijze van namen en bij bijbelse 

citaten. Op het einde van het eerste deel van de inleiding kan de lezer terugvinden hoe ik deze 

dilemma’s zo consequent mogelijk heb pogen op te lossen. Ten slotte volgt in het tweede 

gedeelte een gedetailleerde inhoudsopgave van de Kroniek en een chronologische gids. 

Achteraan vindt de geïnteresseerde lezer een literatuurlijst over Willem van Tyrus en zijn 

werk. Deze bibliografie werd opgebouwd in de loop van en ter ondersteuning van het 

vertaalwerk. Publicaties over de kruistochten en de historische context die alleen gebruikt 

werden voor het boek worden dus hier niet vermeld. 
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1. Het handschrift in de kijker: Chronicon 

 

Redactie, overlevering en receptie 

De redactieperiode van het werk besloeg ongeveer vijftien jaar, 1170 – 1184. Een aantal 

zijdelingse bemerkingen van Willem verraden soms het tijdstip of de periode waarin een 

bepaalde tekstpassage is tot stand gekomen. Waarschijnlijk bestonden er tijdens Willems leven 

geen verschillende versies van zijn werk, maar heeft hij op cruciale momenten, bijvoorbeeld bij 

de redactie van zijn drie prologen, bepaalde delen van zijn werk gereviseerd en daarbij zal hij 

zeker ook aandacht besteed hebben aan receptie en perceptie. Zijn deelname aan het Derde 

Concilie van Lateranen (1178 – 1179) was wellicht ook een sleutelmoment, dat aanleiding gaf 

tot een revisie van zijn Kroniek. Via de gesprekken met zijn collega–prelaten had hij akte 

kunnen nemen van de negatieve perceptie van het Koninkrijk Jeruzalem in West-Europa en 

daarom wilde hij een en ander rechtzetten. In dit verband analyseerde bijvoorbeeld B.J. Kedar 

(2014) Willems gebruik van de benaming ‘H.-Grafkerk’ en ‘Verrijzeniskerk’ voor hetzelfde 

gebouw. De benaming ‘Verrijzeniskerk’ zou door de lezer als prestigieuzer gepercipieerd zijn 

en meer impact gehad hebben op de westerse prelaten, die hij in Rome ontmoet had. De 

verheven status van Jeruzalem komt in deze term ook duidelijker tot uiting voor een ruimer 

publiek. Tekstfragmenten met ‘Verrijzeniskerk’ zouden volgens deze hypothese getuigen van 

een latere redactie of revisie. Willem legt post factum die meer prestigieuze benaming in het 

gereviseerde begin van zijn werk (I 15) zelfs in de mond van paus Urbanus II bij diens 

legendarische kruistochtspeech. 

Het werk is overgeleverd in tien handschriften, die allen dateren uit de dertiende eeuw en zelfs 

meestal uit de beginjaren van die eeuw. Twee manuscripten, L en R, van Franse origine, werden 

door Huygens in zijn editie geëlimineerd om hun gebrekkige tekstkwaliteit. Slechts twee landen 

hebben blijkbaar een rol gespeeld bij de tekstoverlevering, Engeland (de aan elkaar verwante 

manuscripten C, B en W) en Frankrijk (V, het fragmentarische Fr, de aan elkaar verwante N, 

M en P en daarnaast L en R.). Huygens heeft, in voorbereiding op zijn teksteditie, opnieuw de 

stamboom van deze tekstoverlevering opgemaakt, maar zich uiteindelijk, na zorgvuldig 

onderzoek, vooral gebaseerd op V, het door hem ontdekte Vaticaanse manuscript en de NMP-

familie.  

De blijkbaar geringe verspreiding van Willems werk vindt wellicht een verklaring in de inname 

van Jeruzalem in 1187, erg vlug na de beëindiging van de kroniek. De overwinningen van 

Saladin hebben niet alleen gezorgd voor het verdwijnen of de vernietiging van heel wat 

documenten in de archieven en bibliotheken van Outremer, maar het werk van Willem verloor 

daardoor ook meteen zijn actualiteitswaarde. Het gevaar, waarvoor Willem waarschuwde en 

dat hij via zijn pen alsnog hoopte te verhinderen, was helaas werkelijkheid geworden. Jeruzalem 

was, net als de meeste havensteden en een aantal cruciale burchten, veroverd door Saladin en 

het Koninkrijk bestond nog alleen bij naam. In een sterk geamputeerde versie leefde het nog 

ongeveer een eeuw verder met als epicentrum Akko. 

De eerste lezer van Willems kroniek, was, voor zover geweten, een deelnemer aan de Derde 

Kruistocht, Gui de Bazoches (ca. 1146-ca. 1203). In zijn Cronosgraphia (1199) gebruikt hij op 

diverse plaatsen fragmenten uit het Chronicon, weliswaar zonder bronvermelding. 
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Een meer bekende vroege lezer is Jacques de Vitry (ca. 1160/1170-1240), prediker voor de 

kruistocht tegen de Albigenzen en voor de Vijfde Kruistocht. Later werd hij bisschop van Akko 

(1216-1228) en in die periode publiceerde hij een Historia Orientalis (‘Geschiedenis van het 

Oosten’). In diverse passages baseert hij zich op Willems Chronicon, maar ook op zijn verloren 

gegane geschiedenis van de Islam, Gesta orientalium principum. Onder meer dankzij hem 

weten wij van het bestaan van dit werk van Willem.  

Daarnaast beschikten ook twee Engelse monniken, Roger Wendover en Matthew Paris, in de 

eerste helft van de dertiende eeuw officiële geschiedschrijvers van de gerenommeerde Engelse 

benedictijnerabdij van St. Albans, over een manuscript van Willems werk. Ze citeren op diverse 

plaatsen van hun Chronica Maiora zowel uit Chronicon als uit Gesta orientalium principum.  

Merkwaardigerwijze kenden middeleeuwse bewerkingen, voortzettingen en vertalingen meer 

succes dan Willems originele versie. Een vertaling van Chronicon in het Oudfrans verscheen 

omstreeks 1223 en werd vrij bekend. De titel ervan luidde L’Estoire de Eracles et la conqueste 

de la terre d’Outremer, overgenomen uit de beginwoorden van Willems werk, waarin hij 

vermeldt dat de zevende-eeuwse Byzantijnse keizer Heraclius de relikwie van het Heilig Kruis 

terug naar Jeruzalem bracht. Meestal wordt die titel verkort tot Eracles. De tekst ervan 

verscheen in 1844 als bijlage bij de editie van Chronicon in Recueil des Historiens des 

Croisades (RHC). In 1879 volgde nog een nieuwe, betere editie van de hand van de Franse 

mediëvist Paulin Paris. Huygens merkte al op dat deze Eracles niet louter een vertaling is van 

Willems kroniek en ook niet gelinkt kan worden aan één van de tien bekende manuscripten. 

Sommige versies van het werk bevatten ook heel wat extra informatie die niet voorkomt in 

Chronicon. Bepaalde Eracles-manuscripten bieden alleen een vertaling van Willems werk, 

maar niet minder dan tweeënzestig bevatten diverse voortzettingen van de kroniek tot 1232 en 

zesentwintig manuscripten gaan zelfs verder tot na 1250. 

De wetenschappelijke studie van de Eracles kreeg een sterke impuls door een seminarie in 1987 

van de Hebrew University of Jeruzalem voor specialisten over de relatie tussen dit werk en de 

kroniek van Willem. In het uit het eindrapport van Pryor (1992) voortspruitende onderzoek van 

Edbury (1997), Hamilton (2003) en Handyside (2012 en 2014) is vooral aandacht besteed aan 

de eigen waarde van Eracles als historische bron. De auteur heeft waarschijnlijk zelf Outremer 

bezocht en richt zich duidelijk, alhoewel niet uitsluitend, tot West-Europese leken. Hij laat meer 

theologisch getinte en bijbelse passages weg uit Willems tekst en voegt hier en daar informatie 

toe voor een publiek dat niet zo vertrouwd is met de lokale situatie. Hij toont zich vooral 

geïnteresseerd in de Franse bijdrage aan de kruistochten, wat bijvoorbeeld resulteert in een 

opvallend mildere beoordeling van Raynald van Châtillon. In feite heeft de schrijver van 

Eracles het werk van Willem van Tyrus bewerkt tot een soort chanson de geste, weliswaar in 

proza, over de heldendaden van de Franse ridders. Voor de historiografen van de kruisvaarten 

is het werk vaak de enige bron voor de periode 1184-1187, de directe voorgeschiedenis van de 

val van Jeruzalem. De lectuur van de Eracles heeft ongetwijfeld ook kruisvaarders uit de 

dertiende eeuw, zoals Lodewijk IX, geïnspireerd. 

Sommige voortzettingen uit de Eracles familie vertonen gelijkenissen met een andere in 1871 

uitgegeven Oudfranse bron, die weliswaar losstaat van Willems werk, maar eveneens de 

regering van Boudewijn IV en de jaren daarna behandelt, La Chronique d’Ernoul et de Bernard 

le Trésorier, meestal afgekort tot Ernoul. Deze kroniek behandelt de geschiedenis van het 

Koninkrijk Jeruzalem van 1099 tot 1227 en in sommige manuscripten tot 1231. Maar in de 

grond betreft het hier een totaal andere tekst dan Willems Chronicon: veel meer anekdotes, 
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topografische uitweidingen, inlassing van verhalen uit Oud en Nieuw Testament of van Flavius 

Josephus. De auteur heeft ook uitdrukkelijk de bedoeling om de schuld van de catastrofe van 

1187 volledig in de schoenen te schuiven van de partij die toen aan de macht was, de Lusignans. 

Ernouls opdrachtgever of inspiratiebron was Balian van Ibelin, tweede echtgenoot van Maria 

Comnena. De auteur bekijkt de gebeurtenissen tot 1187 duidelijk vanuit het standpunt van de 

clan Ibelin. Daarna komt Balian veel minder in beeld. Patriarch Heraclius heeft het bij Ernoul 

eens te meer verkorven, maar ook Raynald van Châtillon deelt in de klappen.  

Ik ga hier niet verder in op de vele versies van Eracles en op de eventuele relatie met Ernoul. 

Voor deze introductie is vooral van belang dat werken uit de Eracles en de Ernoul familie een 

veel grotere receptie gekend hebben en ook meer invloed uitgeoefend dan Willems kroniek. 

Veel van de klassieke en soms tendentieuze theorieën over de regering van Boudewijn IV, de 

clanvorming aan de top van het Koninkrijk, de kwalijke reputatie van patriarch Heraclius, de 

hypotheses over het tragische levenseinde van Willem, zijn mogelijke excommunicatie en 

vergiftiging door Heraclius, vinden hun oorsprong in deze blijkbaar zeer populaire en 

invloedrijke Oudfranse teksten. 

Er is ook een beperkte Latijnse voortzetting van Willems Chronicon bewaard, zij het maar in 

één manuscript. Het behandelt de periode van 1185, aantreden van Boudewijn V, tot januari 

1192, wanneer Richard Leeuwenhart zijn troepen terugtrok uit Beit Nuba, nabij Jeruzalem. 

Deze waarschijnlijk rond 1220 geschreven vervolgkroniek vertolkt het standpunt van de 

Lusignans. 

Oudfranse vertalingen circuleerden door heel Europa en werden in de dertiende eeuw verder 

vertaald in het Spaans en in de vijftiende eeuw in het Engels. Het oorspronkelijke werk van 

Willem was daarbij ondertussen zo ver uit beeld verdwenen dat in de vroege veertiende eeuw 

de Italiaanse renaissancist Francesco Pipino, duidelijk onwetend van het bestaan van het 

origineel, het nodig en zinvol vond bepaalde passages uit de circulerende vertalingen in het 

Latijn te vertalen… 

Zelf kwam ik nog op het spoor van een mogelijke vrij recente epigoon van Eracles en vooral 

van Ernoul, de in 1969 verschenen en in 1996 opnieuw uitgegeven historische roman Wacht 

niet op de morgen van Maria Rosseels. Zij was in die jaren ook niet de eerste de beste: als één 

van de allereerste vrouwen in 1981 eredoctor van de K.U.L. en drie jaar later laureaat van de 

'Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een Schrijverscarrière’. Maria Rosseels was naast 

haar literaire kwaliteiten ook gerenommeerd om de grondige voorstudie en documentatie van 

haar werken. Wacht niet op de morgen is een schitterende historische roman over leven en dood 

van de melaatse koning Boudewijn IV en de jaren na zijn dood en na de verovering van 

Jeruzalem. Eén van de hoofdpersonages is ‘bisschop Willem’ en alle protagonisten uit de 

diverse clans en uit de entourage van het hof maken hun opwachting. Naast Willems rol als 

mentor van Boudewijn IV en ontdekker van diens lepra vallen vooral de negatieve perceptie 

van bepaalde figuren op, zoals Raynald van Châtillon en patriarch Heraclius. Deze intriges en 

uiteenlopende visies geven Maria Rosseels ook de kans om twee van haar klassieke thema’s te 

ontwikkelen, de negatieve invloed van de officiële kerk enerzijds, tolerantie en respect voor 

religieuze dissidentie en andere godsdiensten anderzijds. 
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De tekstedities 

De Engelse manuscripten B en W kunnen volgens Huygens doorgaan voor een eerste 

tekstkritische middeleeuwse editie, met als neveneffect de niet altijd verantwoorde talrijke 

ingrepen van de eindredacteurs in de tekst van Willem. De editio princeps, de eerste gedrukte 

editie, verscheen in Bazel (1549) en was van de hand van Nicolaus Brylingerus. In 1564 kende 

ze al een herdruk. Jacques Bongars tekende voor de eerste wetenschappelijke editie in 1611 als 

onderdeel van zijn verzamelwerk van kruisvaartkronieken Gesta dei per Francos (‘God aan het 

werk via de Franken’). De editie van Bongars werd in 1855 integraal overgenomen door 

Jacques-Paul Migne in zijn Patrologia Latina, een omvangrijke collectie van geschriften van 

kerkvaders en andere kerkelijke auteurs.  

Intussen was er in 1844 al wel een nieuwe tekstversie verschenen in Recueil des Historiens des 

Croisades, een editie die zich volgens Huygens eerder onderscheidt door haar onhanteerbaar 

gewicht dan door haar kwaliteit. De uitgevers, Beugnot en Le Prévost, baseerden zich overigens 

grotendeels op Bongars. De door de historici telkens opnieuw geciteerde Engelse vertaling van 

Willems werk (Babcock –Krey 1943) gaat uit van deze editie van Recueil, die volgens Huygens 

zelfs van een mindere kwaliteit is dan het uit 1611 daterende origineel van Bongars. Hoog tijd 

dus voor een nieuwe tekstuitgave (1986) en ruim dertig jaar later ook voor een nieuwe vertaling. 

 

Taal en stijl 

Van oudsher gaat Willem door voor één van de beste middeleeuwse auteurs. Zijn Latijn is over 

het algemeen van uitstekende kwaliteit en hij beheerst grondig alle klassieke retorische 

technieken, zonder daar overdreven mee uit te pakken. Zijn verhaaltoon is nogal plechtstatig, 

maar hij kan bij bepaalde episodes ook heel levendig zijn. Op andere momenten, bijvoorbeeld 

in gedetailleerde topografische uitweidingen, beschrijvingen van steden of juridisch getinte 

passages kan hij deze kwaliteit natuurlijk minder ten toon spreiden. 

Hij heeft dus ongeveer vijftien jaar (1170-1184) aan zijn kroniek gewerkt, weliswaar met 

onderbrekingen, gezien zijn drukke agenda. Dat gegeven bemoeilijkte voor hem zeker ook de 

controle, noodzakelijke correcties of inpassingen en het zicht op het geheel. Gezien die lange 

ontstaansgeschiedenis is het merkwaardig dat het werk in zijn totaliteit zulke grote stilistische 

en taalkundige eenheid vertoont. 

Enkele opvallende karakteristieken maken de lectuur en de vertaling soms minder makkelijk. 

Men moet wennen aan zijn ongelooflijk lange zinsconstructies met een opeenstapeling van 

bijzinnen en participiumconstructies. De chronologische opeenvolging van de in de 

verschillende bijzinnen aangehaalde feiten of de oorzakelijke verbanden zijn daarbij niet altijd 

even duidelijk. Maar Willem besefte ook het belang van de variatio, de afwisseling. Naast die 

ellenlange volzinnen, vinden we dan weer op andere plaatsen veel bondigere asyndetische 

constructies met ellips (weglating) van het werkwoord esse en/of opgebouwd volgens het 

principe van het chiasme (kruisstelling), waarbij de overeenkomstige zinsdelen in omgekeerde 

volgorde worden vermeld. 

Zijn neiging tot plechtstatigheid uit zich in een voortdurend gebruik van tweeledige 

formuleringen (dubbelzeggingen en hendiadys). Soms overdrijft hij, naar onze hedendaagse 

smaak, daarbij weleens, wat zich uit in pleonasmen, tautologie, herhalingen en frequent 

verschijnende stereotiepe formuleringen. Zijn woordgebruik is op bepaalde plaatsen ook 
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gezocht archaïsch. Hij heeft tevens een voorliefde voor, niet altijd even goed geslaagde, 

vergelijkingen, metaforen en woordspelingen. Zijn vocabularium staat al bij al nog wel dicht 

bij het klassieke Latijn, ook al zijn er natuurlijk heel wat latere middeleeuwse termen 

ingeslopen.  

Wat orthografie, morfologie en syntaxis betreft, vindt men bij hem de vrijheden en afwijkingen 

die men wel vaker in middeleeuws Latijnse teksten aantreft. Bijvoorbeeld, het niet altijd 

consequent gebruik van accusatief en ablatief, vooral na het voorzetsel in. Gebruik van ‘ss’ in 

plaats van ‘s’, wat soms ook een manier is om het Arabische ‘sj ‘weer te geven. De tweeklanken 

‘oe’ en ‘ae’ worden verkort tot ‘e’, michi wordt mihi, enz.… De identieke uitspraak van ‘- ci + 

klinker’ en ‘- ti + klinker’ veroorzaakt verschillende schrijfwijzen voor hetzelfde woord, 

bijvoorbeeld patientia, patiencia en paciencia.  

Sommige slordigheden, misschien ook te wijten aan ingrepen door kopiisten, bemoeilijken 

soms een goed begrip van de tekst, onder meer een niet consequent gebruik van de verschillende 

verleden tijden, waardoor de onderlinge tijdsverhouding van hoofd- en bijzinnen soms duister 

wordt, of het niet altijd in onze ogen correcte gebruik van indicatief en conjunctief. De lange 

perioden geven ook al weleens aanleiding tot anakoloeten (tegenstrijdig opgebouwde 

zinsconstructies) en onduidelijkheden over wie nu onderwerp of voorwerp is. Het gebruik van 

enkelvoud en meervoud is niet altijd consequent bij collectieve begrippen. Er wordt ook nogal 

los omgesprongen met de constructio ad sensum, waarbij grammaticale overeenkomsten wel 

erg vaak moeten wijken voor inhoudelijke overeenkomsten in ruime zin. 

Maar hoe dan ook produceert Willem een schitterend Latijn, dat we hem alleen maar kunnen 

benijden! 

 

Verantwoording van de vertaler  

Zoals eerder vermeld, bestaat er na dertig jaar nog geen enkele nieuwe vertaling van de door 

iedereen als enig goede editie erkende uitgave van R.B.C. Huygens van 1986. Het betekent 

natuurlijk een hele opdracht om een werk van ruim 900 pagina’s Latijnse tekst te vertalen. De 

auteur zelf heeft aan het schrijven van het origineel vijftien jaar besteed, weliswaar met 

tussenpauzes en als vertaler heb ik, zij het ook niet onafgebroken, ongeveer zes jaar aan de 

vertaling gewerkt. Dat maakt dat ik er, net als Willem, telkens opnieuw moest over waken om 

het zicht op het geheel te bewaren en om consequent een zelf gekozen vertaalstijl en dito 

schrijfwijze van plaats- en eigennamen te hanteren. In tegenstelling tot Willems tijd is er nu 

gelukkig Word, voorzien van een zoekfunctie, en vooral de magistrale en ongelooflijk accurate 

en volledige index van Huygens’ editie.  

In de loop van dit vertaalwerk ben ik, tot mijn verbazing, telkens bij toeval en ‘googlend’, op 

nog twee andere, blijkbaar bij historici weinig bekende vertalingen gestoten, een Franse van de 

hand van de erudiete politicus Guizot (1824) en een Duitse van Hiebl (2003). Sporadisch heb 

ik hier en daar bij de vertaling van het tweede volume van Huygens, XIV –XXIII, ook deze 

vertalingen geconsulteerd. Ze moeten kwalitatief wellicht niet onderdoen voor de versie van 

Babcock – Krey, maar ze leveren ook niet echt een toegevoegde waarde, temeer omdat zelfs de 

Duitse vertaling van 2003 de editie van Huygens blijkbaar niet kent. Daarom vindt u geen van 

beide terug in de literatuurlijst. 
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Ik heb zo consequent mogelijk gepoogd om één zelfde vertaalstijl te bewaren, zo dicht mogelijk 

bij de tekst van Willem, maar met een iets meer hedendaags woordgebruik en minder 

ingewikkelde zinsopbouw. Lange complexe zinnen van Willem, werden dus zo veel als 

mogelijk gesplitst waarbij, waar mogelijk, geopteerd werd voor nevenschikking in plaats van 

onderschikking. Overal is dit zeker niet gelukt en vaker dan aanvankelijk gedacht, moest ik 

beroep doen op tussenzinnen om aan de soms complexe gedachtegang van Willem recht te 

doen. 

Een groot probleem waarmee alle mediëvisten worstelen is de adequate en consequente 

transcriptie van plaats- en eigennamen. Zelfs T.E. Lawrence, de legendarische archeoloog, 

militair en Midden-Oostenkenner, moest in de inleiding op zijn autobiografisch werk The Seven 

Pillars of Wisdom (1922) berusten bij het gegeven dat een absoluut verantwoord systeem van 

transcriptie van namen een onmogelijkheid is. Plaatsnamen worden door Willem in 

verschillende versies gegeven (Latijns, Frans, Grieks, Arabisch, Hebreeuws…).  

Ervan uitgaande dat Willem de plaatsnaam weergaf, zoals hij die door locals hoorde uitspreken, 

probeer ik dus zelf zo dicht mogelijk bij de schrijfwijze van de plaatsnamen van Willem te 

blijven. Andere of meer recente namen voor dezelfde plaats, voor zover bekend, worden in 

voetnoot opgenomen. Als de door Willem gebezigde naam erg dicht staat bij de huidige 

plaatsnaam, gebruik ik natuurlijk deze laatste versie. Voor deze heikele kwestie vormde de 

interessante website Forteresses d’Orient (http://www.orient-latin.com/fortresses) een handig 

instrument. Deze site biedt een erg systematisch, overzichtelijk en goed gedocumenteerd 

overzicht van de burchten in Israël, Syrië, Libanon, Jordanië en Turkije, gebaseerd op de meest 

recente representatieve werken over archeologie en middeleeuwse bouwkunst in de geciteerde 

landen. 

Bij persoonsnamen volgde ik dezelfde hypothese van klanknabootsing. Natuurlijk is niet meer 

exact geweten welke uitspraakregels in het twaalfde-eeuwse Outremer golden. Maar ik ga er 

hiervan uit dat Willem de eigennamen die hij hoorde, bij het neerschrijven meestal alleen nog 

vervolledigde met de Latijnse uitgang –us of -a. Op deze manier opteer ik, zo dicht mogelijk 

aansluitend bij de schrijfwijze van Willem, bijvoorbeeld voor Bohemund en niet voor het 

misschien bij ons meer voorkomende Bohemond. Idem dito voor Raynald van Châtillon en niet 

Renaud de Châtillon. De Arabische schrijfwijze van namen werd zo veel mogelijk 

gerespecteerd, zoals bijvoorbeeld bij Nur ad-Din, maar niet bij Saladin. Ik ben hier bewust 

inconsequent en kies dus niet voor Salah ad-Din, omdat Saladin dicht staat bij de door Willem 

gehanteerde naam Saladinus en omdat Saladin al eeuwen bij ons ingeburgerd is en bijna tot ons 

erfgoed behoort. Hopelijk heb ik met deze enkele voorbeelden de algemene werkwijze voor de 

lezer enigszins verduidelijkt, maar kritiek op deze oplossingen ad hoc, op andere 

onvolkomenheden en inconsequenties blijft altijd welkom. Misschien ben ik nog wel het meest 

inconsequent bij Willem/ Guillaume van Tyrus/ Tyr/ Soer… 

Ten slotte, nog een bemerking over de voetnoten in de vertaling. Soms geven die inhoudelijke 

uitleg bij begrippen of namen in de tekst. Om de tekst niet te overladen met commentaar, 

verschijnen er alleen maar verduidelijkende voetnoten wanneer dit onontbeerlijk lijkt voor een 

goed begrip van de tekst. Expliciete citaten uit bijbelse of klassieke teksten, zo typisch voor het 

taalgebruik en het denkpatroon van Willem, krijgen ook telkens een exacte bronverwijzing in 

voetnoot.  

http://www.orient-latin.com/fortresses
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De bijbelse citaten vormen hierbij wel een probleem. Willem citeert telkens expliciet uit de 

Latijnse Vulgaat, die hij blijkbaar ongeveer uit het hoofd kent, want ook in zijn gewone 

taalgebruik duiken daarvan soms reminiscenties op. Zowel in de editie van Huygens als in de 

vertaling van Babcock-Krey (1943) worden de citaten in voetnoot vermeld met de benamingen 

van de bijbelboeken en ook de nummering, zoals die in de Vulgaat voorkomen. Dat 

verwijzingssysteem letterlijk overnemen leek mij in een Nederlandse vertaling vrij zinloos en 

daarom is ervoor geopteerd om telkens de boektitels en de nummering van de klassieke 

Willibrordvertaling te gebruiken. Maar ook de bijbeledities zijn er sinds Willems tijd natuurlijk 

reusachtig op vooruitgegaan. Overigens circuleerden er toen heel wat verschillende versies van 

de Vulgaat. Dat maakt dat niet alleen titels van bijbelboeken, de nummering van de verzen en, 

wat voor deze vertaling erger is, ook de inhoud en vertaling van bepaalde door Willem 

geciteerde teksten er vandaag helemaal anders uitzien dan in de door Willem gebruikte 

Vulgaattekst. In bepaalde gevallen is die hedendaagse Willebrordversie nog maar weinig van 

toepassing op de context waarin ze door Willem geciteerd werd. Toch ben ik bij de vertaling 

altijd uitgegaan van de klassieke Nederlandse Willibrordvertaling en voor moeilijke gevallen 

werd ad hoc een oplossing gezocht. 
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2. Wat verzwegen wordt en wat vermeld. De geschiedenis van Outremer in een 

notendop: volgens de hedendaagse westerse historici en volgens Willem 

 

 

Lezers, die hun weg zoeken in Willems Kroniek, vinden hier in tabelvorm een uitgebreid 

chronologisch overzicht van de belangrijkste feiten en ontwikkelingen in de door Willem van 

Tyrus behandelde periode. Voor het feitenverloop heb ik mij gebaseerd op algemeen erkende 

overzichtswerken over de kruistochten, in de eerste plaats de meest recente, die achteraan in de 

bibliografie vermeld worden. 

Tegelijkertijd biedt de tabel een inhoudstafel van Willems kroniek. Omdat de chronologische 

verwijzingen in zijn werk vaak niet nauwkeurig zijn, werd hier, dankbaar gebruik gemaakt van 

de dateringen en verbeteringen die Mayer en Rösch in de editie van Huygens in de marge 

hebben aangebracht. Zo wordt hopelijk door de verspringingen in de nummering van de 

hoofdstukken ook duidelijk waar Willem de chronologie niet goed respecteert. Als hij bepaalde 

gebeurtenissen al dan niet bewust niet vermeldt, wordt dit met cursivering gevisualiseerd. Deze 

lacunes zijn wellicht vooral relevant in de tweede helft van zijn werk, wanneer Willem meer 

een eigen weg bewandelt. Weglatingen van feiten in een door hem beter gekende en deels zelf 

beleefde periode zijn zeker significant voor Willems eigen standpunt. Daarvoor kunnen ze 

immers ook te maken hebben met onvolledig feitenmateriaal in de oudere kronieken waarop 

Willem zich moest baseren. 

De niet in de chronologische tabel vermelde hoofdstukken van Willems kroniek zijn 

uitweidingen, inleidingen of beschrijvingen, die geen directe impact hebben op de politieke of 

militaire geschiedenis. Dat laatste is natuurlijk mijn persoonlijke appreciatie. Soms stipt Willem 

zelf aan dat hij nu het chronologisch feitenrelaas even onderbreekt voor een uitweiding, op 

andere soortgelijke plaatsen vermeldt hij dat niet. Ik heb geprobeerd dit onderscheid feitenrelaas 

– uitweidingen zo consequent mogelijk toe te passen en sluit het chronologisch overzicht van 

een bepaalde regeerperiode dus steevast hiermee af. Zo wordt het voor de lezer hopelijk ook 

duidelijk wat Willems interessepunten zijn. Hij besteedt relatief veel aandacht aan het beleid en 

de organisatie van het religieuze leven in Outremer, bijvoorbeeld de aanstelling van 

bisschoppen, de oprichting van kerken en ook aan bepaalde juridische items, zoals 

overeenkomsten en verdragen. 
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De Eerste Kruistocht (voorgeschiedenis en 1095 – 1100) 

Datum  Feit Chronicon 

7e eeuw Verovering van het Nabije Oosten onder kalief Omar. I 1-2 

7e–9e eeuw Outremer komt in handen van de Abbasiden van Bagdad 

en daarna van de Egyptische Fatimiden. 

I 3-4 

1009 De zesde Fatimidische kalief Al-Hakim vervolgt de 

christenen en verwoest de H. Grafkerk in Jeruzalem.  

I 4-5 

1021 – 1036 

1048 

Herstel van de kerk onder zijn opvolger Al-Zahir met 

steun van keizer Constantinus IX Monomachus. 

I 6 

2e helft 11e 

eeuw 

De Seltsjoekse sultans Alp Arslan en Malik Sjah 

veroveren een groot gebied, waaronder Antiochië en 

Jeruzalem. 

I 6, 9-10 

1094 – 1095 Pieter de Kluizenaar bezoekt Jeruzalem en trekt 

vervolgens naar Rome en over de Alpen. 

I 11-13 

18 – 28 nov. 

1095, begin 

1096 

De oproep van paus Urbanus II in Clermont en de ruime 

respons. 

I 14-17 

1096 De Volkskruistochten o.l.v. Wouter Zonder Have en 

Pieter de Kluizenaar rukken op via Constantinopel, maar 

worden door de Seltsjoekse sultan Kilij Arslan 

verpletterd bij Civitot.  

I 18-26 

1096 Duitse kruisvaarders o.l.v. Gottschalk misdragen zich 

bij de Hongaren, anderen vervolgen Joden in Duitse 

steden. Uiteindelijk worden ze allen door de Hongaren 

uitgeroeid.  

I 27-30 

 

15 aug. – 23 

dec. 1096  

De expeditie van Godfried van Bouillon met o.a. zijn 

broer Boudewijn van Boulogne en Boudewijn van Le 

Bourcq gaat van start en bereikt Constantinopel. 

II 1-4 

1096 Een ander leger o.l.v. van de broer van de Franse koning 

Hugo van Vermandois gaat vanuit Z-Italië over zee, 

maar wordt daar door keizer Alexius Comnenus 

gegijzeld. 

II 4-5  

25 dec. 1096 Godfried bekomt de vrijlating van Hugo van 

Vermandois. Er volgen moeilijke onderhandelingen 

over het vervolg van de expeditie en het statuut van de 

veroverde gebieden met als collateral damage rellen 

tussen kruisvaarders en lokale bevolking. 

II 5-9 
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Begin 1097 Godfried en Alexius verzoenen zich. Godfried vertrekt 

met zijn leger. 

II 11-12 

April 1097 Bohemund van Tarente belandt, o.a. met zijn neef 

Tancred, via de zeeroute in Constantinopel. Bohemund 

ontmoet de keizer, maar Tancred trekt meteen naar 

Bithynië. 

II 10, 13-15 

1096 – 1097 Graaf Robert van Vlaanderen komt aan via de zee. II 16 

1097 Graaf Raymond van Toulouse en pauselijk legaat 

Adhemar van Le Puy rukken moeizaam op via de 

landroute 

II 17-21 

14 mei 1097 –

3 juni 1097 

Alle expedities steken de Hellespont over, rukken op en 

beginnen aan het beleg van Nicea, waar ze vervoegd 

worden door het leger van graaf Robert van Normandië, 

met o.a. Eustace van Boulogne en graaf Stefan van 

Blois. 

II 22 

II 23 

14 mei – 19 

juni 1097 

Nicea wordt na een intense strijd veroverd en 

overgedragen aan Constantinopel. Grote frustratie bij de 

kruisvaarders, wanneer zij ook de krijgsbuit moeten 

afstaan. 

III 2-13 

29 juni 1097 De verschillende legers zetten afzonderlijk de expeditie 

verder. 

III 14 

1 juli 1097 Grote overwinning van de opnieuw verenigde 

kruisvaarders op een coalitie van Seltsjoeken en 

Danishmend-Turken o.l.v. Kilij Arslan. 

III 15-16 

Juli – sept. 

1097 

Moeizame tocht door Pisidië. Tancred en Boudewijn 

van Boulogne gaan afzonderlijk op strooptocht in 

Cilicië, raken het oneens over de verovering van Tarsus, 

maar uiteindelijk komt het tot een verzoening. 

III 17-26 

17 okt. 1097 

Begin 1098 

Boudewijn van Boulogne verlaat de hoofdmacht 

richting Edessa en palmt daar diverse plaatsen in. 

IV 1-6 

Okt. 1097 De hoofdmacht trekt ondertussen richting Antiochië. IV 7-8 

21 okt. 1097 Begin van het beleg van Antiochië. Gouverneur Yaghi 

Siyan biedt veel tegenstand en zoekt bondgenoten. 

IV 11-16 

1097 – 1098 Het kruisvaartleger komt in moeilijkheden door tekort 

aan proviand. 

IV 17-22 

17 nov. 1097 

Begin 1098 

Een Genuese hulpexpeditie komt aan in Antiochië, valt 

in een hinderlaag, maar de christenen nemen 

weerwraak. 

V 4-7 
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Feb. 1098 Taticius, een vertrouweling van de keizer van 

Constantinopel, verlaat stiekem het kruisvaartleger. 

II 24, IV 21 

1098 Een Egyptische delegatie komt met een voorstel voor 

een bestand. 

IV 24 

9 feb. 1098 Een vijandelijke hulpexpeditie wordt door de christenen 

verslagen bij de vesting van Harrenc. 

V 1-3 

9 maart 1098 Boudewijn van Boulogne sticht in Edessa de eerste 

kruisvaardersstaat.  

IV 5 

Voorjaar 1098 Aankomst van Engelse en Pisaanse schepen in de haven 

van Antiochië. 

Niet vermeld. 

Voorjaar 1098 Stefan van Blois wendt een ziekte voor, deserteert en 

gaat de keizer van Constantinopel verkeerdelijk 

inlichten dat het kruisvaartleger bij Antiochië vernietigd 

is, waarop deze zijn hulpoperatie stopzet. 

V 10; VI 10-12 

Mei 1098 Een vijandelijke hulpexpeditie o.l.v. gouverneur 

Kerbogha van Mosoel belegert drie weken lang Edessa. 

V 14 

3 juni 1098 Inname van Antiochië na een intensief beleg. Bohemund 

had in de stad een bondgenoot gevonden die de 

christenen binnenliet. Bohemund eist de stad voor zich 

op. De andere leiders, behalve Raymond van Toulouse, 

zijn akkoord. 

V 8-13, 15-23 

4 juni 1098 Er rest nog een verzetshaard in de citadel boven de stad 

Wanneer Kerbogha de stad langs buiten komt belegeren, 

zitten de christenen tussen twee vuren, met als gevolg 

voedseltekort en nieuwe deserteurs die Stefan van Blois 

gaan vervoegen. 

VI 1-9, 13 

14 juni 1098 Wonderbare vondst van de H. Lans. De kruisvaarders 

vatten opnieuw moed en sturen Pieter de Kluizenaar uit 

om te onderhandelen met de vijand, maar zonder succes. 

VI 14 

28 juni 1098 De christenen gaan in de aanval o.l.v. Bohemund, 

terwijl Raymond van Toulouse de stad blijft bewaken. 

Kerbogha ’s leger en de hulptroepen van Alp Arslan 

worden verslagen en hun kamp wordt leeggeplunderd. 

VI 15-22 

Begin juli 

1098 

De christenen scheppen orde in de stad met prioritaire 

zorg voor de herinrichting van de kerken. Het bestuur 

wordt, ondanks verzet van Raymond van Toulouse, aan 

‘prins’ Bohemund toevertrouwd. De Griekse patriarch 

wordt in zijn ambt bevestigd. 

VI 23 
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Juli 1098 Een delegatie vertrekt naar Constantinopel om de 

inname van Antiochië melden en de keizer te herinneren 

aan de door hem beloofde ondersteuning. Een epidemie 

breekt uit en maakt veel slachtoffers in Antiochië. 

De aanvoerders beslissen om, ondanks de druk van de 

troepen, de mars naar Jeruzalem uit te stellen tot 

november. 

VII 1-2 

1 aug. 1098 De pauselijke legaat Adhemar van Le Puy overlijdt, een 

zwaar verlies voor de expeditie. 

VII 1 

Tweede helft 

1098 

 

Begin 1099 

Verschillende operaties van diverse aanvoerders in de 

omgeving van Antiochië en in het binnenland, al dan 

niet met autochtone partners. De officiële reden is de 

vlucht voor de pest, maar in werkelijkheid ook een 

lokale zoektocht naar gebieden, met als gevolg 

conflicten binnen de legerleiding, vooral tussen 

Bohemund en Raymond.  

VII 2-11 

26 aug. 1098 De Fatimiden o.l.v. Al-Afdal heroveren Jeruzalem ten 

koste van de Seltsjoeken.  

VII 19 

25 sept. 1098 Raymond van Toulouse verovert Al-Bara en installeert 

daar de eerste Latijnse bisschop in Outremer.  

VII 8 

23 nov. 1098 Raymond van Toulouse en enkele andere aanvoerders 

beginnen aan de opmars naar Jeruzalem maar veroveren 

eerst Ma’arat. Raymond en Bohemund blijven het 

oneens. 

VII 9-11 

Einde dec. 

1098 

Kannibalisme door (Vlaamse?) kruisvaarders bij 

Ma’arat.1 

VII 11 

12 jan. 1099 Raymond van Toulouse, Robert van Normandië en 

Tancred beginnen nu definitief aan de finale opmars 

naar Jeruzalem.  

VII 12 

29 jan. 1099 Eerste kortstondige verovering van de beroemde burcht 

Crac des Chevaliers door Raymond van Toulouse. 

Niet vermeld 

Feb. – juni 

1099 

Belegering van Arqa en verovering van Tortosa.  VII 13-15 

  

                                                           
1 In enkele kruisvaartkronieken worden degenen die hun honger wilden stilden met lijken van gesneuvelde 
vijanden ‘Tafurs’ genoemd. Volgens Sumberg, L.A.M., The “Tafurs” and the First Crusade, Medieval Studies, 
21(1959), 224-46 betreft het hier Vlaamse kruisvaarders. Albertus van Aken, chroniqueur van de Noord-Franse 
expeditie, zwijgt hierover in alle talen. 
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1 maart 1099 Godfried van Bouillon, de graaf van Vlaanderen en een 

aantal andere leiders verlaten nu ook Antiochië. 

Bohemund vergezelt hen tot Laodicea2. Godfried wil 

Jabala veroveren maar Raymond van Toulouse verzet 

zich. Bij Arqa vervoegen ze de andere aanvoerders. 

VII 16-17 

April 1099 De ‘vinder’ van de H. Lans wordt aan de vuurproef 

onderworpen en overlijdt korte tijd nadien. De gezanten 

die naar Egypte gestuurd waren keren terug. 

VII 18-19 

April 1099 De aankomst van een delegatie uit Constantinopel leidt 

tot een discussie over het statuut van Antiochië en tot de 

zoveelste onenigheid met Raymond van Toulouse. 

VII 20 

April – juni 

1099 

Na een overwinning op een leger van Tripoli, staken ze 

het beleg van Arqa en ze rukken verder op richting 

Jeruzalem. Daar bereidt men zich voor op de komst van 

de christenen en saboteert men de waterbronnen. 

VII 20-22 

 

VII 23, VIII 4 

7 juni 1099 Aankomst bij Jeruzalem en eerste schermutselingen. VII 25, VIII 5 

13 juni 1099 Begin van de aanval op Jeruzalem.  VIII 6 - 8 

17 juni 1099 Een Genuese vloot komt aan in Jaffa. VIII 9 

13 juni – 10 

juli 1099 

Beleg van Jeruzalem, met logistieke steun van Genuese 

technici. De aanvoerders leggen hun geschillen bij en er 

wordt een boeteprocessie naar de Olijfberg 

georganiseerd.  

VIII 10-11 

Begin juli 

1099 

Tancred gaat Bethlehem bezetten op vraag van de lokale 

christenen.  

VII 24 

Begin juli 1099 De Venetianen reppen zich naar Outremer. Niet vermeld. 

10 – 14 juli 

1099 

Slotoffensief tegen Jeruzalem.  VIII 12-18 

15 juli 1099 Inname van Jeruzalem en een enorm bloedbad. 

Zuiveringsoperatie in de stad en religieuze 

plechtigheden.  

VIII 19-24 

16 juli 1099 Afslachting van vele inwoners, die gevlucht waren naar 

de Tempelberg (Al-Aqsamoskee).  

VIII 20 

  

                                                           
2 Nu Latakia (Syrië). 
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22 juli 1099 Godfried van Bouillon wordt, ondanks verzet van de 

clerus, aangesteld om Jeruzalem en omgeving te 

besturen. Kortstondig conflict met Raymond van 

Toulouse over een toren in de stad. Godfried laat 

zichzelf geen koning maar Beschermer van het H. Graf 

noemen. 

IX 1-3, 9 

1 aug. 1099 Arnulf van Chocques wordt de eerste Latijnse patriarch 

van Jeruzalem maar wordt meteen weer afgezet. Vondst 

van de relikwie van het H. Kruis. 

IX 4 

12 aug. 1099 Al-Afdal wordt verslagen bij Ascalon door Godfried en 

Tancred.  

IX 10-12 

Einde aug. – 

okt. 1099 

Vertrek van o.a. de graven van Normandië en 

Vlaanderen via Constantinopel naar West-Europa. 

Raymond van Toulouse gaat ook naar Constantinopel. 

Tancred krijgt de leiding over Tiberias. 

IX 13 

Sept. 1099 Aartsbisschop Daimbert van Pisa komt aan bij Laodicea. IX 14 

15 okt. – 15 

dec. 1099 

Beleg van Arsuf. IX 19 

28 okt. 1099  – 

27 mei 1100 

Een Venetiaanse vloot op weg naar Outremer 

overwintert bij Rhodos. 

Niet vermeld 

21 dec. 1099 Bohemund, Boudewijn I van Edessa en Daimbert 

komen met een massa pelgrims aan in Jeruzalem. 

IX 14 

25 dec. 1099 Daimbert van Pisa wordt aangesteld tot patriarch van 

Jeruzalem en maakt dadelijk aanspraak op een stadsdeel. 

Godfried geeft toe. 

IX 15-16 

Juni 1100 Bernard van Valence wordt patriarch van Antiochië. VI 23 

‘Uitweidingen’ bij de Eerste Kruistocht 

Datum  Item Chronicon 

6e – 11e eeuw De ‘Turken’, afkomst en geschiedenis I 7-8 

1076 – 1122 Geschil tussen Duitse keizer Hendrik en paus Gregorius 

VII  

I 13 

1096 De lamentabele toestand van het Griekse rijk.  II 4 

1096 Situering en globale beschrijving van Constantinopel II 7 

1097 Geschiedenis en beschrijving van Nicea III 1 

1097 Geschiedenis, situering en beschrijving van Antiochië IV 9-10 
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Juni 1099 Beschrijving van Jeruzalem en omgeving, info over het 

rijke bijbelse verleden van de H. Stad. 

VIII 1-4 

1099 – 1100 Uitgebreide voorstelling van de figuur van Godfried van 

Bouillon. 

IX 5-8, 20 en 

22 

Dec. 1099 Historische en juridische toelichting van de territoriale 

claim van patriarch Daimbert.  

IX 17-18 

 

Het Koninkrijk Jeruzalem: Koning Boudewijn I (1100 – 1118) 

Datum  Feit Chronicon 

18 juli 1100 Onverwachte dood van Godfried van Bouillon IX 23 

Aug. 1100 Op weg naar Melitene wordt Bohemund 

gevangengenomen door de Turkse krijgsheer 

Danishmend. Boudewijn I van Edessa schiet tevergeefs 

te hulp. 

IX 21 

Sept. 1100 Aankomst van een Genuese vloot bij Laodicea. Niet vermeld 

Okt. 1100 Portret van Boudewijn I van Edessa, die na de dood van 

zijn broer de leiding over Jeruzalem ambieert. 

Boudewijn van Le Bourcq volgt hem op in Edessa. 

Maar patriarch Daimbert verzet zich. 

X 1-2 

 

X 3 

Okt. – dec. 

1100 

Boudewijn I trekt van Edessa naar Jeruzalem.  X 5-6 

21 dec. 1100 

Begin 1101 

Aankomst van Boudewijn in Jeruzalem, waar patriarch 

Daimbert zich afzijdig houdt. De eerste dagen na zijn 

aankomst houdt Boudewijn razzia’s in de omgeving. 

X 7-8, 10 

25 dec. 1100 Kroning van Boudewijn I. X 9 

Einde 1100 – 

begin 1101 

Een ‘vervolgkruistocht’ met een drietal legers en o.a. de 

‘deserteurs’ Stefan van Blois en Hugo van Vermandois, 

rukt op via Constantinopel, waar de sluwe keizer 

Alexius hen in contact brengt met een andere 

gefrustreerde veteraan, Raymond van Toulouse.  

X 11 

Maart 1101 Tancred wordt regent in Antiochië. X 9 

April – mei 

1101 

Boudewijn I neemt Arsuf in met de hulp van een 

Genuese vloot. 

X 13 

Mei 1101 Boudewijn I en de Genuezen nemen Caesarea in. X 14-15 

Aug.– sept. 

1101 

De drie legers van de ‘vervolgkruistocht’ worden door 

de Turken verslagen. 

X 12 
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Sept. 1101 Boudewijn I verslaat de Egyptenaren in de eerste slag 

bij Ramla. 

X 16-17 

Feb. 1102 De overlevende leiders van de ‘vervolgkruistocht’ 

arriveren in Antiochië.  

X 12 

Maart 1102 Raymond van Toulouse neemt Tortosa in met Genuese 

steun. Volgens Willem echter met hulp van de 

‘vervolgkruistocht’. Even later moet hij Laodicea aan de 

Grieken overlaten. 

X 12 en 18  

6 april 1102 De leiders van de ‘vervolgkruistocht’ vieren Pasen in 

Jeruzalem en vertrekken daarna. 

X 18 

17 mei 1102 Tweede slag bij Ramla: zware nederlaag van de 

christenen met vele dodelijke slachtoffers uit de 

‘vervolgkruistocht’, waaronder Stefan van Blois. 

X 19-20 

28 mei 1102 Boudewijn I verslaat de Fatimiden bij Jaffa. X 21 

1103 Boudewijn II van Edessa versterkt zijn positie door een 

huwelijk met een Armeense prinses en door zijn 

bondgenootschap met Joscelin I van Courtenay. Deze 

krijgt een aanzienlijk gebied toegewezen met als 

centrum Turbessel 

X 23 

April – mei 

1103 

Tancred verovert Laodicea. X 22 

Mei 1103 Bohemund van Antiochië wordt vrijgekocht en neemt 

terug het bestuur in handen. Hij geeft patriarch 

Daimbert van Jeruzalem onderdak. 

X 24 

1103 Boudewijn I belegert Akko, maar zonder succes. 

Evremar van Thérouanne, voor een korte tijd patriarch 

van Jeruzalem.  

X 25 

1103 Raymond van Toulouse slaagt er niet in om Homs te 

veroveren en richt een citadel op vlakbij Tripoli. 

X 26 

Voorjaar 1104 Bohemund, Tancred, Joscelin I en Boudewijn II van 

Edessa rukken op naar Harran. 

X 28 

7 mei 1104 Nederlaag van de christenen bij Harran: graaf 

Boudewijn en Joscelin I worden gevangengenomen. 

Bohemund en Tancred kunnen ontkomen en Tancred 

wordt regent van Edessa. 

X 29 

26 mei 1104 Boudewijn I verovert Akko met Genuese steun. X 27 
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Einde mei 

1104 

Raymond van Toulouse belegert Byblos, met hulp van 

de Genuezen. Ridwan van Aleppo teistert het 

grensgebied van Antiochië.  

Niet vermeld 

Herfst 1104  Bohemund wil in Italië een kruistocht lanceren tegen 

Alexius I. Daimbert vergezelt hem om zijn zaak te 

bepleiten bij paus Paschalis II. Tancred wordt opnieuw 

regent van Antiochië. 

XI 1 

28 feb. 1105 Raymond van Toulouse sterft bij Tripoli en wordt 

voorlopig opgevolgd door zijn neef Willem – Jordan. 

XI 2 

Lente 1105 Tancred herovert Artah en verslaat Ridwan van Aleppo. XI 2 

27 aug. 1105 Derde slag bij Ramla: Boudewijn I verslaat een coalitie 

van Fatimiden en Damascus.  

XI 3 

1106 Bohemund op zoek naar steun in West-Europa XI 6 

Voorjaar 1106 Tancred verovert Apamea X 22 

1106 Hugo van Sint-Omer, vorst van Galilea en heer van 

Tiberias, sneuvelt in een gevecht met een leger uit 

Damascus. 

XI 5 

15 juni 1107 Daimbert overlijdt bij Messina. XI 4 

9 okt. 1107 Bohemund valt binnen in Epirus, belegert Durachium, 

(Durrës, Albanië), maar ondervindt tegenstand van 

Alexius I (en Venetië). 

XI 6 

Voorjaar 1108 Ghibellin van Arles wordt door paus Paschalis II 

aangesteld als legaat omtrent het betwiste patriarchaat 

van Jeruzalem, maar volgt uiteindelijk zelf Daimbert/ 

Evremar op.  

XI 4 

Zomer 1108 Boudewijn II van Edessa en Joscelin I van Courtenay 

worden vrijgekocht, maar Tancred wil niet aftreden als 

regent. 

XI 8 

Sept. 1108 Bohemund sluit noodgedwongen de Vrede van Devol 

met Constantinopel en keert terug naar Apulië. 

XI 6 

Einde sept. 

1108 

Veldslag tussen Tancred (met de steun van Aleppo) en 

Boudewijn II en Joscelin I van Edessa (met Mosoel als 

bondgenoot).  

XI 8 
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Voorjaar 1109 Verzoening tussen Tancred en graaf Boudewijn. 

Bertrand van Toulouse komt met een Genuese vloot aan 

om zijn vader in Tripoli op te volgen. Willem – Jordan 

verzet zich maar men komt tot een compromis. Maar 

even later sterft hij aan een opgelopen verwonding 

(ongeval/ moord?) 

XI 8 

XI 9 

1109 Byblos komt als leen in handen van de Genuese familie 

Embriaco. 

XI 9 

10 juni 1109 Koning Boudewijn I, Bertrand en de Genuezen nemen 

Tripoli in. Bertrand wordt graaf van Tripoli (volgens 

Willem als leenman van de koning). 

XI 10 

13 mei 1110 Beiroet ingenomen met de hulp van Bertrand (en de 

Genuezen).  

XI 13 

Zomer 1110 Aanval op Edessa door een Turkse coalitie o.l.v. 

Mawdoed van Mosoel wordt afgeslagen met de hulp van 

koning Boudewijn I, Bertrand van Tripoli en later ook 

Tancred. (Willem situeert dit in 1108 onder het 

regentschap van Tancred en legt de verdienste vooral 

bij hem.) 

XI 7 

19 dec. 1110 Inname van Sidon met de hulp (van de Venetianen en) 

van een Noorse kruisvaartexpeditie. 

XI 14 

5 of 7 maart 

1111 

Bohemund van Antiochië overlijdt in Apulië. XI 6 

1111 Nieuwe razzia’s van Mawdoed in het territorium van 

Antiochië, maar Tancred en Bertrand van Tripoli 

houden stand. 

XI 16 

1111 – 1112 Mislukte poging van Boudewijn I om Tyrus te 

veroveren. 

XI 17 

1112 Patriarch Ghibellin van Jeruzalem overlijdt en wordt 

opgevolgd door Arnulf van Chocques.  

XI 15 

Begin feb. 

1112 

Bertrand overlijdt en wordt in Tripoli opgevolgd door 

zijn zoon Pons. 

XI 18 

12 dec. 1112 Tancred overlijdt en wordt als regent van Antiochië 

opgevolgd door zijn neef Rogier van Salerno. 

XI 18 

Mei – juni 

1113 

Mawdoed valt andermaal aan, wellicht op vraag van 

Toghtekin van Damascus. Boudewijn I wacht niet op de 

hulp van Antiochië en Tripoli en wordt verpletterend 

verslagen bij Tiberias.  

XI 19 
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Zomer 1113 Crisis in het Koninkrijk, de rest van het leger zit 

geblokkeerd nabij Tiberias en Jeruzalem wordt bedreigd 

door een leger uit Ascalon.  

XI 20 

2 okt. 1113 Coup de théâtre: Mawdoed vermoord in Damascus, 

mogelijk met instemming of op initiatief van Toghtekin 

(die nu een bestand afsluit met enkele christelijke 

leiders). Daardoor kan het christelijk leger terug naar 

huis. 

XI 20 

Najaar 1113 Boudewijn I huwt met gravin Adelaide van Sicilië, 

hoewel zijn Armeense vrouw nog leefde. Bigamie dus, 

maar hij laat zich toch overtuigen door patriarch Arnulf. 

XI 21 

1113 Edessa lijdt onder vijandelijke aanvallen en wordt 

getroffen door hongersnood. Graaf Boudewijn II neemt 

Joscelin I, die weigert vanuit Turbessel hulp te bieden, 

in hechtenis en neemt hem al zijn bezittingen af. Na zijn 

vrijlating trekt Joscelin naar Jeruzalem, waar Boudewijn 

I hem aanstelt tot heer van Tiberias. 

XI 22 

Mei 1114 De Turkse krijgsheer il-Bursuqi Aqsonqor, opvolger van 

Mawdoed, valt zonder succes Edessa aan.  

Niet vermeld 

Nov. 1114 Aardbevingen in de regio van Antiochië.  XI 23 

1115 Bursuq ibn Bursuq van Hamadan houdt een razzia in de 

regio van Aleppo en Damascus. Toghtekin (en enkele 

andere krijgsheren) vormen een coalitie met Boudewijn 

tegen Bursuq.  

XI 23 

1115 Mislukte aanval van Ascalon op Jaffa. XI 24 

14 sept. 1115 Bursuq valt opnieuw Antiochië aan, maar wordt bij Tell 

Danith verslagen door Rogier. 

XI 25 

1115 Patriarch Arnulf van Jeruzalem eerst ontslagen door 

Rome maar daarna toch weer bevestigd in zijn ambt.  

XI 26 

Najaar 1115 Boudewijn I laat de burcht van Montreal oprichten aan 

de overzijde van de Jordaan. 

XI 26 

1115 Boudewijn I stimuleert de immigratie van Arabische 

christenen als oplossing voor het bevolkingstekort in 

Jeruzalem. 

XI 27 

Najaar 1116 – 

begin 1117 

Boudewijn I verstoot Adelaide, waardoor Jeruzalem in 

ongenade valt bij Sicilië.  

XI 29 
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1117 Bouw van de vesting Scandalium vlakbij Tyrus. XI 30 

April 1118 Dood van Boudewijn I tijdens een succesvolle raid op 

Egypte. 

XI 31 

‘Uitweidingen’ bij regering Boudewijn I 

Datum  Item Chronicon 

Okt. 1100 Brief van patriarch Daimbert aan Bohemund I X 4 

1101 – 1102 Boudewijn I redt een hoogzwangere Arabische prinses, 

waarvoor hij later beloond wordt na zijn nederlaag bij 

Ramla. 

X 10 en 21-22 

(passim) 

Ca. 1102 Graaf Boudewijn II van Edessa weet op slinkse wijze 

geld los te maken bij zijn schoonvader Gabriel van 

Melitene om soldij uit te betalen. (Volgens Willem na 

1109, maar Gabriel overleed in 1103…). 

XI 11 

1109 – 1110 Een edict van Boudewijn I waardoor Bethlehem met 

instemming van paus Paschalis II een kathedraal krijgt. 

XI 12 

1110 Koning Boudewijn I wordt bij Sidon ei zo na verraden 

door een “al te intieme vertrouweling”. 

XI 14 

1111 – 1113 Briefwisseling met paus Paschalis II over het statuut van 

de patriarchaten Jeruzalem en Antiochië.  

XI 28 

 

Boudewijn II (1118 – 1131) 

Datum  Feit Chronicon 

14 april 1118 Boudewijn II van Edessa wordt aangesteld tot koning 

van Jeruzalem. De andere troonpretendent en broer van 

Godfried van Bouillon, Eustace van Boulogne trekt zich 

terug. 

XII 1-4 

Mei – juli 

1118 

Aanval vanuit Egypte te land en ter zee opgevangen 

door Boudewijn II. Patriarch Arnulf van Jeruzalem sterft 

en wordt opgevolgd door Gormond van Picquigny. 

XII 6 

1118 Stichting van de ridderorde van de Tempeliers. XII 7 

1119 

28 juni 1119 

14 aug. 1119 

 

Il-Ghazi van Aleppo valt Antiochië aan. Rogier van 

Antiochië sneuvelt in de ‘Slag van de Bloedakker’, maar 

Boudewijn II en graaf Pons van Tripoli verslaan Il-

Ghazi in de tweede slag bij Tell Danith. 

XII 9-12 
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Jan. 1120 Patriarch Gormond organiseert een concilie in Nablus 

met de kerkelijke en seculiere top met als resultaat 25 

decreten en de eerste wetgeving voor het Koninkrijk. 

XII 13 

1120 - 1121 Fulco van Anjou verblijft samen met 100 ridders één 

jaar in Outremer. 

XIV 2 

Juni 1120 - 

1121 

Bestand van één jaar tussen Boudewijn II en Il-Ghazi Niet vermeld 

Juli 1121  Boudewijn II slaat een aanval van Toghtekin van 

Damascus af en verwoest Gerasa. 

XII 16 

3 nov. 1122 Il-Ghazi overlijdt tijdens een nieuwe campagne.  XII 14 

1122 - 1123 Joscelin I van Edessa en Boudewijn II worden 

gevangengenomen door Balak, opvolger van Il-Ghazi in 

Aleppo. Joscelin ontsnapt met Armeense hulp. Een 

poging om de koning te bevrijden mislukt. Eustace 

Garnier wordt aangesteld als regent en 

opperbevelhebber van het leger. 

XII 17-20 

Mei 1123 Eustace Garnier slaat een aanval vanuit Egypte af, maar 

overlijdt kort daarna en wordt opgevolgd door Willem 

van Bures, heer van Tiberias. 

XII 21 

Mei 1123 Een grote Venetiaanse vloot komt aan en verslaat een 

Egyptische vloot. Na discussie met de rijkstop, beslist 

men uiteindelijk om samen Tyrus aan te vallen en niet 

Ascalon. 

XII 22-24 

16 feb. – 29 

juni 1124 

Belegering te land en ter zee en inname van Tyrus. XIII 6-10, 13-

14 

Mei 1124 Balak komt om in een gevecht bij Hiërapolis XIII 11 

1124 Razzia van Ascalon in de regio van Jeruzalem.  XIII 12 

8 juli 1124 Vrijlating van Boudewijn II mits losgeld en gijzelaars. XIII 15 

6 okt.1124 – 

25 jan. 1125 

Mislukte belegering van Aleppo door Boudewijn II en 

terugkeer naar Jeruzalem. 

XIII 15 

Einde mei 

1125 

De Turkse krijgsheer il-Bursuqi teistert het gebied van 

Antiochië met een coalitieleger Mosoel – Damascus - 

Homs, maar wordt bij Azaz verslagen door Boudewijn 

II. 

XIII 16 

Sept. 1125 Boudewijn II betaalt het losgeld voor zijn vrijlating en 

de gijzelaars Yvette (en Joscelin II) komen vrij. 

XIII 16 

Okt. 1125 Oprichting van de vesting Glavianusberg bij Beiroet XIII 16 
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Nov. 1125  Einde van het bestand met Toghtekin XIII 17 

Nov. 1125 Boudewijn II verslaat een coalitie Egypte – Damascus – 

Aleppo. 

XIII 17 

Jan. 1126 Boudewijn II verslaat Toghtekin nabij Damascus. XIII 18 

31 maart 1126 Graaf Pons van Tripoli verovert de stad Raphanea.  XIII 19 

1126 Nieuwe razzia van il-Bursuqi, maar uiteindelijk wordt 

hij door Assassijnen in zijn entourage vermoord. Een 

aanval van een Egyptische vloot op Beiroet wordt 

afgeslagen. 

XIII 20 

Okt. 1126 Bohemund II komt vanuit Apulië het prinsdom 

Antiochië overnemen. Hij huwt met Alice, dochter van 

Boudewijn II. 

XIII 21 

1127 Boudewijn II treedt op in een escalerend conflict tussen 

Bohemund II en Joscelin I. 

XIII 22 

Okt. 1127 Willem van Bures vertrekt naar Anjou om aan Fulco de 

hand van prinses Melisende en de kroon van Jeruzalem 

aan te bieden. 

XIII 24 

8 juli 1128 Aanstelling van een eerste Latijnse aartsbisschop in 

Tyrus. 

XIII 23 

1128 Patriarch Gormond overlijdt en wordt opgevolgd door 

Stefan, die in conflict komt met Boudewijn II. 

XIII 25 

Mei 1129 Hugo van Payns, eerste Meester van de Tempeliers, 

keert met een hulpexpeditie, waaronder Fulco van 

Anjou terug uit West-Europa. 

XIII 26 

2 juni 1129 Huwelijk Fulco van Anjou en prinses Melisende. XIII 24 

Nov. – dec. 

1129 

Nederlaag van een kruisvaarderscoalitie (Jeruzalem – 

Antiochië – Tripoli – Edessa) bij Damascus. 

XIII 26 

1130 Patriarch Stefan overlijdt en wordt opgevolgd door 

Willem van Mechelen. 

XIII 25 en 26 

Begin 1130 Bohemund II sneuvelt, zijn echtgenote Alice probeert de 

macht te grijpen via een bondgenootschap met de 

Seltsjoekse krijgsheer Zengi, maar Boudewijn II grijpt 

in. 

XIII 27 

21 aug. 1131 Overlijden van Boudewijn II na een plotse ziekte. XIII 28 
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‘Uitweidingen’ bij regering Boudewijn II 

Datum  Item Chronicon 

1118 Overlijden van keizer Alexius, van paus Paschalis en 

van Adelaide van Sicilië. 

XII 5 

1119 – 1121 Paus Gelasius overlijdt en wordt opgevolgd door 

Calixtus.  

XII 8 

1120 – 1121 Boudewijn II kent privileges toe aan de burgers van 

Jeruzalem.  

XII 15 

1123 Tekst van het ‘Pactum Warmundi’, privileges voor 

Venetië als tegenprestatie voor militaire steun bij Tyrus. 

XII 25 

1124 Uitgebreide historische en geografische beschrijving 

van Tyrus. 

XIII 1-5 

1124  Paus Calixtus opgevolgd door Honorius II.  XIII 15 

1125 Keizer Hendrik V overlijdt, Lotharius III volgt hem op. XIII 19 

1127 Rogier van Sicilië valt Noord-Afrika aan maar krijgt af 

te rekenen met represailles van piraten tegen Syracuse. 

XIII 22 

1128 Apostolische brieven van Honorius II bij de aanstelling 

van de eerste Latijnse aartsbisschop van Tyrus. 

XIII 23 

 

Fulco (1131 – 1143) 

Datum  Feit Chronicon 

14 sept. 1131 Portret en aanstelling van koning Fulco. XIV 1-2 

Sept. 1131 Joscelin I van Edessa overlijdt en wordt opgevolgd door 

zijn zoon Joscelin II, volgens Willem geen goede zaak. 

XIV 3 

1131 – 1132 Alice van Antiochië grijpt de macht ten nadele van haar 

dochter Constance. Zij wordt gesteund door Pons van 

Tripoli en Joscelin II van Edessa, maar koning Fulco 

verslaat de rebellen bij Chastel Rouge. 

XIV 4-5 

1132 – 1133 Beschuldiging van hoogverraad tegen graaf Hugo van 

Jaffa veroorzaakt een interne crisis in het Koninkrijk, 

een militair ingrijpen door Fulco en het vertrek van 

Hugo. 

XIV 15-18 

Dec. 1132 Damascus profiteert van de crisis in het Rijk om Banyas 

te veroveren.  

XIV 17 
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Voorjaar 1133 Fulco redt Pons van Tripoli, die in de burcht van 

Montferrand belegerd wordt door Zengi. 

XIV 6 

1133 Oprichting van de vesting Chastel Arnould. XIV 8 

1134 Verdrag tussen Fulco en Damascus; XIV 19 

1134 Succesvolle campagne van Fulco in de regio van 

Antiochië bij Harrenc. 

XIV 7 

1134 – 35 Aartsbisschop Willem van Tyrus (I) overlijdt en wordt 

opgevolgd door Fulcher van Angoulême. 

XIV 11 

1135 Raymond van Poitiers wordt benaderd om te huwen met 

Constance van Antiochië. 

XIV 9 

1136 Patriarch Bernard van Antiochië overlijdt. Raoul van 

Mamistra volgt hem op via een volksstemming maar 

met de nodige juridische complicaties. 

XIV 10 

1136 Raymond van Poitiers huwt quasi in het geheim, een 

voorzorgsmaatregel tegen prinses Alice, met Constance 

van Antiochië. Op de achtergrond intriges en dubbele 

agenda van Raymond en patriarch Raoul van Antiochië. 

XIV 20-21 

1137 Oprichting van de vesting Bethgibelin als preventieve 

maatregel tegen Ascalon. 

XIV 22 

Voorjaar 1137 Graaf Pons van Tripoli wordt na een aanval van 

Damascus verraden door eigen onderdanen en 

vermoord. Zijn zoon en opvolger Raymond II neemt 

wraak.  

XIV 23 

Juli 1137 Zengi belegert Montferrand. Ontzettingspoging door 

Fulco en Raymond II van Tripoli mislukt en Raymond 

wordt gevangengenomen. Ondanks een hulpexpeditie 

vanuit Jeruzalem, Antiochië en Edessa valt Montferrand 

na onderhandelingen in handen van Zengi. Wel worden 

de gevangenen vrijgelaten. 

XIV 25 

1137 Bazawash van Damascus profiteert van de situatie om 

Nablus aan te vallen en in brand te steken. 

XIV 27 

Juli – aug. 

1137 

Johannes II Comnenus herovert Cilicië op weg naar 

Antiochië. 

XIV 24-26, 

28-29 

Sept. 1137 Raymond van Antiochië moet zich onderwerpen aan 

Johannes II Comnenus, die ondertussen Antiochië 

belegerde en blokkeerde.  

XIV 30 

1138 Diverse pogingen van Johannes II Comnenus om 

Sheizar en Antiochië in zijn macht te krijgen, maar 

uiteindelijk moet hij zich terugtrekken. 

XV 1-5 
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1139 Graaf Diederik van Vlaanderen arriveert met een leger 

voor de eerste van zijn vier kruistochten 

XV 6 

1139 Fulco belegert met succes een vesting aan de overzijde 

van de Jordaan. Maar bij Tekoa lijden de christenen een 

pijnlijke nederlaag. 

XV 6 

1139 – 1140 Damascus sluit een verbond met Jeruzalem tegen Zengi, 

die zich daarop terugtrekt van Damascus. 

XV 7 

1139 – 1140 Belegering en inname van Banyas door een coalitie 

Jeruzalem – Damascus – Antiochië – Tripoli.  

XV 8-11 

1139 – 1141 Conflict tussen de prins en de patriarch van Antiochië. 

Na tussenkomst van een pauselijke legaat wordt 

patriarch Raoul afgezet. Een door de prins gestuurde 

patriarchverkiezing leidt tot de aanstelling van Aimery 

van Limoges. 

XV 12-18 

1141 – 1142 Oprichting van de burchten Ibelin en Blanche Garde bij 

Ascalon. 

XV 24-25 

1142 Raymond II van Tripoli verkoopt Crac des Chevaliers 

aan de Hospitaalridders. 

Niet vermeld 

1142 – 1143 Johannes II Comnenus komt opnieuw naar Outremer 

voor zijn claim op Antiochië en Edessa. Hij boekt geen 

succes en overlijdt na een jachtongeval in Cilicië. 

XV 19-22 

1142 – 1143 Oprichting van de vesting Kerak in Transjordanië. XV 21 

1143 Manuel I Comnenus volgt Johannes II op en keert terug 

naar Constantinopel.  

XV 23 

13 nov. 1143 Koning Fulco komt om bij een jachtongeval. XV 27 

‘Uitweidingen’ bij regering van Fulco 

Datum  Item Chronicon 

1130 Schisma en twee pausen na het overlijden van Honorius. XIV 11 

Jan. 1139 Diverse pauselijke brieven over het statuut van de 

aartsbisschop van Tyrus. De historische achtergrond van 

de discussie. 

XIV 11-14 

 

1134 Uitweiding over Banyas en de Assassijnen XIV 19 

   

1143 Koningin Melisende richt het klooster van Bethanië op. 

Haar jongere zus Yvette wordt er abdis. 

XV 26 
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Boudewijn III (1143 – 1163):  

Datum  Feit Chronicon 

1143 Fulco wordt opgevolgd door zijn zoon Boudewijn III, 

met zijn moeder Melisende als regentes. 

XVI 1-3 

1144 Belegering van Edessa door Zengi in afwezigheid van 

Joscelin II. Antiochië weigert hulp en een hulpexpeditie 

vanuit Jeruzalem komt te laat. Edessa valt en er volgt 

een slachtpartij onder de bevolking. 

XVI 4-5 

1144 Succesrijke eerste campagne van Boudewijn III: inname 

van Wadi Musa over de Jordaan. Melisende jaloers?  

XVI 6 

1144 – 1147 Voorbereiding van de Tweede Kruistocht na oproep van 

paus Eugenius III en Bernardus van Clairvaux. De 

Duitse keizer Konrad en koning Lodewijk VII van 

Frankrijk reageren positief. 

XVI 18 

Einde 1145 – 

begin 1146 

Patriarch Willem van Jeruzalem overlijdt en wordt 

opgevolgd door aartsbisschop Fulcher van Tyrus. 

XVI 17 

1146 Zengi wordt vermoord. Nur ad-Din volgt hem in 

Aleppo. 

XVI 7 

1146 Edessa komt na de dood van Zengi even terug in handen 

van Joscelin II. Nur ad-Din grijpt in, Joscelin kan 

ontsnappen, maar zijn leger wordt uitgeroeid. Edessa is 

nu definitief verloren voor de christenen. 

XVI 14-16 

1147 Expeditie van Boudewijn III naar Bosra en Salkhad op 

vraag van de lokale gouverneur. Nur ad-Din grijpt in op 

vraag van Damascus, dat in de expeditie een schending 

ziet van het verdrag van 1139. Boudewijns expeditie 

mislukt en Nur ad-Din krijgt meer greep op Damascus. 

Kritiek van Melisende op Boudewijn III?  

XVI 8-13 

Sept. 1147 Keizer Konrad komt aan in Constantinopel, steekt de 

Hellespont over en wacht niet op Lodewijk VII 

XVI 19 

Okt. 1147 Koning Lodewijk VIII komt aan in Constantinopel. XVI 23 

Nov. 1147 Keizer Konrad wordt misleid door Griekse gidsen en 

zijn leger wordt nabij Dorylaeum in de pan gehakt door 

Seltsjoeken. Hij zelf kan ontkomen naar Nicea, waar hij 

Lodewijk VII ontmoet. Konrad keert terug naar 

Constantinopel. Ook heel wat kruisvaarders beëindigen 

hier hun tocht.  

XVI 20-23 
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Dec. 1147 – 

jan. 1148 

De overblijvende Franse en Duitse kruisvaarders 

bereiken Efeze, verslaan een Turks leger en rukken 

verder op via Laodicea. 

XVI 24 

 

20 jan. 1148 

De kruisvaarders leiden een zware nederlaag in het 

Taurusgebergte. De overlevenden bereiken Antalya. 

Lodewijk VII vaart onmiddellijk met de legertop naar 

Antiochië. 

XVI 25-26 

Voorjaar 1148 Lodewijk VII wordt in Antiochië ontvangen door prins 

Raymond. Er ontstaat onenigheid: Raymond, gesteund 

door koningin Eleonora, zijn ‘geliefde’ nicht, wil dat 

Lodewijk samen met hem Aleppo en Sheizar verovert, 

maar deze weigert.  

XVI 27 

Maart – april 

1148 

Aankomst van keizer Konrad en van graaf Alphonse van 

Toulouse in Akko. Alphonse overlijdt (vergiftigd 

omwille van claim op graafschap Tripoli?) in Caesarea 

op weg naar Jeruzalem.  

XVI 28 

April 1148 Lodewijk VII komt aan in Jeruzalem. XVI 29 

24 juni 1148 Conferentie in Akko met van de top van de 

kruisvaarders en van Outremer, behalve Raymond van 

Antiochië, Raymond II van Tripoli en Joscelin II van 

Edessa. Men besluit Damascus aan te vallen. 

XVII 1-2 

Einde juli 1148 Mislukte poging om Damascus te veroveren ondanks 

een beloftevol begin van de operatie. Analyse van de 

oorzaken van de mislukking. 

XVII 3-7 

Sept. 1148 Raymond II van Tripoli zoekt steun bij Nur ad-Din en 

bij de gouverneur van Damascus tegen zijn rivaal 

Bertrand van Toulouse, bastaardzoon van Alphonse van 

Toulouse. Bertrand wordt gevangengenomen. 

Niet vermeld 

Najaar 1148 Keizer Konrad keert naar huis terug XVII 8 

Nov. 1148 Raymond van Antiochië verslaat Nur ad-Din bij Yaghra 

met steun van de Assassijnen. 

Niet vermeld 

Voorjaar 1149 Raids van Nur ad-Din op het grondgebied van 

Antiochië. 

XVII 9 

Mei 1149 Konrad is terug thuis. Lodewijk VII vertrekt met 

Byzantijnse schepen uit Akko en belandt uiteindelijk in 

Sicilië. 

XVII 8 

Mei 1149 Verdrag tussen Damascus, Raymond II van Tripoli en 

Boudewijn III. 

Niet vermeld 
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29 juni 1149 Raymond van Antiochië sneuvelt bij Inab in een gevecht 

met Nur ad-Din en Damascus. 

XVII 9 

Juli 1149 Nur ad-Din verovert Apamea en Harrenc. Boudewijn III 

biedt hulp aan Antiochië en aan Turbessel, waar 

Joscelin II belegerd wordt door de sultan van Iconium. 

XVII 10 

15 juli 1149 Plechtige inwijding van de gerenoveerde H. Graf/ 

Verrijzeniskerk 

Niet vermeld 

Einde nov. 

1149 

Lodewijk VII terug in Ile-de France. XVII 9 

Dec. 1149 – 

mei 1150 

Boudewijn III bouwt de burcht van Gaza bij Ascalon 

terug op en vertrouwt die toe aan de Tempeliers.  

XVII 12 

Begin 1150 Nur ad-Din probeert Damascus in handen te krijgen, 

maar Boudewijn III verjaagt hem. 

Niet vermeld 

Voorjaar 1150 Joscelin II valt in een hinderlaag, wordt na mishandeling 

gevangengezet in Aleppo, waar hij 9 jaar later overlijdt. 

Zijn vrouw Beatrice probeert vanuit Turbessel de rest 

van het graafschap Edessa te besturen. Boudewijn III 

biedt hulp, maar moet uiteindelijk een beroep doen op 

Manuel I Comnenus. Het graafschap wordt aan hem 

overgedragen, de Latijnse bevolking wordt geëvacueerd, 

maar een jaar later palmt Nur ad-Din heel het gebied in.  

XVII 11, 15-

17 

Begin 1151 Nur ad-Din probeert andermaal Damascus in handen te 

krijgen, maar Boudewijn III verjaagt hem opnieuw. 

Niet vermeld 

Begin 1152 Constance van Antiochië weigert te hertrouwen.  

Raymond II van Tripoli wordt vermoord door de 

Assassijnen. Zijn weduwe Hodierne wordt regent voor 

Raymond III. 

XVII 18-19 

Voorjaar 1152 Scheiding van Lodewijk VII en Eleonora. Zij hertrouwt 

met Hendrik Plantagenet, hij met Constance van 

Castilië. 

XVII 8 

1152 Burgeroorlog tussen Boudewijn III en Melisende en hun 

respectieve achterban. Tijdelijke splitsing van het 

Koninkrijk, maar uiteindelijk is Melisende tevreden met 

het bezit van Nablus en zij onderwerpt zich. 

XVII 13-14 

Najaar 1152 Turkmeense aanval op de regio van Jeruzalem 

afgeslagen 

XVII 20 

Jan. – 19 aug. 

1153 

Ascalon komt als laatste havenstad in handen van 

Boudewijn III 

XVII 21-25, 

27-30 
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Medio 1153 Constance van Antiochië forceert een mésalliance met 

Raynald van Châtillon. Nur ad-Din verstevigt na het 

overlijden van de lokale gouverneur zijn positie in 

Damascus, maar slaagt er niet in Banyas te veroveren. 

XVII 26 

1153 Raynald van Châtillon, prins van Antiochië, komt in 

conflict met de lokale patriarch Aimery en mishandelt 

hem waarop Aimery vlucht naar Jeruzalem. 

XVIII 1 

1153 – 1154 Conflict tussen de patriarch van Jeruzalem en de 

Hospitaalridders. De prelaten van Outremer doen 

vergeefs beroep op Rome. Hun reis ondervindt hinder 

van een oorlog in Zuid-Italië, waarbij, op vraag van de 

paus, ook Griekse troepen betrokken zijn. 

XVIII 3, 6-8 

1154 Paleisrevolutie in Egypte. De kalief wordt vermoord. De 

vizier en zijn zoon Nasr moeten uiteindelijk vluchten 

met een rijke buit, waarop de Tempeliers beslag leggen. 

Zij incasseren ook een rijkelijk losgeld voor Nasr. 

XVIII 9 

Juni 1155 Bestand van één jaar tussen Nur-ad-Din en Jeruzalem Allusie in 

XVIII 11 

1156 Prins Raynald bezet Cyprus en terroriseert de lokale 

bevolking 

XVIII 10 

Juni 1156 Verlenging van het bestand tussen Nur-ad-Din en 

Jeruzalem 

Allusie in 

XVIII 11 

April – juli 

1157 

Strijd om Banyas, nadat Boudewijn III het bestand met 

Nur-ad Din geschonden had. Die valt daarop een 

konvooi van de Hospitaalridders aan. De koning 

reageert, boekt aanvankelijk succes, maar loopt in een 

hinderlaag bij Safed en lijdt zware verliezen. Nur ad-

Din belegert Banyas, maar moet zich terugtrekken. 

Volgens Willem door de tegenactie van Boudewijn III, 

maar wellicht ook door interne moeilijkheden in Aleppo. 

XVIII 11-15 

Sept. 1157 Een delegatie vanuit Jeruzalem gaat in Constantinopel 

een bruid zoeken voor Boudewijn III. 

XVIII 16 

Okt. 1157 Diederik van Vlaanderen arriveert andermaal. Hij en 

Boudewijn III vallen samen Sheizar aan. De operatie 

strandt op onenigheid tussen Diederik, voor wie de 

koning Sheizar bestemd had en Raynald van Antiochië, 

die de vesting voor het prinsdom claimde. 

XVIII 16-18 

1157 – 1158 Nur ad-Din wordt zwaar ziek. Boudewijn III profiteert 

daarvan en verovert in de regio van Antiochië een paar 

vestingen, waaronder Harrenc. 

XVIII 17 en 19 
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20 nov. 1157 Patriarch Fulcher van Jeruzalem overlijdt. Zijn 

opvolging door prior Amalric van de Verrijzeniskerk 

leidt tot onenigheid onder de bisschoppen. 

XVIII 19-20 

Mei – juli 

1158 

Nur ad-Din is hersteld, valt een vesting aan nabij 

Damascus, maar wordt door Boudewijn III verslagen. 

XVIII 21 

Sept. 1158 Boudewijn III huwt Theodora, een nicht van Manuel I 

Comnenus. 

XVIII 22 

Najaar 1158 Manuel I Comnenus onderneemt een succesvolle 

veldtocht in Cilicië. Raynald van Antiochië onderwerpt 

zich aan hem. 

XVIII 23 

Begin 1159 Triomfantelijke intocht van Manuel I in Antiochië. 

Jeruzalem en Constantinopel sluiten een 

bondgenootschap af. 

XVIII 24-25 

Mei 1159 Nur ad-Din sluit een bestand met Manuel I, zodat beide 

zich kunnen bezighouden met interne problemen. Wel 

worden er christelijke gevangenen vrijgelaten. 

Boudewijn III profiteert van de situatie en onderneemt 

een succesvolle raid in de regio van Damascus. 

XVIII 27 

23 nov. 1160 Raynald van Antiochië wordt gevangengenomen door 

Nur ad-Din en zal zestien jaar in Aleppo vastgehouden 

worden. Boudewijn III probeert de rust in Antiochië te 

herstellen. 

XVIII 28 en 30 

1160 – 1161 Raymond III van Tripoli start onderhandelingen op om 

zijn dochter Melisende uit te huwelijken aan Manuel I.  

Boudewijn III is akkoord, maar moet instemmen met 

Manuels keuze voor Maria, dochter van Constance van 

Antiochië. Raymond is gekrenkt en onderneemt een 

wraakoperatie op keizerlijk gebied. 

XVIII 30-31, 

33 

1161 Geboorte van de latere Boudewijn IV, zoon van Amalric 

en Agnes van Courtenay en neef van Boudewijn III. 

XVIII 29 

11 sept. 1161 Koningin Melisende overlijdt. XVIII 32 

10 feb. 1163 Koning Boudewijn III overlijdt. XVIII 34 
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‘Uitweidingen’ bij regering van Boudewijn III 

Datum  Item Chronicon 

1146 – 1157 Opvolgingsperikelen in het aartsbisdom Tyrus tussen de 

rijkskanselier Ralph en Peter van Barcelona die 

uiteindelijk aangesteld wordt en ongeveer 10 jaar 

functioneert.  

XVI 17 

1153 Bisschop Bernard van Sidon opgevolgd door Amalric en 

aangesteld door aartsbisschop Peter van Tyrus. 

XVII 26 

1154 – 1155 Paus Anastasius sterft en wordt opgevolgd door 

Adrianus IV. Frederik Barbarossa wordt in Rome tot 

keizer gekroond. Er rijst een ernstig conflict tussen de 

paus en koning Willem van Sicilië. 

XVIII 2 

11e eeuw Ontstaan van het Hospitaal van Jeruzalem.  XVIII 4-5 

1159 – 1177 Schisma in de katholieke kerk. Na de dood van 

Adrianus IV zijn er twee pausen, Victor en Alexander. 

XVIII 26 

1160 Onenigheid tussen de bisschoppen van Outremer over 

de aanstelling en de komst van een nieuwe pauselijke 

legaat. 

XVIII 29 

 

Amalric (1163 - 1174) 

Datum  Feit Chronicon 

Feb. 1163 Constance van Antiochië, moet onder lokale druk 

aftreden als regent en plaats ruimen voor haar zoon 

Bohemund III. Zij doet vergeefs beroep op Manuel I en 

diens gouverneur in Cilicië, Coloman. Kort daarna 

overlijdt ze. 

Niet vermeld 

18 feb. 1163 Graaf Amalric van Jaffa volgt zijn broer Boudewijn III 

op, maar moet daarvoor zijn huwelijk met Agnes van 

Courtenay ongeldig laten verklaren. Hun kinderen 

Boudewijn (IV) en Sibylle behouden wel hun rechten op 

de troon. 

XIX 1-4 

Sept. 1163 Interne crisis in Egypte: Dirgham en Shawar vechten om 

het ambt van vizier. Dirgham weigert aan Jeruzalem een 

eerder afgesproken jaarlijkse belasting te betalen. 

Koning Amalric verslaat hem bij Bilbeis. Shawar doet 

beroep op Nur ad-Din, die Shirkuh uitstuurt. Dirgham 

vraagt nu hulp aan Amalric en krijgt die ook… mits 

betaling van een hogere jaarlijkse belasting. 

XIX 5 
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1163 Nur ad-Din lijdt in La Bocquée (Tripoli) een zware 

nederlaag tegen een verenigd christelijk leger. 

XIX 8 

1164 Nieuwe crisis in Egypte en tweede succesvolle 

campagne van Amalric: Vizier Dirgham wordt 

vermoord en zijn opvolger Shawar doet nu ook beroep 

op Amalric tegen Shirkuh. Samen verjagen ze Shirkuh 

uit Bilbeis naar Damascus. 

XIX 7 

12 aug. 1164 Nur ad-Din verslaat de christenen bij Harrenc. De 

christelijke top (o.a. Bohemund III van Antiochië, 

Raymond III van Tripoli, gouverneur Coloman van 

Cilicië, Hugo van Lusignan, Joscelin III van Courtenay) 

belandt in gevangenschap.  

XIX 9 

Okt. 1164 Nur ad-Din riskeert geen invasie in Antiochië (mogelijk 

om Constantinopel niet te provoceren). Hij laat zelfs 

Coloman tegen betaling van een losgeld vrij. Hij benut 

wel Amalrics afwezigheid om Banyas in te nemen. 

XIX 10 

Motivatie niet 

vermeld 

Einde 1164 – 

begin 1165 

Amalric keert terug uit Egypte en krijgt met financiële 

steun van Constantinopel Bohemund III vrij. Twee 

grotvestingen gaan verloren aan Shirkuh. Samen met 

Diederik van Vlaanderen (vierde kruistocht!) herstelt 

Amalric de rust in Antiochië. 

XIX 10-11 

1165 Aanstelling van een Griekse patriarch in Antiochië als 

compensatie voor alle steun van Manuel I.  

Niet vermeld 

Jan. 1167 Shirkuh op campagne in Egypte. XIX 13 

Voorjaar 1167 Amalric trekt andermaal naar Egypte, verdrijft Shirkuh 

en sluit op verzoek van vizier Shawar een preventieve 

overeenkomst met de kalief tegen Shirkuh. 

XIX 14, 16-17, 

19 

Maart – 21 

aug. 1167 

Amalric verdrijft Shirkuh uit de Nijldelta, maar lijdt zelf 

zware verliezen bij een tegenaanval van Saladin, de neef 

van Shirkuh. Deze laatste trekt zich terug in Alexandrië. 

Amalric belegert Alexandrië. Uiteindelijk vraagt 

Shirkuh om een bestand. Alle ‘buitenlandse troepen’ 

moeten Egypte verlaten. Amalric stelt orde op zaken in 

Alexandrië, bevestigt Shawar in zijn functie als vizier en 

Egypte wordt een soort protectoraat van het Koninkrijk. 

Daarop keert Amalric triomfantelijk naar Ascalon terug. 

XIX 22, 25-26, 

28-32 

29 aug. 1167 Huwelijk van Amalric met Maria Comnena.  XX 1 

Medio 1168 Onderhandelingen tussen Jeruzalem en Constantinopel 

over een gezamenlijke campagne tegen Egypte. 

Diplomaten van Jeruzalem o.l.v. Willem van Tyrus, 

ronden de onderhandelingen af in Constantinopel.  

XX 4 
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Herfst 1168 Amalric begint ondertussen, ondanks het verdrag, een 

nieuwe campagne in Egypte, mogelijk omdat Shawar 

weer contact had met Nur ad-Din, maar wellicht ook op 

aanstoken van Hospitaalridders, die uit waren op buit.  

XX 5 

Nov. 1168 Inname van Bilbeis, belegering van Caïro, waar Amalric 

vergeefs wacht op het geld van Shawar. Ondertussen is 

Shirkuh op komst. 

XX 6-8 

Dec. 1168 – 

begin 1169 

Amalric slaagt er niet in om Shirkuh tegen te houden. 

Hij doet ook geen inspanningen meer om terreinwinst te 

boeken, mogelijk onder invloed van zijn adviseur Milon 

van Plancy. Amalric verlaat Egypte.  

XX 9 

Begin 1169 Shirkuh installeert zich en Shawar wordt vermoord. 

Kort daarop overlijdt Shirkuh zelf en zijn neef Saladin 

volgt hem op. 

XX 10-11 

Lente 1169 Een gezantschap naar West-Europa, geleid door de 

aartsbisschop van Tyrus, bedelt om steun bij diverse 

hoven. 

XX 12 

Sept. 1169 De Byzantijnse vloot komt aan in Akko voor een aanval 

op Egypte. 

XX 13 

15 okt. 1169 Een Franco-Byzantijns landleger rukt vanuit Ascalon op 

naar Egypte. 

XX 14 

2e helft okt. 

1169 

Beleg van Damietta, maar volledige blokkade mislukt.  XX 15 

Dec. 1169 De campagne eindigt op een fiasco. De Grieken kampen 

met voedseltekort en een deel van hun vloot wordt door 

een ‘vuurboot’ vernield. Men keert terug naar Ascalon. 

Onderweg lijdt de Griekse vloot opnieuw verliezen in 

een storm. 

XX 16-17 

Juni 1170 Zware aardbevingen in Outremer. XX 18 

Einde 1170 – 

begin 1171 

Saladin valt Daron en Gaza aan, brengt zware verliezen 

toe, maar moet uiteindelijk door een tegenaanval van 

Amalric uitwijken naar Egypte. 

XX 19-21 

Maart – juni 

1171 

Na overleg met de rijkstop gaat Amalric zelf op bezoek 

bij de keizer in Constantinopel. Hij krijgt een luisterrijk 

onthaal. Men komt tot een overeenkomst, maar Willem 

zegt niets over de inhoud. 

XX 22-24 

  



xxxix 
 

1171 De diplomatieke missie o.l.v. aartsbisschop Frederik van 

Tyrus keert onverrichterzake terug uit West-Europa. 

Enkele particuliere kruistochten arriveren maar zonder 

veel impact. De overtocht van graaf Stefan van Sancerre 

is wel een regelrechte ramp. 

XX 25 

1171 Antiochië wordt bedreigd, omdat Mleh van Armenië de 

Tempeliers uit Cilicië verdrijft en samenheult met Nur 

ad-Din. Amalric wil optreden maar moet ook 

tussenkomen in Kerak, dat door Nur ad-Din belegerd 

wordt. Deze wordt tot de aftocht gedwongen. 

XX 26 

1172 Saladin belegert Montreal zonder succes XX 27 

1172 Kruistocht van Hendrik de Leeuw, hertog van Saksen. 

Alleen bedoeld als pelgrim of kwam hij niet tot een 

akkoord met Amalric over militaire operaties? Het 

resultaat was alleen financiële steun aan de H. Grafkerk 

en aan de ridderorden. 

Niet vermeld 

1173 Saladin onderneemt een razzia in Transjordanië. 

Amalric houdt hem in de gaten, maar grijpt niet in. 

Graaf Raymond III van Tripoli komt na tien jaar vrij. 

Amalric betaalt een deel van het losgeld. 

XX 28 

1173 De Assassijnen zoeken toenadering tot Jeruzalem, maar 

de Tempeliers vermoorden hun ambassadeur. 

XX 29-30 

Mei 1174 Nur ad-Din overlijdt. XX 31 

Juni 1174 Amalric belegert Banyas maar trekt zich terug na een 

bestand. 

XX 31 

11 juli 1174 Amalric overlijdt ten gevolge van dysenterie. XX 31 

‘Uitweidingen’ bij regering van Amalric 

Datum  Item Chronicon 

1 maart 1163 Aartsbisschop Peter van Tyrus overlijdt en wordt 

opgevolgd door bisschop Frederik van Akko. 

XIX 6 

1164 De bijbelse voorgeschiedenis van het belegerde Banyas. XIX 10 

1146 – 1165 ‘Autobiografisch hoofdstuk’: Willem van Tyrus over 

zijn jeugd, zijn studies in West-Europa en zijn terugkeer 

in Outremer in 1165.  

XIX 12 

1167 Geschiedenis van Caïro. XIX 15 

1167 Beschrijving van het paleis van de Fatimidische kalief XIX 18 
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1167 Historische toelichting over het kalifaat en de gebruikte 

titulatuur, over de splitsing tussen Sjiieten en Soennieten 

en over het dubbele kalifaat (Caïro - Bagdad).  

XIX 20-21 

1167 Beschrijving van de Nijldelta XIX 23 

1167 Egypte: geografie en bijbels verleden XIX 24 

1167 Beschrijving van Alexandrië XIX 27 

1167 Andronicus, een bloedverwant van de keizer, ‘ontvoert’ 

Theodora, de weduwe van koning Boudewijn III. 

XX 2  

1167 Aanstelling van bisschoppen in Petra en Hebron. Twee 

personaliteiten overlijden kort na hun aankomst in 

Outremer: bisschop Stefan van Palermo en graaf Willem 

van Nevers. 

XX 3 

1169 Aanstelling van een nieuwe bisschop in Lydda. XX 12 

29 dec. 1170 Moord op aartsbisschop Thomas van Canterbury. XX 21 

1172 Bisschop Willem van Akko wordt op terugreis van een 

diplomatieke missie naar Italië door een reisgezel 

vermoord. 

XX 25 

1173 Info over de Assassijnen. XX 29 

1173 Bisschop Ralph van Bethlehem, tevens rijkskanselier, 

overlijdt, met als gevolg een twee jaar aanslepende 

crisis in de kerk van Bethlehem. 

XX 30 

 

Boudewijn IV (1174 – 1185) 

Datum  Feit Chronicon 

15 juli 1174 Portret en kroning van Boudewijn IV. Willem van Tyrus 

ontdekt lepra bij zijn pupil. 

XXI 1-2 

25 juli 1174 As-Salih, minderjarige zoon van Nur ad-Din, verlaat 

Damascus en verblijft in Aleppo. 

XXI 6 

Juli – aug. 

1174 

Een Siciliaanse vloot valt Alexandrië aan, krijgt geen 

steun van het landleger van Jeruzalem door het 

overlijden van Amalric. Saladin verjaagt hen.  

XXI 3 

Aug. 1174 Milon van Plancy valt in ongenade na de mislukte 

operatie met de Siciliaanse vloot. Raymond III van 

Tripoli werpt zich op als regent. 

XXI 3 

Okt. 1174 Milon van Plancy wordt vermoord in Akko. XXI 4 
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Einde okt. 

1174 

Raymond III wordt regent, hoewel hij door sommigen 

verdacht wordt van medeplichtigheid aan de moord op 

Milon. Hij huwt met de rijke prinses Eschiva van 

Galilea en stelt Willem van Tyrus aan als rijkskanselier. 

Maria Comnena, weduwe van Amalric, trekt zich terug 

in Nablus, waardoor Agnes van Courtenay haar rol als 

koningin-moeder kan opnemen. 

XXI 5 

28 okt. 1174 Saladin bezet Damascus, op vraag van de bevolking. Dit 

wekt onrust bij de voormalige entourage van Nur ad-

Din, bij de Assassijnen en bij As-Salih. Raymond van 

Tripoli III krijgt de opdracht om waakzaam te zijn. 

XXI 6, 8 

30 okt. 1174 Aartsbisschop Frederik van Tyrus overlijdt. XXI 4 

10 dec. 1174 Saladin verovert de benedenstad van Homs. XXI 6 

28 dec. 1174 Hama onderwerpt zich aan Saladin. XXI 6 

Einde 1174 – 

begin 1175 

Saladin slaat zijn kamp op bij Aleppo. De Assassijnen 

pogen hem te vermoorden. Aleppo vraagt hulp aan 

Mosoel en aan Raymond III van Tripoli. 

XXI 8 

26 jan. 1175 Saladin verlaat Aleppo, richting Homs.  XXI 8 

2 feb. 1175 Saladin maakt zich klaar voor een gevecht met het leger 

van Raymond III, maar deze ontwijkt de confrontatie. 

XXI 8 

17 maart 1175 De citadel van Homs geeft zich over aan Saladin. XXI 8 

28 maart 1175 Ook Baalbek geeft zich zonder slag of stoot over. Een 

leger vanuit Mosoel nadert Hama. 

XXI 6, 8 

Begin april 

1175 

Onderhandelingen tussen Aleppo – Mosoel en Saladin 

mislukken.  

XXI 8 

13 april 1175 Saladin verslaat zonder veel bloedvergieten de coalitie 

Aleppo – Mosoel. 

XXI 8 

Mei 1175 Saladin sluit vrede met Aleppo en verwerft nu de 

controle over Noord-Syrië behalve Aleppo. Raymond 

III sluit een verdrag af met Saladin, waarmee Willem 

van Tyrus het niet eens is. Hij recupereert een aantal 

gijzelaars en keert terug naar Tripoli.  

XXI 8 

8 juni 1175 Willem van Tyrus wordt aangesteld tot aartsbisschop 

van Tyrus. 

XXI 8 

22 juli 1175 Bestand tussen Jeruzalem en Saladin, waardoor deze 

laatste zich kan concentreren op Aleppo. 

Niet vermeld 
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Herfst 1175 Nieuwe aanval van een Siciliaanse vloot op Egypte. 

Jeruzalem levert geen steun wegens het bestand met 

Saladin.  

Niet vermeld 

Begin 1176 Boudewijn IV, ondertussen officieel melaats, biedt aan 

Willem de Jongere van Monferrato de hand aan van zijn 

zuster Sibylle, met het oog op zijn opvolging als koning. 

XXI 12 

22 april 1176 Saladin verslaat een leger van Mosoel en Aleppo, maar 

andermaal met zo weinig mogelijk slachtoffers. 

Niet vermeld 

Begin mei 

1176 

Saladin isoleert Aleppo door de omringende vestingen 

in te palmen. 

Niet vermeld 

Mei (?) 1176 Bohemund III sluit een verdrag af met Aleppo. In ruil 

komen Raynald van Châtillon (gevangen sinds 1160) en 

Joscelin III van Courtenay (gevangen sinds 1164) vrij. 

Volgens Willem heeft Agnes van Courtenay zich voor 

de vrijlating van Joscelin ingespannen  

XXI 10 

22 mei 1176 Nieuwe aanslag van de Assassijnen op Saladin, tijdens 

het beleg van Azaz, ten N van Aleppo. 

Niet vermeld 

22 juni 1176 Saladin slaat andermaal zijn kamp op bij Aleppo. Niet vermeld 

15 juli 1176  Boudewijn IV neemt zelf de regering in handen. Er komt 

een einde aan het regentschap van Raymond III en aan 

het bestand met Saladin. 

Niet vermeld 

29 juli 1176 Saladin sluit vrede met Aleppo en Mosoel en verzaakt 

aan zijn claim op de voogdij over As-Salih.  

Niet vermeld 

Juli – aug. 

1176 

Raid van Boudewijn IV en Raymond III van Tripoli in 

de Bekavallei nabij Damascus. Zij verslaan een 

legermacht van Damascus. 

XXI 10 

25 aug. 1176 Saladin trouwt in Damascus met de weduwe van Nur 

ad-Din.  

Niet vermeld 

Einde aug. 

1176 

Joscelin III van Courtenay wordt seneschalk van het 

Koninkrijk en huwt met Agnes van Milly.  

Niet vermeld 

10 sept. 1176 Saladin verlaat Damascus en trekt naar Egypte waar 

onrust heerst. 

Niet vermeld 

17 sept. 1176 Manuel I Comnenus lijdt een zware nederlaag tegen 

Kilij Arslan II bij Myriokephalon.  

XXI 11 

Begin okt. 

1176 

Willem de Jongere van Monferrato komt in Akko aan 

met een Genuese vloot. 

XXI 12 

Nov. 1176 Prinses Sibylle huwt met Willem, die graaf wordt van 

Jaffa en Ascalon.  

XXI 12 
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Einde 1176 Raynald van Châtillon wordt door de koning 

uitgestuurd naar Constantinopel met het oog op een 

gezamenlijke aanval op Egypte. Als tegenprestatie 

wordt er voor het eerst sinds 1099 opnieuw een Griekse 

patriarch aangesteld in Jeruzalem. Andere bepalingen 

van het verdrag zijn het huwelijk van Bohemund III met 

Theodora, een achternicht van Manuel I en de aflossing 

van de borgsom voor Raynald door Manuel I. 

Niet vermeld 

Begin 1177 Saladin versterkt de defensie van Egypte. Niet vermeld 

Lente 1177 Raynald van Châtillon huwt met Stephanie van Milly, 

weduwe van Humfred van Toron en van Milon van 

Plancy. Hij wordt heer van Kerak, van Montreal en van 

Hebron. 

Niet vermeld 

Juni 1177 Willem, de echtgenoot van de ondertussen zwangere 

Sibylle overlijdt. Raynald van Châtillon vervangt hem 

als toekomstige regent. 

XXI 12 

1 aug. 1177 Graaf Filips van Vlaanderen arriveert in Akko. Zijn 

komst leidt tot moeilijkheden met de lokale baronnen 

i.v.m. het regentschap, de planning van de campagne 

naar Egypte, de status van Egypte na een eventuele 

verovering en de keuze van een nieuwe partner voor 

Sibylle  

XXI 13-14 

Aug. 1177 Aankomst van een Byzantijnse vloot. De Egyptische 

campagne wordt uitgesteld en later afgelast door 

discussies met Filips en onenigheid aan de top van het 

Koninkrijk. 

XXI 15-17 

Sept. 1177 Egypte is definitief verloren voor het Koninkrijk en 

Saladin heeft de handen vrij voor een aanval vanuit 

Egypte.  

XXI 19-20 

Nov. 1177 

 

Lente 1178 

Filips van Vlaanderen en Raymond III vallen samen 

Hama aan en daarna samen met Bohemund III Harrenc. 

Maar beide operaties mislukken. 

XXI 18 

 

XXI 24 

23 nov. 1177 Het leger van Boudewijn IV onder leiding van Raynald 

van Châtillon verrast Saladin bij Montgisard. Saladin 

ontkomt met veel geluk. Deze zege is het laatste grote 

succes van het Koninkrijk en is, volgens vrij recent 

onderzoek van Bernard Hamilton (1978 en 2000), 

grotendeels te danken aan Raynald van Châtillon. 

XXI 21-23 

Begin 1178 Geboorte van (de toekomstige) Boudewijn V, zoon van 

Sibylle en haar overleden echtgenoot Willem van 

Monferrato. 

Impliciet in 

XXII 30 
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Okt. 1178 Boudewijn IV laat de burcht Chastellet oprichten.  XXI 25 

Lente 1179 Hugo III van Bourgondië wordt uitgenodigd om te 

huwen met prinses Sibylle van Jeruzalem. 

XXI 25 en 30 

April 1179 Boudewijn IV draagt Le Chastellet over aan de 

Tempeliers. Hij lijdt een zware nederlaag nabij Banyas, 

waarbij Humfred II van Thoron sneuvelt.  

XXI 25-26 

10 juni 1179 Nieuwe nederlaag van Boudewijn IV in de buurt van 

Sidon.  

XXI 27-28 

Einde aug. 

1179 

Saladin neemt le Chastellet in en laat alle aanwezige 

Tempeliers ter dood brengen.  

XXI 29 

Okt. 1179 Raid van een Egyptische vloot op Akko. Niet vermeld 

Nov. 1179 Hugo III van Bourgondië blijft uiteindelijk in Frankrijk 

om daar alle ontwikkelingen op te volgen nu Lodewijk 

VII terminaal is. 

XXI 29 

Voorjaar 1180 Boudewijn IV makelt overijld een huwelijk tussen zijn 

zus Sibylle en Guido van Lusignan. Bohemund III en 

Raymond III pogen dit vruchteloos te verhinderen. 

Saladin sluit een tweejarig bestand af met het 

Koninkrijk. 

XXII 1 

Voorjaar 1180 Raymond III erkent dit verdrag niet, wat leidt tot een 

razzia van Saladin en van een Egyptische vloot op het 

territorium van Tripoli, waarop Raymond III een apart 

verdrag afsluit met Saladin. 

Willem van Tyrus komt terug van zijn missie in 

Constantinopel. 

XXII 2-3 

 

 

 

XXII 4 

19 sept. 1180 Lodewijk VII van Frankrijk overlijdt. XXII 4 

24 sept. 1180 Manuel I overlijdt en wordt opgevolgd door Alexius II 

onder de voogdij van zijn moeder Maria van Antiochië. 

XXII 5 

6 okt. 1180 Patriarch Amalric van Jeruzalem wordt opgevolgd door 

bisschop Heraclius van Caesarea. 

XXII 4 

Okt. 1180 Boudewijn IV huwelijkt zijn achtjarige halfzus Isabella 

uit aan Humfred IV van Toron. Raynald van Châtillon 

voert de voorbereidende gesprekken maar Willem van 

Tyrus zorgt voor het ‘huwelijkscontract’, waarover hij 

verder niet in detail treedt. 

XXII 5 

1180 – 1181 Huwelijkscrisis in Antiochië: Bohemund III verstoot 

Theodora en huwt met Sibylle van Bourzey. Patriarch 

Amalric excommuniceert eerst de prins maar leidt 

daarna een verzoeningsmissie naar Antiochië, met 

Raynald van Châtillon als enige leek in het gezelschap.  

XXII 6-7 
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Einde1181 Raid van Raynald van Châtillon op de pelgrimsroute 

Damascus – Mekka. Hij weigert naderhand de 

gevangenen vrij te laten. 

Allusie in XXII 

15 

4 dec. 1181 As-Salih, zoon en opvolger van Nur ad-Din in Aleppo 

overlijdt. Izz ad-Din van Mosoel volgt hem op. In 

Aleppo maakt men zich zorgen over de expansieplannen 

van Saladin. 

XXII 8 

April – mei 

1182 

Coup in Constantinopel: Andronicus Comnenus zet 

Maria af als regentes. Pisanen en Genuezen en alle 

ambtenaren met mogelijk pro-Latijnse sympathieën 

worden geliquideerd. De politieke lijn van Manuel I, die 

Outremer als een Byzantijns protectoraat beschouwde, 

wordt verlaten. 

XXII 11-14 

Mei 1182 De tweespalt tussen Boudewijn IV en Raymond III van 

Tripoli escaleert. Saladin vindt dat de christenen het 

bestand geschonden hebben en rukt op vanuit Egypte 

naar Syrië. Vluchtelingen sluiten zich bij hem aan. Hij 

verovert een spelonkburcht in de buurt van Tiberias.  

XXII 10 en 15-

16.  

13 juli 1182 Saladin belegert Bethsan.  XXII 17 

15 juli 1182 Het leger van Boudewijn IV verslaat Saladin bij Le 

Forbelet. 

XXII 17 

Aug. 1182 Mislukte aanval van Saladin op Beiroet. Hij trekt zich 

terug naar Baalbek en concentreert zich nu op gebieden 

in Noord-Mesopotamië, die hij niet aan Mosoel wil 

overlaten. 

XXII 18-20 

Najaar 1182 In afwezigheid van Saladin onderneemt het leger van 

Boudewijn IV diverse succesvolle raids tot in Bosra en 

de regio van Damascus. 

XXII 21-23 

Feb. 1183 Spectaculaire raid van Raynald van Châtillon richting 

Mekka met vijf galleien die ‘in een bouwpakket’ over het 

land naar de Rode Zee getransporteerd worden. 

Niet vermeld 

Mei 1183 Nog een aantal forten rond Aleppo geven zich over aan 

Saladin. 

XXII 25 

21 mei – 11 

juni 1983 

Beleg en uiteindelijk overgave van Aleppo. Saladin stelt 

zich mild op tegenover de overwonnenen.  

XXII 25 

Sept. 1183 Andronicus I Comnenus wordt co-keizer maar korte tijd 

daarna wordt de minderjarige Alexius II vermoord. 

Niet vermeld 

29 sept. 1183 Saladin trekt de Jordaan over maar moet zich 

terugtrekken voor het leger van de christenen. Dit is de 

grootste troepenmacht sinds 1099, mede dankzij de 

XXII 24 en 26-

28 
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inning van een crisistaks. Maar troonpretendent/ regent 

Guido van Lusignan durft – tot grote ontgoocheling van 

Willem van Tyrus – geen rechtstreekse confrontatie aan. 

Nov. 1183 Guido van Lusignan valt in ongenade bij Boudewijn IV, 

die aanstuurt op een scheiding van zijn zus Sibylle. Haar 

vijfjarig zoontje Boudewijn V wordt tot medekoning 

gekroond en Raymond III van Tripoli wordt terug 

opperbevelhebber en regent. 

XXII 30-31 en 

XXIII 1 

Nov. – dec. 

1183 

Saladin belegert Kerak, tijdens het trouwfeest van 

Humfred IV van Toron met Isabelle, halfzuster van 

Boudewijn IV. Hij moet zich echter terugtrekken. 

XXII 29 en 31 

Dec. 1183 – 

begin 1184 

Guido van Lusignan wijkt uit naar Ascalon en neemt 

Sibylle mee. Hij weigert elk contact met Boudewijn IV. 

XXIII 1 

‘Uitweidingen’ bij de regering van Boudewijn IV 

Datum  Item Chronicon 

1174 Stamboom en portret van Raymond III van Tripoli. XXI 5 

1174 Analyse van de diepere oorzaken van de dreigende 

teloorgang van het Koninkrijk. 

XXI 7 

25 april 1175 Aartsbisschop Mainard van Beiroet overlijdt.  XXI 8 

1175 Aartsbisschop Hernesius van Caesarea overlijdt XXI 9 

2 mei 1175 Willem wijdt enkele nieuwe bisschoppen: Odo van 

Sidon en Raymond van Beiroet.  

XXI 10 

Juli 1177 Vrede tussen paus Alexander III en keizer Frederik 

Barbarossa in Venetië en einde van het schisma. 

Renovatie van de wallen van Jeruzalem. 

XXI 24 

Okt. 1178 Willem leidt de kerkelijke delegatie van Outremer bij 

het Derde Concilie van Lateranen waarvan hij de 

notulen zal opstellen.  

XXI 25 

Lente 1181 De Maronieten verenigen zich met de Latijnse kerk.  XXII 9 

30 aug. 1181 Paus Alexander III overlijdt en wordt opgevolgd door 

Lucius III.  

XXII 7 

Sept. 1181 Bisschop Raymond van Beiroet overlijdt. Willem van 

Tyrus duidt aartsdiaken Odo van Tyrus aan als zijn 

opvolger. 

XXII 7 

1183 Wettekst over de heffing van een eenmalige 

crisisbelasting 

XXII 24 
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PROLOOG 

 

Willem, onwaardige dienaar van de heilige kerk van Tyrus dankzij de goodwill van de Heer, 

wenst alle eerwaarde broeders in Christus die met dit werk in contact zullen komen, voor 

eeuwig alle heil in de Heer toe. 

 

  

 

 

 

      

5  

 

 

 

 

  10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 

 35 

 

 

 

 40 

Geen verstandig man zal eraan twijfelen dat het gevaarlijk is en zeer riskant om carrières 

van koningen te beschrijven. Immers, abstractie makend van de intense arbeid, de continue 

inzet en de bestendige waakzaamheid, die inherent zijn aan dit soort werk, word je als 

historiograaf hoe dan ook geconfronteerd met een dubbele bedreiging en het is bijzonder 

moeilijk om in geen van beide valkuilen te verzeilen. 

Wanneer je immers Charybdis ontvlucht, beland je bij Scilla, die omgeven door haar 

honden er een handje van weg heeft om mensen schipbreuk te doen lijden. Ofwel doe je bij 

velen een storm van ergernis oplaaien, omdat je op zoek bent naar de ware toedracht van 

wat zich heeft afgespeeld, ofwel ga je om zo min mogelijk commotie te veroorzaken, een 

aantal zaken verzwijgen, waaronder zeker iets negatiefs.  

Want doelbewust voorbijgaan aan de ware toedracht van de feiten en opzettelijk dingen 

verbergen is duidelijk in strijd met de kerntaak van de historiograaf. Niet voldoen aan zijn 

eigenlijke taak is ongetwijfeld een schuldig vergrijp, indien men inderdaad taak definieert 

als ‘het specifieke gedragspatroon van eenieder, conform de zeden en de instellingen van 

zijn vaderland’. Aan de andere kant veroorzaak je frequent ergernis, als je het verloop van 

de gebeurtenissen zonder enige manipulatie weergeeft en je vasthoudt aan het richtsnoer 

van de waarheid, zoals het spreekwoord zegt: “Onderdanigheid maakt vrienden, de 

waarheid vijanden.”1  

Een historiograaf zal dus ofwel te kort schieten in zijn eigenlijke taak als hij overdreven 

respect betoont, ofwel zal hij, als hij zich focust op de ware toedracht van de feiten, te 

maken krijgen met vijandige reacties, waar de waarheid zelf de ‘moeder’ van is. Maar al te 

vaak dus duikt dit dilemma op en wordt de taak van de historiograaf bezwaard, omdat die 

twee alternatieve posities zich allebei zo opdringen. 

Om het met onze dierbare Cicero te zeggen: “Waarheid is lastig, in zoverre zij een bron is 

van haat, die vriendschap vergiftigt. Maar onderdanigheid is nog problematischer, omdat 

wie te toegeeflijk is voor de fouten van een vriend toelaat dat deze zich in de afgrond 

stort.”2 

Dat laatste is blijkbaar wat je in feite doet als je, uit overdreven respect en tegen je 

beroepsethiek in, de waarheid verzwijgt. Als je, om te vleien, in bepaalde onderdelen van 

de geschiedenis schaamteloos onwaarheden verwerkt, geldt deze handelswijze als zo 

afkeurenswaardig dat zo iemand niet meer tot de historiografen mag gerekend worden. 

Indien het slecht is en niet verenigbaar met de deontologie van een schrijver de ware 

toedracht van de feiten verborgen te houden, dan moet het als een nog zwaardere fout 

aangerekend worden, als je waarheid en onwaarheid vermengt en aan het nageslacht, dat te 

goeder trouw is, onwaarheid als waarheid doorgeeft. 

Naast dit alles wordt de historiograaf gewoonlijk nog met een andere, even grote en zo niet 

nog grotere valkuil geconfronteerd, die hij met alle macht moet mijden, namelijk dat de 

waardigheid van het onderwerp in het gedrang komt door een te dorre stijl en een te arme 

taal. Er moet immers overeenstemming zijn tussen vorm en inhoud. Het hoogstaand 

karakter van de thematiek mag niet geschaad worden door de taal en de stijl van de 

schrijver. Men moet er bijgevolg voor beducht zijn dat het verheven karakter van het 

                                                           
1 Terentius, Andria I, 1, 41. 
2 Cicero, De amicitia, 24, 89. 
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onderwerp niet lijdt onder de gebrekkige kwaliteit van de verwerking. Het kan niet zijn dat 

door een zwakke stijl het resultaat van iets wat in se krachtig en solide is toch maar mager 

en gebrekkig uitvalt.  

Want, zoals de topredenaar zegt in de eerste van de Tusculanae Disputationes: “Wie 

ideeën te boek stelt, maar ze niet deugdelijk kan ordenen of helder en voor de lezer 

attractief kan voorstellen, is in feite iemand die onverantwoord misbruik maakt én van de 

literatuur én van zijn eigen tijd.”3 

In dit werk hebben wij duidelijk af te rekenen met al deze complexe en risicovolle 

uitdagingen. Want naargelang de behandeling van de gebeurtenissen het ons leek te 

vereisen, hebben wij in wat nu voor ons ligt heel wat informatie opgenomen over karakter, 

levenswijze of uiterlijke kenmerken van de koningen, los van het feit of het ging om 

aanbevelenswaardige dan wel aan kritiek onderhevige elementen. Wellicht zullen hun 

nabestaanden bij de lectuur het hiermee moeilijk hebben en zullen zij onterecht fulmineren 

tegen de geschiedschrijver en hem trachten te beschuldigen van afgunst of van leugens. 

Beide aantijgingen hebben wij, bij de levende Heer, proberen te vermijden als de pest. 

Voor de rest mogen wij er geen twijfel over laten bestaan dat wij ondoordacht een taak 

opgenomen hebben boven ons kunnen en dat onze taal niet het niveau haalt dat dit 

verheven onderwerp vereist. Niettemin hebben wij toch iets gerealiseerd. Immers, ook in 

de schilderkunst worden de eerste kleurlaag en de ruwe contouren gewoonlijk aangebracht 

door onervaren schilders, die nog niet vertrouwd zijn met de geheimen van de kunst. Een 

meer ervaren hand zorgt daarna voor de perfecte afwerking met rijkere tinten. Zo hebben 

wij ook met veel moeite de fundamenten gelegd, waarop een meer kundige architect, mits 

respect voor de regels van de waarheid die wij op geen enkel punt uit het oog hebben 

verloren, met een kwaliteitsvolle aanpak een meer artistiek afgewerkt bouwwerk kan 

plaatsen. 

Gelet op de vele valkuilen en op de ernstige risico’s was het voor mij veiliger geweest om 

niets te doen, om te zwijgen en mijn pen niet aan het werk te zetten. Maar de liefde voor 

mijn vaderland doet op mij een appel en laat mij niet met rust. Indien je iemand bent met 

een integere persoonlijke instelling, moet je ook voor het vaderland alles kunnen 

opzijzetten, als de urgentie van het moment dat vereist. Het vaderland, zo zei ik, doet op 

mij een beroep en met eminent gezag geeft het mij het dringende bevel om niet toe te staan 

dat de feiten, die zich in de loop van bijna honderd jaar daar hebben afgespeeld, in stilte 

begraven zouden worden en onherroepelijk in de vergetelheid zouden belanden. 

Integendeel, zij moeten nauwkeurig via mijn pen opgeschreven worden en zo in de 

herinnering van het nageslacht opgeslagen worden. Uiteraard hebben wij gehoorzaamd en 

hebben wij een taak op ons genomen die wij niet eervol konden afwijzen, zonder daarbij 

veel aandacht te schenken aan wat het nageslacht over ons zal denken en wat – gelet op de 

verhevenheid van het onderwerp – het oordeel zal zijn over onze kleurloze stijl.  

Wij hebben dus ja gezegd. Hopelijk evenaart het resultaat onze goede wil en zal de kritiek 

even positief zijn als onze inzet. Wij hebben ons op sleeptouw laten nemen door de 

bekoring die uitgaat van onze ‘roots’ zonder daarbij de vergelijking te maken tussen 

datgene waartoe wij in staat zijn en de opgenomen taak. Wij konden hierbij niet steunen op 

bijzondere talenten maar wel op de intensiteit van onze diepe genegenheid en op de 

oprechtheid van onze liefde. 

Een bijkomende impuls ging uit van koning Amalric, een zeer gedenkwaardige man met 

een grote staat van verdienste bij de Heer. Moge zijn ziel rusten in de eeuwige zaligheid. 

Zijn dwingende en moeilijk te negeren vraag en zijn herhaaldelijk aandringen leverden een 

bijkomende reden om dit werk te schrijven.  

                                                           
3 Cicero, Tusculanae Disputationes I, 3, 6. 
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Eveneens op zijn vraag – en hij reikte daarvoor zelf Arabische voorbeelden aan – hebben 

wij een andere ‘Geschiedenis’ geschreven, te beginnen bij de tijd van de valse profeet 

Mohammed tot op vandaag, i.e. 1084 na Christus. Dit werk beslaat een tijdsspanne van 

570 jaar en heeft als voornaamste bron Z.E.H. Said, zoon van Patrick4 en patriarch van 

Alexandrië.  

Voor het werk dat u nu in handen heeft kunnen wij echter op geen enkele Griekse of 

Arabische geschreven bron teruggaan. Wij baseren ons alleen op overleveringen, behalve 

voor de enkele gebeurtenissen waarvan we zelf ooggetuige waren.  

Voor de opbouw van ons relaas zijn wij als volgt te werk gegaan. Wij beginnen bij het 

vertrek van de moedige, bij God geliefde leiders die vanuit de koninkrijken van het Westen 

door de Heer werden geroepen, weggetrokken zijn en zich manhaftig het Beloofde Land en 

bijna heel Syrië toegeëigend hebben. Wij overlopen nauwkeurig de geschiedenis van 84 

jaar tot aan de regering van Boudewijn IV, de zevende in de rij van de koningen, indien 

men hertog Godfried, die als eerste op de troon zetelde, meerekent.  

Om de geïnteresseerde lezer toe te laten een zo volledig mogelijk zicht te hebben op de 

situatie van de Oosterse regio hebben wij bij wijze van inleiding kort en bondig een passus 

ingelast in verband met de gelovigen hier. Vanaf welke tijd en in welke mate gingen zij 

gebukt onder het juk van de slavernij, in welke omstandigheden leefden zij in de 

tussenperiode tussen de ongelovigen en wat was de aanleiding dat na een zo lange 

ononderbroken periode van slavernij, de vorsten van de Westerse rijken zulke zware 

pelgrimstocht aanvatten na de oproep om hen te gaan bevrijden? 

Indien een lezer passages vindt waaraan hij terecht aanstoot neemt, zal hij tot meer begrip 

geneigd zijn als hij oog heeft voor het geheel van onze agenda, die tot barstens toe gevuld 

is. Er is niet alleen het eminente en door God beschermde aartsbisdom Tyrus dat onder 

onze leiding staat, niet door een verkiezing die ons toekomt maar alleen door de gulheid 

van God. Daarnaast zijn er onze taken voor de koning, in wiens gewijde paleis wij het 

ambt van kanselier uitoefenen en nog allerlei andere dringende kwesties beredderen die 

regelmatig opduiken in verband met het Koninkrijk. Indien men immers met zeer vele 

zaken tegelijk bezig is, is de aandacht verdeeld en is men minder gefocust op de analyse 

van bepaalde details. Men kan daarbij niet even nauwkeurig te werk gaan als iemand die 

zich helemaal geconcentreerd altijd volledig aan één zaak kan wijden. Gelet hierop 

rekenen wij op begrip. 

Wij hebben heel ons werk ingedeeld in 23 boeken en elk daarvan in een aantal 

hoofdstukken met de bedoeling dat de lezer een specifiek onderdeel van het relaas dat hem 

interesseert gemakkelijk zou terugvinden. Het is onze bedoeling voor de rest van onze 

dagen mogelijke toekomstige verwikkelingen verder hierin op te nemen en het aantal 

boeken nog uit te breiden naargelang de hoeveelheid van het voorhanden zijnde materiaal. 

Overigens zijn wij ervan overtuigd – en daarin vergissen wij ons zeker niet – dat wij in dit 

werk blijk geven van een gebrek aan deskundigheid. Door te zwijgen hadden wij fouten 

kunnen vermijden die wij nu wel maken bij het schrijven omdat wij ons volop laten leiden 

door de liefde. Wij willen liever dat men hier items mist die aanleiding zouden kunnen 

geven tot hoogmoed dan wel al wat kan leiden tot een positieve ingesteldheid. Want velen 

die zonder die eerste houding naar de bruiloft kwamen, werden toegelaten aan de tafel van 

de koning, maar wie van de disgenoten dat laatste ontbeerde, kreeg terecht te horen: “Hoe 

ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskledij?”5 

Moge de Heer in zijn genadigheid en barmhartigheid, hij die daar alleen toe in staat is, 

deze kwaal van ons afhouden. Wij weten immers dat “bij een overvloed van woorden 

                                                           
4 Said ibn Batriq, Griekse patriarch van Alexandrië, begin 10e eeuw, ook bekend als Eutychius van Alexandrië. 
Hij schreef een wereldkroniek in het Arabisch. 
5 Matteüs 22, 12. 
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140 

 

gewoonlijk de zonde niet uitblijft”6 en dat de tong van een gewone sterveling gemakkelijk 

uitschuift en in de fout gaat. Met broederlijke genegenheid nodigen wij dus de lezer uit en 

vragen wij hem in de Heer dat, telkens hij stuit op iets wat terecht voorwerp is van kritiek, 

hij hierop zonder scrupules ingaat maar dat hij tegelijk ook ruimte laat voor respect. Door 

onze fouten te corrigeren verwerft hij zo voor zich de beloning van het eeuwig leven. Door 

ons tevens te gedenken in zijn gebeden zal hij voor ons bij de Heer bekomen dat wat wij 

fout hebben gedaan in dit werk niet bij onze dood zal aangerekend worden. Zo moge de 

Redder van de wereld in zijn gratuite goedheid en met het hem eigen mededogen ons 

genadig zijn. Want, als armzalige en onnuttige dienaar in zijn huis worden wij 

geconfronteerd met ons geweten dat ons bovenmate beschuldigt en zijn wij niet onterecht 

beducht voor het ultieme oordeel van de Heer. 

 

 

                                                           
6 Spreuken 10, 19. 
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BOEK I. De voorgeschiedenis en de oproep voor de bevrijding van Jeruzalem. 

 

I,1 Ten tijde van keizer Heraclius verovert Omar, zoon van Khattab en derde kalief van de 

Arabieren na Mohammed, heel Syrië. 
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De oude geschiedenis en ook de Oosterse tradities leren ons dat Mohammed, de 

eerstgeboren zoon van Satan, valselijk pretendeerde dat hij als profeet gezonden was door 

de Heer en dat hij zo het Oosten en in het bijzonder Arabië voor zich had gewonnen. Ten 

tijde van keizer Heraclius was zijn verderfelijke doctrine zo overheersend geworden en had 

die uitgezaaide kwaal alle provincies zo aangetast dat zijn opvolgers niet meer met 

aansporingen en prediking maar met zwaard en geweld onwillige volkeren ertoe dwongen 

zich bij zijn dwaalleer aan te sluiten. 

Toen voornoemde keizer Heraclius als overwinnaar van Perzië terugkwam en vandaar 

triomfantelijk het kruis van de Heer meebracht, hield hij even halt in Syrië. Daar gelastte hij 

Z.E.H. Modestus, die hij als bisschop in Jeruzalem had aangesteld, om de kerk die in puin 

lag in haar vroegere staat te herstellen. Hij gaf hem daarvoor ook de nodige middelen. 

Chosroës, de boosaardige Perzische satraap, had deze kerk eerder in een vijandige actie 

verwoest.  

Omar, de zoon van Khattab, volgde als derde die valse profeet op én als politieke én als 

ketterse leider. Hij had met een ontelbare troepenmacht samengesteld uit Arabieren de 

befaamde Palestijnse stad Gaza gewelddadig bezet. Daarna was hij met die immense massa 

en de legioenen die hem vergezelden de regio van Damascus binnengetrokken en had hij 

Damascus zelf veroverd.  

Heraclius zelf wachtte ondertussen in Cilicië de afloop van de gebeurtenissen af. Men 

meldde hem dat de Arabieren in hun arrogantie en prat gaand op hun numeriek overwicht er 

niet zouden voor terugschrikken het territorium van de Romeinen aan te vallen en zich 

meester te maken van hun steden. De keizer zag dat zijn potentieel ontoereikend was om 

deze overmacht het hoofd te bieden en om aan hun onbeschaamd gedrag paal en perk te 

stellen. Daarom gaf hij de voorkeur aan een veilige terugtocht in plaats van zich met een 

niet toereikend militair potentieel over te leveren aan de onberekenbare krijgskans. Hij 

vertrok dus, ook al werd hij geacht als beschermheer op te treden van de geteisterde 

bevolking. Daarop barstte het geweld van de Arabieren zo los dat zij in een minimum van 

tijd heel het gebied bezetten vanaf Laodicea in Syrië tot Egypte. 

Met betrekking tot die Mohammed, zijn persoon, zijn afkomst, hoe hij in het exces verviel 

om zich leugenachtig uit te roepen tot profeet en boodschapper van God, hoe zijn verdere 

handel en wandel was, hoe lang en over wie hij regeerde, wie uiteindelijk zijn opvolgers 

waren en hoe zijn volgelingen in die dwaalleer in bijna heel de wereld zijn verderfelijke leer 

verspreidden, dat alles hebben wij in een ander werk nauwkeurig uiteengezet, zoals 

duidelijk ook zal blijken uit wat nu volgt. 

 

I,2 De omstandigheden die ertoe leidden dat Omar op zo korte tijd het Oosten bezette, hoe hij 

zelf naar Jeruzalem kwam en opdracht gaf om de tempel van de Heer opnieuw op te richten. 

 

  

 

 

       

     

5 

 

Een aantal factoren waren gunstig voor de realisatie van hun (expansie)plannen. Enkele 

jaren eerder was voornoemde Chosroës datzelfde Syrië met geweld binnengevallen, hij 

verwoestte steden en legde de naaste omgeving ervan in de as. Hij brak ook kerken af en 

zette de bevolking in de gevangenis. Tevens viel hij de Heilige Stad aan en hij liet daar 

36000 burgers met het zwaard ombrengen. Het kruis van de Heer, Zacharias, de bisschop 

van Jeruzalem en de overlevenden uit de stad en uit de omgeving werden meegenomen naar 

Perzië. Deze zeer machtige Perzische koning was getrouwd met Maria, de dochter van 
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keizer Mauritius. Deze laatste was ook bevriend met de Heilige Vader Gregorius en daarom 

had deze een van Chosroës’ kinderen gedoopt. Door toedoen van zijn echtgenote verkreeg 

Chosroës ook de zuivering door het doopsel en bleef hij zeer bevriend met keizer Mauritius, 

zolang deze leefde. Uiteindelijk werd die keizer verraderlijk vermoord door keizer Phocas, 

die hem ook opvolgde op de troon.  

Chosroës had een afkeer voor de trouweloosheid van mensen die instemden met de 

heerschappij van een dergelijke crimineel, wiens handen nog bloedden van de moord op 

zijn heer. Hij achtte hen deelachtig in het complot en medeplichtig aan dezelfde misdaad. 

Daarom viel hij het territorium van het keizerrijk binnen en richtte daar veel ravage aan. 

Zijn vrouw stimuleerde hem in zijn opzet om de moord op zijn schoonvader te wreken. Hij 

lijfde ook andere gebieden in die onder het gezag van de Romeinen stonden en ten slotte – 

zoals eerder gezegd – ook Syrië. De bevolking werd ofwel met het zwaard gedood ofwel 

gedeporteerd naar Perzië. Toen dan de Arabieren binnenvielen, constateerden zij dat het 

land onbewoond was en benutten zij deze buitenkans om het in te palmen. 

Evenzo namen zij Jeruzalem in, een stad door God geliefd maar evenzeer door rampen 

geteisterd. De weinige inwoners, die nog ter plaatse gebleven waren, werden gespaard, met 

dien verstande dat zij zwaar schatplichtig werden aan de Arabieren en hen moesten dienen. 

Zij kregen wel de toelating om een bisschop te hebben en ook om hun kerk die, zoals eerder 

gezegd, vernield was, te herstellen en om hun christelijke godsdienst ongehinderd verder te 

blijven beoefenen. 

Toen Omar dan in deze stad verbleef, begon hij bij de burgers en in de eerste plaats bij 

Z.E.H. Sophronius, de bisschop van Jeruzalem, die de betreurde Modestus na zijn overlijden 

was opgevolgd, informatie in te winnen over de plaats waar de tempel van de Heer gestaan 

had, die, zoals geschreven staat, door de Romeinse keizer Titus samen met de stad werd 

verwoest. Zij toonden hem de locatie en lieten hem ook zien dat er nog enkele resten van 

het oude bouwwerk overgebleven waren. Hij zorgde dan voor de nodige financiële 

middelen, trommelde ambachtslui op en koos het bouwmateriaal uit. In overeenstemming 

met zijn smaak bestond dit uit verschillende soorten marmer en uit een rijk gamma van 

diverse houtsoorten. Ten slotte gaf hij het bevel op diezelfde plaats een tempel te bouwen. 

Op korte tijd was de tempel af, geheel volgens plan, zoals je hem nu nog in Jeruzalem kan 

zien. Omar verrijkte de tempel ook met een uitgebreid en quasi onmetelijk patrimonium met 

de bedoeling daaruit te putten om de daken voortdurend te laten onderhouden, oude stukken 

te laten vernieuwen en de lampen brandend te houden door het personeel dat de tempel in 

dienst had. Omdat de schoonheid en het hoge artistieke gehalte van dit gebouw aan 

nagenoeg iedereen bekend is, valt het niet binnen het bestek van dit werk om daar verder op 

in te gaan. Binnen en buiten de tempel zijn er ook nog andere zeer oude overblijfselen 

bewaard met Arabische opschriften en mozaïeken die men toeschrijft aan deze periode. 

Hierop staan duidelijk aangegeven de naam van de maker, de prijs die het gekost heeft, de 

begin- en einddatum van de werkzaamheden. 

 

I,3 De lange periode waarin Syrië onder diverse heersers het juk van de slavernij moest 

verduren en de gunstige gevolgen voor de gelovigen, die onder het regime van de ongelovigen 

leefden, van de vriendschap tussen de eminente keizer Karel en de Perzische koning  

Haroun-ar-Rashid. 

 

  

 

 

Zo was de heilige en bij God geliefde stad als resultaat van onze zonden onderworpen aan 

een vijandelijk regime van ongelovigen. 490 jaar lang moest zij onterecht het juk van de 

slavernij ondergaan in voortdurend ellendige, zij het wisselende, omstandigheden. Door de 
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verschillende politieke omwentelingen had men nogal vaak te maken met een verandering 

van regime. Naargelang de persoonlijkheid van de leider klaarde voor de gelovigen de 

hemel zeer vaak op, maar even vaak verschenen er weer wolken. Zoals bij een zieke was er 

afhankelijk van de omstandigheden van het moment nu eens achteruitgang en dan weer 

verbetering van de toestand. Een volledig herstel was echter niet mogelijk, omdat men 

onder het regime moest leven van ongelovige leiders en van een goddeloos volk. 

In de dagen nochtans van die uitzonderlijke en lovenswaardige vorst Haroun, bijgenaamd 

Rashid, was het volk van God vrede gegund. Hij was de leider van heel het Oosten en tot op 

de dag van vandaag spreekt de Oosterse wereld met ontzag en met eindeloze lof over zijn 

breeddenkendheid, zijn buitengewone hoffelijkheid en zijn zeer hoogstaande 

persoonlijkheid. Door toedoen van de godsvruchtige en voor eeuwig roemrijke keizer Karel 

hadden zij goede onderlinge relaties opgebouwd op basis van een frequente uitwisseling van 

gezanten en van de afsluiting van een zeer goed verdrag. De gunstige behandeling vanwege 

Haroun bood de christenen zo veel soelaas dat het was alsof ze onder het regime van keizer 

Karel leefden in plaats van onder dat van deze vorst. Over hem lezen we in de biografie van 

keizer Karel:  

“Met Haroun, de koning van Perzië die heerste over bijna heel het Oosten met uitzondering 

van Indië, onderhield Karel zulke vriendschappelijke contacten dat hij de goede relaties met 

hem meer waard achtte dan vriendschappelijke banden met alle mogelijke vorsten en leiders 

van heel de wereld. Aan hem alleen meende hij eer en luister verschuldigd te zijn. Karel 

zond gezanten met geschenken naar het allerheiligste graf van onze Heer en Heiland en 

tevens de plaats van zijn verrijzenis. Zij boden zich aan bij Haroun en maakten de wensen 

van hun heer kenbaar. Haroun zorgde niet alleen voor de inwilliging van hun wensen maar 

stond tevens toe dat het beheer van deze heilige en genaderijke plaats aan Karel werd 

toevertrouwd. Toen de legaten terugkeerden, voegde hij er een eigen delegatie aan toe en hij 

stuurde Karel immense geschenken, o.a. gewaden, welriekende kruiden en andere oosterse 

luxeproducten. Een aantal jaren eerder had hij aan Karel op zijn vraag ook een olifant 

gestuurd, nog wel de enige die hij op dat ogenblik bezat.” 1  

Niet alleen de christenen die onder het regime van de ongelovigen leefden, maar ook zij die 

in Egypte en Afrika de goddeloze Saracenen moesten verdragen, ondervonden frequent de 

troost van Karels gulheid en godsvruchtige activiteit. Zo lezen wij in zijn biografie het 

volgende citaat: “Hij deed veel inspanningen om de armen te ondersteunen en om de 

vrijgevigheid te beoefenen die de Grieken ‘elemosyna’ noemen”. Zo zorgde hij ervoor dat 

dit niet alleen in zijn land en zijn rijk gebeurde, maar ook in overzeese gebieden, zoals in 

Syrië, Egypte, Afrika, in Jeruzalem, Alexandrië en Carthago, omdat hem ter ore was 

gekomen dat daar christenen in armoede leefden. Hij voelde mee met hun miserie en 

steunde hen financieel. Zijn motief om vriendschap tot stand te brengen met vorsten van 

overzeese gebieden mikte erop dat zo hun christelijke onderdanen wat verlichting en 

verbetering van hun situatie zouden verkrijgen.2 

Wie meer informatie wil over de frequentie en de intensiteit van de wisseling van politieke 

omstandigheden en regimes waaronder zowel deze godvruchtige stad als haar omgeving te 

lijden had, moet er de ‘Geschiedenis’ op naslaan, die wij met intense inspanningen hebben 

geschreven over de carrière van de Oosterse vorsten vanaf de tijd van de valse profeet 

Mohammed tot op vandaag, het jaar 1182 sinds de menswording van onze Heer, in een 

chronologisch relaas van 570 jaar. 

 

                                                           
1 Eginhard, Vita Karoli Magni, 16. 
2 Ibidem, 27. 
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I,4 Jeruzalem raakt in de macht van de kalief van Egypte en onder de heerschappij van de 

misdadige Al-Hakim wordt de onderdrukking van de gelovigen totaal ondraaglijk. De kerk 

van Jeruzalem wordt vernietigd. 
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Rond dezelfde tijd woedde er een zeer intense en volgehouden strijd tussen Egyptenaren en 

Perzen over de suprematie. Het vuur van hun onderlinge haat kreeg brandstof en werd erg 

aangewakkerd omdat zij er tegengestelde religieuze opvattingen op nahielden. Tot op de dag 

van vandaag scheldt elk van beide volkeren de tegenpartij in onderlinge polemieken uit voor 

heiligschenners. Zij komen niet tot onderlinge communicatie en willen zelfs in hun naam 

een onderscheid bewaren. De volgelingen van de Oosterse dwaalleer worden in hun taal 

Soennieten genoemd en diegenen die de Egyptische tradities verkiezen heten Sjiieten. Deze 

laatste vertonen blijkbaar meer overeenstemming met ons geloof. Het is nu niet het 

geschikte moment om op het onderlinge verschil tussen hun dwaalleren verder in te gaan. 

Zij bestreden elkaar dus om hogervermelde reden en nu eens was de ene, dan weer de 

andere partij aan de winnende hand met als gevolg grote veranderingen in de situatie van de 

onderworpen bevolking. 

Het Egyptische rijk haalde uiteindelijk de bovenhand en bezette provincies en streken tot 

aan Antiochië. Ook de Heilige Stad belandde in haar macht en werd onderworpen aan 

dezelfde wetten. Onder dit regime werd hun kommer wat verlicht, zoals men soms ook aan 

gevangenen een wat losser regime toestaat. De absolute zwakheid van de mensen eiste 

echter een tol en zo werd Al-Hakim als kalief in dit rijk aangesteld. Deze overtrof zowel zijn 

voorgangers als zijn opvolgers ruim in kwaadaardigheid en bij latere generaties die lazen 

over zijn waanzinnige daden werd zijn naam een spreekwoordelijk begrip. Hij blonk zo 

excessief uit in elke vorm van goddeloos en misdadig gedrag dat zijn leven de afkeer 

verdient van god en mensen en hier aanspraak kan maken op een aparte behandeling. 

Een van zijn talrijke desastreuze beslissingen was het bevel om de Verrijzeniskerk met de 

grond gelijk te maken. Zij was gebouwd door Z.E.H. Maximus, bisschop van Jeruzalem, op 

bevel van keizer Constantijn en was ten tijde van keizer Heraclius hersteld door Z.E.H. 

Modestus. Een gevolmachtigde van Al-Hakim, Yaroek, de gouverneur van Ramallah, kreeg 

een aan hem gericht bevelschrift van Al-Hakim, hij verwoestte de kerk tot op de grond en 

gaf zo uitvoering aan het koninklijk bevel.  

In die tijd werd die kerk bestuurd door Z.E.H. Orestus, oom langs moederszijde van 

diezelfde misdadige vorst. Als verklaring voor zijn gedrag werd ingebracht dat hij aan zijn 

ongelovige onderdanen een bewijs wilde leveren dat hij hun dwaalleer deelde. Hem werd 

immers weleens de scheldnaam ‘christen’ toegeworpen, omdat zijn moeder christen was. 

Om als het ware deze misdaad van zich af te werpen, was hij zo overmoedig om 

voornoemde misdaad uit te voeren. Op die manier meende hij dat er geen verdere aanleiding 

meer was om hem aan te klagen en dat zijn tegenstanders geen kans meer hadden om hem 

aan te vallen, omdat hij de bron van het christendom en de bakermat van het katholieke 

geloof had vernietigd.  

  

I,5 De levensomstandigheden van de christenen in die tijd te midden van de ongelovigen. 
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Vanaf dat ogenblik begon de situatie van de christenen in Jeruzalem er drastisch op achteruit 

te gaan. Enerzijds was er het zeer terechte verdriet om het verlies van de Verrijzeniskerk, 

anderzijds werd die frustratie nog verdubbeld door een ongebreidelde toename aan 

supplementaire lasten. Niet alleen werden er zeer veel belastingen en heffingen door het 

regime van Al-Hakim opgelegd, in tegenstrijd met alle heersende gewoonten en met de 

privileges verleend onder het bestuur van zijn voorgangers. Daarnaast kwam er ook nog een 
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verbod op religieuze vieringen, die zij tot dan toe onder diverse andere vorsten in volle 

vrijheid hadden kunnen houden, zowel privé als publiek. Hoe plechtiger het feest van de 

dag, des te strikter was hun huisarrest en des te minder durfden zij zich in het openbaar 

vertonen.  

Ook thuis werd hen geen veilig onderkomen gegund. Zij werden bekogeld met stenen, 

bestookt met vuiligheid en plots gewelddadig overvallen. Al deze pesterijen gingen 

crescendo, in evenredigheid met de belangrijkheid van de feestdag. Bovendien werden zij 

bij de minste uitlating en op grond van een willekeurige beschuldiging zonder enige vorm 

van gerechtelijk onderzoek of proces met harde hand meegenomen voor folteringen en 

zware straffen. Hun eigendommen werden aangeslagen, hun bezittingen werden hen 

afgenomen en zonen en dochters werden uit het ouderlijk huis ontvoerd. Soms met de zweep 

en bij een andere gelegenheid met mooie woorden en beloften werden zij voor de keuze 

gesteld ofwel hun geloof af te zweren, ofwel terechtgesteld te worden. 

Hun toenmalige patriarch had als eerste te lijden van dit onrecht en van deze smaad. Toch 

maande hij hen zowel privé als publiek aan om lankmoedig te zijn. In ruil voor de tijdelijke 

ongemakken, die zij ondervonden, beloofde hij hen een bekroning in de eeuwigheid. 

Gestimuleerd door zijn woorden en door zijn voorbeeld, gingen zij die tijdelijke vormen van 

onrecht in Christus’ naam relativeren en elkaar onderling ondersteunen en troosten. Het zou 

ons te ver leiden om individuele gevallen te behandelen of om te bespreken in welke mate 

voornoemde dienaren Gods zelf in hun eigen lichaam gefolterd werden zodat ze erfgenamen 

werden van het huis van hun Heer en evengoed als hij de wil van de Vader in vervulling 

wilden brengen. Bij wijze van voorbeeld zullen wij uit de zo vele duizenden gevallen er toch 

één naar voor brengen, zodat u, hooggeachte lezer, hierdoor zou begrijpen voor welke 

banaliteiten zij ter dood werden gebracht. 

Bij de ongelovigen in de stad was er een volslagen onbetrouwbaar en gemeen individu die 

onze medebroeders met een onverzadigbare haat vervolgde. Met de snode bedoeling hen een 

fatale slag toe te brengen, deponeerde hij heimelijk het kadaver van een hond in het voorhof 

van de tempel, terwijl de bewakers en heel de stad er een enorm belang aan hechtten om 

deze ruimte volkomen clean te houden. Mensen die de volgende ochtend naar de tempel 

kwamen om te bidden, troffen het onreine stinkende kadaver aan. Daarop werden zij bijna 

uitzinnig en hun geschreeuw bracht heel de stad in rep en roer. Binnen de kortste keer liep 

heel de bevolking te hoop en allen brachten het als een evidentie naar voor dat de christenen 

de daders waren. Wat wil je nog meer? Over alle christenen werd de doodstraf uitgesproken, 

want men oordeelde dat voor een goddeloze misdaad van dat kaliber alleen de dood een 

vergelding kon betekenen. De christenen, overtuigd van hun onschuld, waren bereid om 

voor Christus de dood te ondergaan. De beulen stonden met uitgetrokken zwaard al klaar om 

de christenen om te brengen toen plotseling een jonge man, vervuld van de H. Geest, zich 

aanbood met de woorden: “Het is zeer gevaarlijk, broeders, dat op deze wijze heel de Kerk 

zou verdwijnen.” Veel beter is het dat één individu sterft voor het volk in de plaats dat heel 

het volk zou ten ondergaan. Geef mij de toezegging dat jullie jaarlijks mijn gedachtenis in 

ere houden en dat aan mijn nabestaanden voor eeuwige de aan hen toekomende eer wordt 

bewezen. Ik van mijn kant behoed u dan met de hulp van de Heer voor deze catastrofe. Met 

vreugde beluisterden de christenen zijn woorden en spontaan willigde zij zijn aanbod in. Zij 

bevestigden formeel dat zijn verwanten op Palmzondag te zijner eeuwige gedachtenis de 

olijfboom die aan onze Heer Jezus Christus wordt toegeschreven in plechtige processie naar 

de stad zouden voeren. Daarna leverde de jongeman zich uit aan de leiders van de stad. Hij 

bekende schuld en voegde er met klem aan toe dat alle anderen onschuldig waren.  

Toen de rechters dat hoorden, lieten zij alle anderen vrij en veroordeelden hem ter dood. 

Op deze wijze gaf hij zijn leven voor zijn broeders en godsvruchtig aanvaardde hij de 

eeuwige slaap, omdat hij bij de Heer ter compensatie op de opperste genade kon rekenen.  
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I,6 Al-Zahir, de uitmuntende zoon van Al-Hakim, volgt zijn misdadige vader op aan het hoofd 

van het rijk en op aandringen van Romanus, de keizer van Constantinopel, wordt de kerk 

heropgebouwd, mede door de inspanningen van Johannes Carianitis en met de financiële 

inbreng van Constantinus Monomachus. 

 

  

 

 

       

 5 

   

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

45 

 

 

 

50 

Dan manifesteerde zich uiteindelijk de goddelijke genade, ze erbarmde zich over de 

geteisterde bevolking en bracht aanzienlijke verbetering in hun uitzichtloze situatie. Toen 

die misdadige vorst uit het leven werd weggerukt, vielen van die kant alle kwellingen weg, 

zodra zijn zoon Al-Zahir de troon overnam. Hij herstelde het door zijn vader geschonden 

bestand met Romanus, de keizer van Constantinopel, bijgenaamd Heliopolitanus, sloot 

vriendschap met hem en op zijn vraag gaf hij de gelovigen de toelating om voornoemde 

kerk terug op te bouwen. 

Eens de toelating verkregen, realiseerden de gelovigen van Jeruzalem zich dat zij niet over 

de middelen beschikten voor een renovatie van die omvang. Zij stuurden een gezantschap 

naar Constantinus Monomachus, de opvolger van voornoemde Romanus, die toen de scepter 

zwaaide. In een onderdanig nederig verzoek poogden zij hem duidelijk te maken in wat voor 

een verdriet en ontreddering de bevolking verzeild was geraakt na de verwoesting van hun 

kerk. Zij smeekten hem hartstochtelijk dat hij voor de wederopbouw van de kerk een milde 

hand, gevuld met keizerlijke gulheid, zou toesteken.  

Aan het hoofd van de missie stond een zekere Johannes, bijgenaamd Carianitis. Hij was 

afkomstig van Constantinopel, van adellijke afkomst maar nog veel nobeler van inborst. Hij 

had wereldse rang en stand opgegeven en was volgeling geworden van Christus. Gekleed in 

een kloosterhabijt leefde hij in Jeruzalem als een arme voor Christus.  

Bij zijn missie naar Constantinopel benaderde hij, trouw aan zijn opdracht, de keizer met de 

gepaste assertiviteit en met het nodige engagement. Zo kon hij bekomen dat deze bij God 

geliefde keizer uit zijn eigen schatkist het noodzakelijke en toereikende budget liet 

vrijmaken voor de werken aan voornoemde kerk. Opgetogen dat hij de diepe wens van de 

christelijke bevolking volledig had kunnen realiseren, keerde hij naar Jeruzalem terug. Het 

nieuws over de succesvolle missie en het feit dat hun smeekbeden verhoord waren deed de 

clerus en het volk herleven alsof zij herstelden van een zware ziekte.  

De eerwaarde patriarch Nicephorus stond toen aan het hoofd van de kerk van Jeruzalem. 

Dankzij de toelating van de keizer en de subsidies uit de keizerlijke schatkist bouwden zij de 

huidige H. Verrijzeniskerk van Jeruzalem, in het jaar 1048 na Christus, 51 jaar vóór de 

bevrijding van de stad en 37 jaar na de verwoesting van de kerk. Eens de kerk voltooid, 

konden de gelovigen weer rekenen op morele ondersteuning als antwoord op dreigende 

gevaren en talloze doodsbedreigingen.  

Er kwam niettemin voor hen geen einde aan het vele onrecht en er was een nieuwe golf van 

terreur: zij werden bespuwd, geslagen, geketend, gevangengezet, kortom het godsvolk 

moest onophoudelijk alle mogelijke kwellingen ondergaan. Niet alleen de christenen van 

Jeruzalem werden op deze wijze onderdrukt. Hetzelfde gold voor de christenen in 

Bethlehem en Tekoa waar uitsluitend gelovigen wonen.  

Elke keer als een nieuwe bestuurder of gouverneur aangesteld werd door de kalief, werden 

er nieuwe aanklachten ingediend tegen het volk van God en vond men diverse methoden om 

bekentenissen los te krijgen. Wanneer ze van de patriarch en van het volk iets met harde 

hand wilden afdwingen en hun eis om het één of ander niet onmiddellijk gerealiseerd werd, 

volgde automatisch een dreigement dat ze de kerk zouden slopen. Dat kregen zij bijna om 

het jaar te verduren. De opeenvolgende bestuurders pretendeerden dat zij beschikten over 

een direct mandaat vanwege het oppergezag van de koning om, wanneer er zich 
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moeilijkheden zouden voordoen of er vertraging zou zijn in het uitvoeren van belastingen of 

lasten, stante pede hun kerken tot op de grond af te breken.  

Zolang echter Egyptenaren of Perzen aan het bewind waren, waren de 

levensomstandigheden van de gelovigen vrij gunstig. Toen echter de macht van de Turken 

toenam en hun heerschappij zich uitbreidde over het territorium van de Perzen en van de 

Egyptenaren, kwam ook de H. Stad onder hun bewind. Het volk van God kreeg nu 38 jaar 

lang, zolang de Turkse bezetting duurde, af te rekenen met zodanig grote lasten dat zij al 

wat zij onder het Perzische of Egyptische juk te verduren hadden gekregen, gingen 

minimaliseren. 

 

I,7 De afkomst en de vroegste geschiedenis van de Turken. 
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Over het Turkse volk zullen wij het in de loop van dit werk herhaaldelijk uitgebreid 

hebben, over hun wapenfeiten en heldendaden tegen ons en vice versa. Ook nu nog gaan ze 

maar al te schaamteloos verder met ons te bestoken. Daarom lijkt het ons niet ongepast om 

in het kader van dit werk nu een uitweiding in te lassen over hun oorsprong en 

beginperiode en over hun groei naar die bloeiperiode waarin ze, zoals te lezen staat, vele 

jaren verkeerd hebben.  

Het volk van de Turken en ook van de Turkmenen – zij hebben immers dezelfde wortels – 

is oorspronkelijk uit het Noorden afkomstig. Zelf beweren zij – en dat is ook zo 

opgenomen in onze kronieken – dat zij afstammen van een leider die Turcus heette. Na de 

ondergang van Troje zochten ze onder zijn leiding hun toevlucht in het gebied van de 

Hyperboreeërs. Zij legden de wapens neer en hielden zich bezig met hun klein- en 

grootvee, wars van elke cultuur en zonder vaste verblijfplaats. Zij trokken voortdurend 

rond en verspreidden zich wijd en zijd op zoek naar geschikte weiden. Een stad of vesting 

of een of andere vaste verblijfplaats kenden ze niet.  

Wanneer ze op tocht wilden gaan, kwamen de leden van dezelfde stam samen o.l.v. één 

van de oudere stamgenoten. Alle kwesties die binnen dezelfde stam opdoken werden aan 

hem voorgelegd. Elk van beide twistende partijen schikte zich naar zijn uitspraak. Op hun 

tochten namen ze al hun bezittingen mee, hun rijdieren, klein- en grootvee, hun slaven en 

slavinnen. Immers hun hele vermogen berustte daarop. Zij hielden zich niet bezig met 

landbouw, hadden geen enkele notie van aankoop- of verkooptransacties maar alleen via 

ruilhandel geraakten zij aan de elementaire levensmiddelen.  

Wanneer zij, bekoord door de mooie grasrijke omgeving, ergens hun tenten wilden opslaan 

om daar een poosje vrij zorgeloos te verblijven, stuurden zij gewoonlijk enkele van hun 

naar hun oordeel meest wijze mannen naar de plaatselijke bewindvoerders. Zij sloten een 

verdrag onder gunstige voorwaarden, betaalden een vast afgesproken belasting aan de 

lokale vorst en konden zo onder zijn bewind conform de afspraken enige tijd verblijven in 

bossen en weiden.  

Op een gegeven moment nu raakte een grote groep van dat volk geïsoleerd van de anderen 

en kwamen zij terecht in het territorium van de Perzen. Daar vonden zij een gebied dat hen 

zeer aanstond, ze betaalden geregeld belasting aan de vorst in overeenstemming met de 

initiële afspraak en zij verbleven daar enkele jaren, langer dus dan gewoonlijk.  

Hun bevolkingsaantal groeide echter spectaculair en er stond geen getal of maat op die 

toename. Zodoende kregen de koning en de autochtone bevolking hierbij een enigszins 

onaangenaam gevoel en zij vonden die aangroei al te bedreigend. Bijgevolg besloten de 

Perzen na intern overleg hen met geweld uit hun koninkrijk te verdrijven. Uiteindelijk 

stuurden ze hun plan bij en vonden ze het meer opportuun om hen het leven zuur te maken 

met meer lasten en door hen in strijd met de afspraken bijkomende betalingen op te leggen, 

tot ze uit eigen beweging zonder externe druk vanzelf zouden weggaan.  
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Jarenlang verdroegen ze de last van die onrechtvaardige maatregelen en de buiten 

proporties opgelegde belastingen. Maar dan besloten ze na intern overleg dit alles niet 

langer meer te verdragen. Toen de koning dit vernam, werd hen via een heraut opgedragen 

het koninkrijk binnen een bepaalde termijn volledig te verlaten. Zij staken dus de Cobar 

over, de grensrivier aan die zijde van het koninkrijk. Dan konden zij minder belemmerd 

dan gewoonlijk en ook meer precies zien hoe onmetelijk talrijk ze wel waren. Eerder 

immers hadden zij, omdat ze geïsoleerd woonden, geen enkele notie van hun aantal en van 

hun macht. Zij verwonderden er zich over dat een zo talrijk en ontelbaar volk zo maar het 

arrogant gedrag van de koning en de loodzware lasten en belastingen kon blijven tolereren. 

Het was hun stellige overtuiging dat zij zowel in aantal als in potentieel niet moesten 

onderdoen voor het Perzische volk noch voor gelijk welke andere natie. Volgens hen was 

er maar één obstakel om de naburige territoria met geweld te veroveren, namelijk dat 

zijzelf in tegenstelling met de doorsnee politiek van de andere rijken geen eigen koning 

hadden.  

Eensgezind besloten ze dus een koning aan te stellen. Zij maakten daarom een round-up 

van heel hun volk en kwamen tot de slotsom dat honderd families boven de anderen 

uitstaken. Een lid van elk van deze moest een pijl aanreiken en in overeenstemming met 

het aantal van de families brachten ze zo een bundel samen van honderd pijlen. Zij pakten 

de bundel in, riepen een kleine jongen, lieten hem zijn hand onder het omhulsel steken, 

waarmee de pijlenbundel ingepakt was en vroegen hem één pijl eruit te trekken met de 

bedoeling dat de koning gekozen zou worden uit de familie van wie de pijl door het lot 

tevoorschijn kwam. Het lot beschikte het zo dat de jongen er een pijl uithaalde van de 

familie van de Seltsjoeken. 

Zodoende besloot men eensgezind, conform de eerder gemaakte afspraak, dat iemand uit 

die stam als toekomstig leider zou aangeduid worden. Vervolgens besliste men uit 

diezelfde stam honderd mannen uit te kiezen die in leeftijd, karakter en dapperheid boven 

hun stamgenoten uitstaken. Ieder van hen moest een pijl aanbrengen met daarop zijn naam 

gegrift. Andermaal werd hiervan een bundel gemaakt, die zoals de vorige keer goed werd 

ingepakt. Opnieuw riep men een jongen, misschien dezelfde als de vorige keer of wellicht 

een andere die even onschuldig was. Men vroeg hem eveneens een pijl uit de bundel te 

halen en hij nam er een met de naam Seltsjoek.  

Dit was een man met een zeer mooi voorkomen, van adellijke afkomst en in zijn stam zeer 

gerenommeerd. Hij was al van gevorderde leeftijd maar nog onverzwakt in krachten. Hij 

had een grote expertise op militair gebied en in zijn hele voorkomen straalde hij een groot 

leiderschap uit. Op grond van een collectief besluit maakten ze hem tot hun leider, zetten 

ze hem op de koninklijke troon en betuigden zij hem het eerbetoon dat aan koningen 

toekomt. Door een eed van trouw en door een plechtige belofte verbonden zij zich ertoe om 

zijn bevelen uit te voeren. 

De koning nu maakte onmiddellijk voor het goed van het rijk gebruik van de macht die 

hem was toegekend. Hij stuurde een heraut uit met de opdracht om aan te kondigen dat zij 

de rivier opnieuw moesten oversteken, al hun troepen overbrengen en het gebied van de 

Perzen, dat ze zo pas verlaten hadden, met geweld in bezit nemen. Ook moesten ze de 

aangrenzende rijken bezetten, zodat ze ook in de toekomst niet zouden gedwongen worden 

om vreemde gebieden te doorkruisen of de onverdraaglijke arrogantie van andere volkeren 

te tolereren.  

Op deze wijze konden zij in luttele jaren niet alleen het rijk van de Perzen maar ook alle 

andere Oosterse rijken aan zich onderwerpen. Zij stelden een einde aan het gewelddadig 

regime van de Arabieren en van de andere volkeren die het voor het zeggen hadden. Zo 

bereikte een armzalig en onaanzienlijk volk in een oogwenk de top en veroverde het heel 
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het Oosten. Dit alles gebeurde dertig of veertig jaar voordat onze Westerse leiders de 

pelgrimstocht aanvatten, waarover we het hier moeten hebben.  

Om toch minstens in naam enig onderscheid te maken tussen enerzijds diegenen die een 

koning hadden aangesteld en zo grote roem hadden verworven en anderzijds diegenen die 

bleven vasthouden aan hun vroegere niet geëvolueerde levenswijze, worden de eerste nu 

Turken genoemd en de laatste behouden de vroegere naam Turkmenen.  

Na de verovering van de Oosterse rijken was hun volgende objectief een aanval op het zeer 

machtige Egyptische rijk. Zij trokken Syrië binnen en overweldigden Jeruzalem en alle 

naburige steden. De gelovigen die zij onder de bevolking aantroffen, legden zij veel 

zwaardere lasten op dan gebruikelijk en zij maakten hen het leven zuur met een veelvoud 

van lasten, zoals wij eerder hebben aangegeven. 

 

I,8 De vele ernstige kwalen waarvan de wereld in die tijd te lijden had. 
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Niet alleen in het Oosten werden de gelovigen zo door de goddelozen onderdrukt. Maar ook 

in het Westen en in bijna heel de wereld was het geloof in verval vooral bij de zogenaamde 

geloofsgetrouwen. De vreze Gods was totaal verloren gegaan. Er was nergens nog 

rechtvaardigheid, elke vorm van billijkheid was verdwenen, gewelddadigheid haalde de 

bovenhand bij de volkeren: fraude, list en bedrog waren wijd en zijd verspreid. Deugdzaam 

gedrag had plaats geruimd en was verdwenen – want onnuttig – en kwaadaardigheid was in 

de plaats gekomen. De wereld leek echt naar zijn einde te gaan en de wederkomst van de 

Mensenzoon leek nabij. Liefde was bij velen uit de mode geraakt, geloof trof je niet meer 

aan op aarde. De maatschappelijke orde werd niet meer gerespecteerd, alles werd in die 

wanorde meegesleept, de wereld wilde blijkbaar naar de oerchaos terugkeren.  

Immers, grote vorsten die hun onderdanen naar de vrede moesten leiden, trokken zich niets 

aan van vredesverdragen en gingen met elkaar in de clinch om onbenullige redenen, stelden 

hun gebied bloot aan brandstichting, gingen her en der over tot plunderingen, gaven de 

bezittingen van armen prijs aan hun handlangers op hun rooftochten. Niemands vermogen 

was nog veilig te midden van al deze bedreigingen. Het vermoeden dat iemand bezittingen 

had, gold als voldoende grond om hem naar de gevangenis te slepen of in de boeien te slaan 

en hem te onderwerpen aan schandelijke lichamelijke folteringen.  

Goederen van kerken en abdijen werden niet ontzien en privileges, verleend door vrome 

vorsten, bleven dode letter voor het patrimonium van heilige plaatsen. Hun gebruikelijk 

geprivilegieerd statuut verbonden aan hun aloude waardigheid werd zelfs niet opgeëist. 

Heiligdommen werden inderdaad opengebroken en het vaatwerk dat bestemd was voor de 

goddelijke eredienst werd buitgemaakt. De hand van de heiligschenners maakte geen 

onderscheid tussen het heilige en het profane. Met het wegvallen van dit onderscheid vielen 

altaardoeken, gewaden van priesters en liturgisch vaatwerk ten prooi aan plundering. 

Vluchtelingen die hun toevlucht hadden gezocht binnen in het huis van de Heer of tot in het 

koor zelf of in het atrium van basilieken werden daaruit weggesleept voor foltering of 

terechtstelling.  

Gewapende criminele struikrovers maakten de openbare wegen onveilig en legden zich in 

hinderlaag voor de reizigers, waarbij pelgrims en geestelijken niet ontzien werden. Ook 

steden en vestingen beleven niet gevrijwaard van deze kwellingen. Bandieten maakten alle 

wijken en straten onveilig voor de onschuldige inwoners. Hoe meer rechtschapen men was, 

des te meer was men blootgesteld aan gevaar.  

Ook alle mogelijke seksuele vergrijpen waren schering en inslag, alsof alles geoorloofd was 

en dat gebeurde schaamteloos en straffeloos. De huwelijksband werd niet gerespecteerd, 

zelfs niet ten overstaan van verwanten of aanverwanten. Zelfbeheersing, voor de engelen en 

voor God een kostbare deugd, werd als een waardeloos ding over boord gegooid. Er was 
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geen ruimte voor eenvoud en soberheid, daar waar uitspattingen, dronkenschap en 

nachtenlange gokpartijen al beslag hadden gelegd op portalen en atria. 

De clerus onderscheidde zich niet van het volk door een meer verheven levenswijze. Het 

was zoals bij de profeet te lezen staat: “Zo het volk, zo de priesters.”3 Nalatige bisschoppen 

waren stomme honden geworden, niet in staat tot blaffen4. Zij lieten zich leiden door het 

aanzien van iemand en zalfden hun hoofd met de olie van de zondaars. De schaapskooien 

die aan hen waren toevertrouwd, lieten zij als huurlingen in de steek, wanneer er wolven 

opdaagden.5Zij herinnerden zich niet meer het woord van de Heer: “Voor niets hebben jullie 

ontvangen, voor niets moeten jullie geven.”6Zij bezondigden zich aan simonie en 

bezoedelden zich met de lelijke schandvlekken van Gechazi7. 

Wat moet ik nog meer zeggen? Om kort te zijn, alle soorten ondeugden scoorden hoog, alle 

mensen bewandelden perverse wegen. Wonderen hoog in de hemel en tekenen beneden op 

aarde konden degenen die zich op het slechte pad begaven niet op andere gedachten 

brengen: her en der brak de pest uit, er was hongersnood, er deden zich schrikaanjagende 

hemelverschijnselen voor, grote aardbevingen en alle andere kwalen die de Heer 

nauwkeurig opsomt in zijn evangelie. Zij volhardden in hun verderfelijke praktijken zoals 

een zwijn in een modderpoel of zoals lastdieren die liggen te rotten in hun eigen drek. Zij 

maakten misbruik van het welwillende geduld van de Heer die zei: “Ik heb hen geslagen en 

het raakte hen niet8, ik heb hen verzorgd en zij zijn niet genezen”9 

 

I,9 De Perzen bezetten alle gebieden tot aan de Hellespont als straf voor de zonden van de 

mensen. 
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Door al deze toestanden en ontwikkelingen ontbrandde de Heer in toorn. Daarom liet hij niet 

alleen toe dat de gelovigen in het Beloofde Land het eerder beschreven juk van de slavernij 

moesten dragen en dat zij gekweld werden door vele bovenmenselijke lasten. Neen, hij 

stuurde de vijand als gesel van de volkeren en hamer van de wereld ook uit tegen anderen, 

die tot dan toe nog schijnbaar van hun vrijheid konden genieten en die er zeker van waren 

dat alles naar wens verliep.  

Toen Romanus, bijgenaamd Diogenes, over Griekenland regeerde en het rijk van 

Constantinopel in alle voorspoed bestuurde, kwam uit het centrum van het Oosten de zeer 

machtige sultan van Perzen en Assyriërs, Alp Arslan genaamd.10 Hij voerde een onmetelijke 

massa aan van ongelovigen, die naar men zei qua aantal alle records klopte en het ganse 

aardoppervlak kon in beslag nemen. Hij rukte dus op met wagens en paarden, met schapen 

en runderen en prachtig uitgerust. Hij drong het keizerrijk binnen en onderwierp alles, het 

platteland buiten de steden, ommuurde steden tot en met zwaar versterkte vestingen. 

Niemand was er om hem tegen te houden of om weerstand te bieden voor hun eigen 

redding, voor hun vrouwen of kinderen of nog erger, voor hun vrijheid.  

Ondertussen werd aan de keizer de komst gesignaleerd van die geweldige vijandelijke 

strijdmacht, die hem als een dreigend zwaard boven het hoofd hing en het christelijke 

keizerrijk dreigde te verwoesten. Romanus maakte zich zorgen over zijn rijk en bracht een 

krijgsmacht op de been, trommelde ruiterij en voetvolk op, zo talrijk als de dreigende 

                                                           
3  Jesaja 24, 2; Hosea 4, 9. 
4  Jesaja 56, 10. 
5 Johannes 10, 12. 
6 Matteüs 10,8. 
7 2 Koningen 5, 19-27. 
8 Jeremia 5, 3. 
9 Jeremia 51, 9. 
10 Willem noemt deze Seltsjoekse sultan en ook zijn zoon Malik Sjah Belfeth. 



 15 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

 

 

70 

noodtoestand het vereiste en de draagkracht van het hele rijk toeliet. Wat hoeft er nog meer 

gezegd? Met al die samengebrachte legioenen en met zijn talrijke ruiters maar… niet meer 

gesteund door Gods genade, trok de keizer de vijand tegemoet. Deze hield al de kern van het 

rijk bezet en trok nog dieper het centrum in met een sterke krijgsmacht. Langs beide zijden 

werd fel gevochten met quasi gelijke militaire capaciteit maar ook met een extra dosis haat, 

zoals gewoonlijk ingegeven door de wrok voor de heiligschennis en door gedreven 

geloofsijver.  

Wat wil je nog meer? Het leger van de christenen ging ten onder, de gelederen van de 

gelovigen werden onder de voet gelopen, het bloed dat vrijgekocht was door Christus’ bloed 

werd nu door de ongelovigen vergoten, en wat nog veel erger was, de keizer werd 

gevangengenomen. Stuk voor stuk keerden de restanten van de troepen terug en gaven ze 

het bericht van deze catastrofe door. Door dit nieuws was heel het volk verbijsterd, ze 

vervielen in luidkeels gejammer, vol wanhoop over hun leven en welzijn. 

Ondertussen was de ongelovige maar schitterende leider in de wolken over zijn spectaculair 

succes en zeer opgezet met zijn overwinning en hij liet de keizer voor hem verschijnen. Met 

de bedoeling om het christendom en het christelijke geloof te vernederen, gaf hij, gezeten op 

de keizerlijke troon, aan Romanus het bevel om voor zijn voeten te gaan liggen. In het 

bijzijn van de bij zijn troon opgestelde leiders gebruikte hij bij het op- en afstappen het 

lichaam van de keizer als bankje. Ten slotte stelde hij hem terug in vrijheid in ruil voor die 

extreme onderdanigheid en hij liet hem naar huis vertrekken in het gezelschap van enkele 

hovelingen, die samen met hem gevangen genomen waren.  

Toen de vooraanstaanden van het rijk dat allemaal vernamen, stelden zij een andere keizer 

aan. Zij achtten iemand die zulke lijfelijke vernederingen had ondergaan onwaardig om de 

keizersstaf te hanteren en de keizerlijke waardigheid te bekleden. Bovendien beroofden ze 

hem van het gezicht, gaven hem een vernederende behandeling en lieten hem 

ternauwernood toe zijn leven als gewone burger verder te zetten. 

Voornoemde leider van de vijand11 maakte ongestoord zijn opzet af en veroverde heel het 

land van Laodicea in Syrië tot aan de Hellespont, die stroomt langs Constantinopel, in totaal 

een gebied van dertig dagmarsen in de lengte en tien of vijftien in de breedte met inbegrip 

van alle grote en kleine steden. Alle inwoners werden gevangengenomen: “De Heer leverde 

hen uit in de handen van de vijand en zij die hen haatten zwaaiden over hen de scepter”12. 

Ook de edele, schitterende stad13 die leidinggaf aan zo vele provincies en er de hoofdstad 

van was, de eerste zetel van de leider der apostelen, werd ingenomen, maar dan wel als 

allerlaatste. Zij kwam onder het bewind van de ongelovigen en werd aan hen schatplichtig. 

In relatief korte tijd geraakten zo onder het bewind van de sultan: Coele-Syria, beide 

provincies van Cilicië, Isaurië, Pamphylië, Lycië, Pisidië, Lycaonië, Cappadocië, Galatië en 

beide provincies van Pontus, Bithynië en een deel van Klein Azië, allemaal edele en zeer 

goed voorziene provincies met een volledig christelijke bevolking. De inwoners werden 

gevangengenomen, kerken werden verwoest en de christelijke godsdienst werd met extreem 

geweld vervolgd. Indien hij over een vloot had beschikt, zou hij ongetwijfeld ook de 

keizerlijke hoofdstad ingenomen hebben. Hij had immers een dergelijke paniek veroorzaakt 

bij de Grieken dat ze zich niet veilig meer achtten binnen de muren van de hoofdstad of 

voldoende beschut door de tussenliggende zee. 

Al deze en gelijkaardige gebeurtenissen verhoogden de berg van ellende bij de gelovige 

bevolking van Jeruzalem en deden hen verzinken in een afgrond van wanhoop. Want zolang 

als het rijk vroeger voorspoed kende, kwamen zij, zoals eerder gezegd, vanwege het 

keizerlijk hof in crisistijden geen ondersteuning te kort. De stabiele en welvarende situatie 

                                                           
11 In feite zijn zoon Malik Sjah (cf. voetnoot 10). 
12 Psalm 106,41. 
13 Antiochië. 
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van het rijk en de bloei van de naburige steden, vooral dan van Antiochië, hielden bij hen de 

hoop warm op vrijheid ergens in de toekomst. Nu echter moesten zij voor zichzelf en voor 

anderen zorg dragen en door onheilspellende geruchten zakte hun moraal naar het minimum. 

Zij begonnen meer uit te kijken naar de dood dan naar het leven, kwijnden weg, werden 

depressief in de overtuiging dat zij voor eeuwig slaaf zouden zijn.  

 

I,10 Rond diezelfde tijd trokken grote groepen gelovigen naar de H. Stad. Hoe zij binnen en 

buiten Jeruzalem behandeld werden, de diverse vormen van foltering waarvan de gelovige 

inwoners te lijden hadden en hoe de bevolking andermaal in de macht van de Turken 

terechtkwam. 
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Toch bezochten in die moeilijke omstandigheden van die gevaarlijke tijd heel wat Grieken 

en Latijnen uit godsvrucht de heilige plaatsen. Nadat ze duizend manieren om te sterven in 

het vijandelijk gebied hadden getrotseerd, bereikten ze Jeruzalem. De toegang werd hen 

echter ontzegd, tenzij ze bij de stadspoort aan de wachters het goudstuk betaalden dat als tol 

was vastgesteld. Maar onderweg waren ze alles kwijtgeraakt, met moeite hadden ze 

ongedeerd hun bestemming bereikt en nu waren ze niet meer in staat om die tol te betalen. 

Zo kwam het dat vóór de stad duizend of meer van deze mensen samentroepten, bleven 

wachten op een toelating om binnen te gaan en zo van honger of gebrek omkwamen.  

De levende zowel als de dode pelgrims betekenden een ondraaglijke overlast voor de al 

zwaar getroffen burgers van Jeruzalem. Ze deden moeite om de overlevenden in leven te 

houden en van voedsel te voorzien en om de doden een begrafenis te geven, hoewel hun 

eigen situatie al bovenmate moeilijk was. Maar zij die de tol wel betaalden en toegang 

kregen tot de stad bezorgden de burgers nog meer zorgen. Ze vreesden dat deze pelgrims, 

wanneer ze op hun tocht door de stad argeloos de heilige plaatsen wilden bezoeken, 

bespuwd of geslagen zouden worden of zelfs uiteindelijk ongemerkt door wurging zouden 

omkomen. Om al die rampspoed te vermijden, volgden de burgers de pelgrims op de voet, 

wanneer ze snel de heilige plaatsen wilden bezoeken. Zij maakten zich vanuit hun 

broederlijke genegenheid zorgen om hun leven en welzijn en vreesden dat hen een of ander 

ongeluk zou overkomen. 

Toch was er in de stad een monasterium van de Amalfitanen dat tot op vandaag Sancta 

Maria de Latina genoemd wordt. Daarnaast bevond zich een hospitaal met een kleine kapel 

ter ere van Johannes de Aalmoezenier, de heilige patriarch van Alexandrië. Dat hospitaal 

viel onder het beheer van voornoemd monasterium. Pelgrims met problemen, die daar 

terechtkwamen, kregen er voedsel, zo goed en zo kwaad als dat ging, vanuit het klooster of 

dankzij giften van gelovigen. Want op duizend pelgrims was er nauwelijks één die in zijn 

levensonderhoud kon voorzien. Zij waren hun schamel reisgeld kwijtgeraakt, waren uitgeput 

van de grote ontberingen en waren met moeite behouden aangekomen.  

De burgers kenden dus geen rust thuis noch buitenshuis. De dood bedreigde hen elke dag en 

wat nog erger was dan gelijk welke dood was de dreiging van een langdurige onmenselijke 

slavernij. Bij deze hoop ellende kwam nog bij dat hun kerken die zij met zo veel grote 

inspanningen hadden hersteld en in goede staat gehouden, brutaal door de vijand werden 

betreden tijdens de eredienst. Door hun lawaai en door hun driest gedrag joegen ze de 

gelovigen schrik aan, gingen op het altaar zitten en ontzagen geen enkele plaats. Zij gooiden 

de kelken om, vertrappelden het vaatwerk dat voor de eredienst bestemd was, beschadigden 

de marmeren beelden en beschimpten en molesteerden de priesters.  

Ook de toenmalige heer patriarch sleurden ze als een waardeloos en verachtelijk individu bij 

zijn baard en haren uit zijn eigen zetel tot op de grond en bij herhaling werd hij in hechtenis 

genomen. Ze behandelden hem als de gemeenste slaaf en stopten hem zonder reden in de 

gevangenis, om daarmee ook het volk te treffen dat met hun vader meevoelde.  
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Die vreselijke vorm van slavernij verdroeg het aan God gewijde volk lankmoedig – zoals 

gezegd – 490 jaar lang. Met klachten, tranen en verzuchtingen en door voortdurend en 

aandringend te bidden, aanriep het volk de Heer, dat hij hen zou sparen nu zij hun leven 

gebeterd hadden en dat hij de gesel van zijn woede van hen zou afwenden. Zij waren 

immers beland in de allerdiepste ellende, van waar – “de ene afgrond roept de andere op, de 

diepte van ellende roept op de diepte van barmhartigheid” 14 – zij het verdienden verhoord te 

worden door hem die de God is van alle troost. Ten slotte bekommerde de Heer zich vol 

erbarmen over hen vanuit zijn verheven troon. Hij wilde een einde stellen aan hun grote 

ellende en hij besloot hen in zijn vaderlijke zorg vertroosting te bieden, zoals ze verlangden.  

In dit werk willen we voor degenen die in Christus geloven ter eeuwige herinnering 

beschrijven hoe dit goddelijke plan in elkaar zat en welke schikkingen God trof om de 

langdurige ellende van zijn volk te verlichten. 

 

I,11 De aankomst van Pieter de Kluizenaar en zijn gesprek met Simeon, de eerbiedwaardige 

patriarch van Jeruzalem. 
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Rond diezelfde tijd, toen de door God beminde stad die zware moeilijkheden moest 

doormaken, die wij hebben beschreven, was ertussen degenen die naar de heilige plaatsen 

kwamen om te bidden en eer te betonen een zekere priester, Pieter genaamd. Hij was 

afkomstig uit het koninkrijk van de Franken uit het bisdom Amiens en was zowel in de 

feiten als bij naam bekend als de Kluizenaar. Door diezelfde geloofsijver gedreven kwam 

hij aan in Jeruzalem. Van gestalte was hij miezerig en van voorkomen afzichtelijk, maar in 

dat onbeduidende lichaam heerste een aanzienlijke innerlijke kracht. Hij was helder van 

geest, scherp van blik en niet gespeend van een aangenaam en vloeiend discours.  

Hij betaalde de tol die door een algemene maatregel eenmalig was opgelegd aan christenen 

die de stad wilden binnengaan en hij genoot onderdak bij een gelovige die zelf behoorde tot 

de belijders van Christus. Ondernemend als hij was, informeerde Pieter zich grondig over de 

levensomstandigheden van de christenen. Hij kreeg van zijn gastheer uitgebreide toelichting 

niet alleen omtrent het actuele gevaar, maar ook over de vervolgingen die hun voorouders 

vele jaren geleden hadden moeten doorstaan. Als er toch enkele lacunes waren in die 

mondelinge informatie, dan vulde hij die daarna verder in via het betrouwbare getuigenis 

van zijn eigen ogen. Immers, wanneer hij tijdens zijn verblijf in de stad van kerk tot kerk 

ging, kwam hij tot een meer volledig inzicht in datgene wat hij geleerd had uit het 

mondelinge getuigenis van anderen.  

Toen hij vernam dat de patriarch van de stad een godsvruchtige en godvrezende man was, 

wilde hij met hem spreken over de actuele situatie en tevens via hem nog beter 

geïnformeerd worden over een aantal andere zaken. Hij ging naar hem toe, werd bij hem 

binnengelaten en via een gelovige tolk hielden zij een aangenaam vertrouwelijk gesprek. De 

patriarch heette Simeon. Uit de woorden van Pieter kon hij opmaken dat deze een 

bedachtzaam man was met een ruime ervaring en krachtig in woord en daad. Hij begon hem 

dan vrij vertrouwelijk alle rampspoed te beschrijven die het volk van God, dat in de H. Stad 

woonde, fel had geteisterd.  

Pieter was door een broederlijk medeleven aangegrepen, kon zijn tranen niet bedwingen en 

vroeg met nog meer aandrang of er geen weg kon gevonden worden waarmee ze aan die 

ellende konden ontkomen. De goede patriarch antwoordde: “De rechtvaardige en 

barmhartige Heer wil onze tranen, klachten en verzuchtingen nog niet verhoren, omdat onze 

zonden dat nog verhinderen. Wij zijn nog niet volledig van onze kwaadaardigheid gereinigd 

en dus houden de plagen nog niet op. Maar uw volk vereert de ware God, beschikt door de 

                                                           
14 Psalm 42, 8. 
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gulle barmhartigheid van de Heer nog over een ongerept potentieel, uw rijk is in volle bloei 

wijd en zijd tot schrik van onze vijanden. Als dat volk vanuit een broederlijke genegenheid 

met ons solidair wil zijn in onze huidige situatie en oplossingen wil aanreiken voor onze 

actuele problemen of ten minste voor ons bij Christus wil bemiddelen, dan zouden wij 

mogen verhopen dat er kortelings een einde zal komen aan onze ellende. Ook al staat het 

rijk van de Grieken qua afkomst en afstand dichter bij ons en ook al zijn ze veel rijker, toch 

koesteren we niet de minste hoop om verder van hen enige hulp te krijgen. Zij kunnen 

immers nauwelijks voor zichzelf instaan en heel hun macht is er, zoals u in uw broederlijke 

bezorgdheid hebt kunnen vernemen, zo op achteruitgegaan dat ze op enkele jaren tijd meer 

dan de helft van hun rijk hebben verloren.”  

Pieter antwoordde hem: “Weet, H. Vader, dat indien de kerk van Rome en de politieke 

leiders van het Westen door iemand correct en waarheidsgetrouw geïnformeerd zouden 

worden over de ellende die jullie te verduren hebben, dan zouden zij ongetwijfeld zo snel 

mogelijk met woord en daad een oplossing willen bieden voor uw problemen. Stel dus een 

goed uitgewerkte brief op voor de paus, voor de kerk van Rome en voor de vorsten en 

leiders van het Westen en bekrachtig die met de autoriteit van uw zegel. Ik van mijn kant 

schrik er tot welzijn van mijn ziel niet voor terug deze taak op mij te nemen. Met de Heer 

als leidsman ben ik bereid om iedereen op te zoeken, allen met aandrang aan te spreken, een 

duidelijk getuigenis af te leggen over de omvang van uw ellende en er bij hen een voor een 

op aan te dringen om voor een spoedige oplossing te zorgen voor uw problemen.” 

De patriarch en ook de gelovigen uit zijn omgeving konden zich in deze woorden 

terugvinden en keurden die goed. Zij zegden uitgebreid dank aan de man Gods voor zijn 

medeleven en gaven hem de gevraagde brief mee. 

 

I,12 De openbaring aan Pieter in de Verrijzeniskerk. 
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Waarlijk groot bent u, God onze Heer, uw barmhartigheid kent geen grenzen. Waarlijk, 

goede Jezus, wie op u zijn hoop gesteld heeft, wordt niet in verlegenheid gebracht. Want 

waaruit zou deze arme, machteloze en van de meest essentiële hulpmiddelen verstoken 

pelgrim ver van zijn land het vertrouwen putten om een taak te durven opnemen ver boven 

zijn vermogens en daarbij zeker te zijn van een succesvolle afloop? De enige verklaring is 

dat hij in zijn denken volledig op u, zijn beschermer, gefocust was en dat hij, gedreven door 

naastenliefde, solidair was met zijn broeders, zijn naaste beminde zoals zichzelf en zo alles 

in het werk te stelde om de wet na te komen. Zijn eigen vermogens waren ontoereikend, 

maar de naastenliefde gaf de doorslag. Ook al was de taak die zijn broeders hem oplegden 

zwaar en schijnbaar onmogelijk, toch maakte de liefde voor God en voor de naaste het werk 

licht, want “liefde is zo sterk als de dood”15. Geloof dat werkt via de liefde is voor u 

verdienstelijk en verdiensten bij u zijn niet zonder effect. Daarom hebt u uw dienaar niet 

lang laten twijfelen, maar hebt u zich aan hem gemanifesteerd en door uw openbaring hebt 

u hem de kracht gegeven om niet te wankelen. Door die openbaring kon hij ook krachtiger 

optreden om zijn werk van naastenliefde te vervullen.  

Op een dag nu gebeurde het dat deze dienaar van de Heer zich meer dan gewoonlijk zorgen 

maakte over zijn terugkeer naar huis en over het opnemen van zijn zending. Hij zocht in 

gelovig vertrouwen zijn toevlucht bij de bron van alle barmhartigheid en ging de 

Verrijzeniskerk binnen. Daar bracht hij de nacht door in gebed, putte zich erg uit in die 

nachtwake en van vermoeienis moest hij gaan liggen op de vloer om zich gewonnen te 

geven aan een plots opkomende slaap. Toen een ongewoon diepe slaap hem volledig had 

overweldigd, kreeg hij een visioen waarin onze Heer Jezus Christus als het ware bij hem 

                                                           
15 Hooglied 8,6. 



 19 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

stond en hem dezelfde missie toevertrouwde met de woorden: “Sta op, Pieter en volbreng 

onverwijld wat u is toevertrouwd, want ik zal u bijstaan. De tijd is gekomen dat de heilige 

plaatsen gezuiverd worden en dat mijn dienaren ondersteuning krijgen.” 

Pieter werd wakker en door het visioen werd hij versterkt in de Heer. Hij was nu beter in 

staat om te gehoorzamen en, gevolg gevend aan de oproep van de Heer, maakte hij vol ijver 

een einde aan alle getalm en maakte hij zich op om terug te keren. Hij volbracht daarop de 

gebruikelijke gebeden en verkreeg de toelating van de patriarch en de begeleidende zegen. 

Dan begaf hij zich naar de kust en vond daar een schip van handelaars, die hem een 

oversteek naar Apulië aanboden. Hij ging met hen scheep en kwam na een behouden 

overtocht in Bari aan. Van daar vertrok hij naar Rome, omdat hij vernomen had dat paus 

Urbanus daar vertoefde. Hij overhandigde hem de brief van de patriarch en van de 

gelovigen van Jeruzalem. Hij gaf toelichting over de ellende en de afschuwelijke 

behandeling die de heilige plaatsen van onreine volkeren moesten verduren en zo vervulde 

hij trouw en nauwgezet de hem toevertrouwde missie. 

 

I,13 Het meningsverschil tussen keizer Hendrik en paus Gregorius VII en hoe zijn opvolger 

Urbanus Pieter bij zijn terugkeer uit Jeruzalem vriendelijk ontving. 
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Geruime tijd hiervoor was er een betwisting en een niet onbeduidend meningsverschil 

opgedoken tussen Hendrik, de keizer van het Teutoonse rijk en van Rome en paus Gregorius 

VII om de ring en de staf van overleden bisschoppen. Er was immers een vaste gewoonte 

gegroeid, en dit vooral in het keizerrijk, dat bij het overlijden van kerkelijke prelaten de ring 

en de herderlijke staf aan de keizer werden overgemaakt. Daarna ging de keizer op zoek 

naar een of andere van zijn vertrouwelingen of van de clerici uit zijn omgeving en 

installeerde hij die in de vacante kerkelijke zetel om daar het herderlijke ambt uit te oefenen, 

zonder de verkiezing door de clerus af te wachten.  

De paus vond dat deze procedure ethisch onverantwoord en in strijd met de kerkelijke 

wetgeving. Tot driemaal toe maande hij de keizer aan om een einde te stellen aan die 

arrogante praktijk. Omdat hij er niet in slaagde hem ter orde te roepen met vreedzame 

vermaningen gebruikte hij als dwangmiddel het wapen van de kerkelijke ban. 

De keizer kon deze maatregel helemaal niet accepteren en begon daarop de kerk van Rome 

het leven zuur te maken. Guibertus, aartsbisschop van Ravenna en een zeergeleerd en 

schatrijk man, wierp zich op als tegenstander van de paus. Guibertus had een blind 

vertrouwen in de macht van de keizer en steunde ook ten volle op zijn aanzienlijke 

financiële middelen. Hij verdreef de paus met geweld, bezette de apostolische zetel en ging 

zo ver in zijn dwaasheid en zinsverbijstering dat hij geloofde dat hij echt de titel droeg die 

hem ten onrechte was toegekend. 

De ongelukkige wereld verkeerde al eerder, zoals wij vroeger beschreven hebben, in een 

zondige toestand en bewandelde gevaarlijke en onnuttige paden. Maar toen dit schisma zich 

voordeed kwam men nog in een veel diepere afgrond terecht. Alle respect voor God en voor 

de mensen werd overboord gegooid, men joeg na al wat verderfelijk is en men keerde zich 

af van al wat heil brengt. Bisschoppen werden gevangengenomen en gelijk welke kerkelijke 

prelaat en al wie de keizer niet volgde in zijn misdadigheid belandden in de kerker, alsof ze 

moordenaars waren en hun bezittingen werden geconfisqueerd. Die onrechtvaardige 

maatregelen troffen hen niet alleen tijdelijk, integendeel zij werden voor eeuwig uit hun 

functie ontzet en hun plaats werd ingenomen door opvolgers.  

Paus Gregorius ging op de vlucht en week voor de furie van de keizer uit naar Apulië. Daar 

werd hij door hertog Robert Guiscard vriendelijk en respectvol ontvangen. Dankzij zijn 
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steun kwam de paus niet in de handen van de keizer terecht. Toen hij uiteindelijk in Salerno 

belandde, kwam er een einde aan zijn leven en hij werd daar ook begraven. 

Na hem kwam Victor, die slechts twee maanden op de troon zat en diens opvolger was 

voornoemde Urbanus. Omdat Hendrik, de opvolger van die Hendrik, waarover wij het zo 

net hadden, evenzeer volhardde in dezelfde boosheid, moest ook Urbanus voor zijn furie 

uitwijken. Hij kon zich schuilhouden in versterkte plaatsen bij zijn getrouwen, maar nooit 

was hij volledig veilig.  

Ook al was zijn eigen situatie precair, toch ontving hij Pieter, die eerbiedwaardige man 

waarover wij eerder gesproken hebben, heel vriendelijk, toen die op terugreis van Jeruzalem 

de missie vervulde die hem was toevertrouwd. Op het woord van degene van wie hij de 

‘lastdrager’ was, zegde Urbanus hem op tijd en stond zijn trouwe medewerking toe.  

Pieter doorkruiste nu heel Italië, stak door een goddelijke ijver gedreven, de Alpen over en 

deed de ronde van alle leiders van heel West-Europa. Eén voor één sprak hij met aandrang 

aan, hij insisteerde en argumenteerde. Door bij hen op deze wijze en ook met de hulp van de 

goddelijke genade aan te dringen kon hij sommigen ervan overtuigen om de beslissing tot 

hulpverlening aan hun broeders niet uit te stellen en ook om niet langer te dulden dat de 

heilige plaatsen, die de Heer waardig had bevonden met zijn aanwezigheid in het licht te 

stellen, door de ongelovigen ontheiligd en bezoedeld werden. Hij stelde er zich niet tevreden 

mee deze boodschap uit te zaaien bij de vorsten. Maar ook het gewone volk en mensen uit 

de lagere klasse maakte hij door zijn religieus geïnspireerd discours enthousiast voor 

datzelfde doel. Zo doorkruiste hij met vrome ijver volkeren en koninkrijken en verkondigde 

hij, in trouwe dienst aan zijn zending, diezelfde boodschap bij de armen en ook bij de meest 

marginalen. 

De Heer hield rekening met de verdiensten van zijn gelovige inzet en verleende hem zoveel 

genade dat hij zelden zonder resultaat het volk samenriep. Ook voor de paus, die besloten 

had om hem zonder verder uitstel over de Alpen te volgen, was zijn prediking uiterst 

belangrijk. Hij vervulde immers de functie van voorloper en bereidde de toehoorders 

mentaal voor om te luisteren. Zodoende kon de paus, wanneer hij hen van hetzelfde wilde 

overtuigen, makkelijker slagen in zijn opzet en op korte tijd de geesten van de massa voor 

zich winnen. 

 

I,14 De komst van paus Urbanus naar de Trans-Alpijnse gebieden en het concilie van 

Clermont. 

 

 

 

Het was het jaar 1095 sinds de menswording van de Heer, de vierde indictie16. Hendrik IV 

was koning van het Teutoonse en keizer van het Roomse rijk en het was het 43e jaar van zijn 

                                                           
16 Middeleeuwse tijdsaanduiding, die sinds 312 in voege was. Willem van Tyrus zet voor de datering van 
Urbanus’ redevoering alle gebruikelijke middeleeuwse jaaraanduidingen naast elkaar: kalenderjaar sinds de 
geboorte van Christus, regeringsjaar van vorsten en ook de indictie. Een indictie is een cyclus van 15 jaar. 
‘Vierde indictie’ betekent eigenlijk ‘vierde jaar van een indictie’. Men is het niet eens over de oorsprong van het 
systeem: Egyptische tijdsaanduiding? Romeinse belastingscyclus? De eerste dergelijke cyclus van 15 jaar begint 
voor de Middeleeuwers in het jaar 3 vóór Christus.  
Om de indictie van een jaar te bepalen telt men 3 bij het jaartal en deelt men daarna door 15. De rest is dan de 
indictie. Indien er geen rest is, dan is 15 zelf de indictie.  
1095 + 3 geeft bij deling door 15 echter als rest 3. Dat komt omdat de begindag van de indictie niet samenvalt 
met het begin van het kalenderjaar en afhangt van het gebruikte systeem. Het oudste, ‘indictio Graeca’ of 
‘indictio Constantinopolitana’ begint op 1 september en was vooral in de pauselijke kanselarij in gebruik. Vanaf 
1088 werkte men ook met de ‘indictio Bedana’, die startte op 24 september en genoemd werd naar Beda 
Venerabilis. Geleidelijk aan vond ten slotte de ‘indictio Romana’ of ‘indictio pontificalis’ ingang met als startdag 
25 december of 1 januari en in de late middeleeuwen werd dit het gebruikelijke systeem (Götzinger, E., 
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koningschap en zijn twaalfde als keizer. De beroemde koning Filips, zoon van Hendrik, 

heerste over Frankrijk. Paus Urbanus zag dat de misdadigheid van de mensen alle perken te 

buiten ging en dat heel de wereld als het ware het slechte genegen was en in een neerwaartse 

spiraal zat.  

Na het concilie, waarin hij heel Italië bij Piacenza had samengeroepen en dat van cruciaal 

belang was om de excessen van de mensen bij te sturen, week hij uit voor de furie van keizer 

Hendrik IV, verliet Italië, stak de Alpen over en kwam zo in het koninkrijk van de Franken. 

Daar zag hij, zoals hij eerder ook al had vernomen, dat her en der de goddelijke raad 

veronachtzaamd werd, de leer van het evangelie gekleineerd werd, het geloof verloren ging 

en de naastenliefde en alle andere deugden in het gedrang kwamen. Maar de heerschappij 

van het kwaad en van de prins van de duisternis was wijd en zijd verspreid.  

In de lijn van de plichten verbonden aan zijn ambt, maakte Urbanus er zich veel kopzorgen 

over wat hij zou kunnen ondernemen tegen die talloze monsterlijke ondeugden en die 

extreme zonden, die zo ellendig voortwoekerden en heel de wereld verstrikt hielden. Hij 

besloot een algemeen concilie bijeen te roepen, eerst bij Vézelay, daarna bij Le Puy. 

Uiteindelijk had in november in Clermont, een stad in Auvergne, met Gods genade en in de 

naam van de Heer, een gewijde bijeenkomst plaats van bisschoppen en abten uit alle streken 

van het Trans-Alpijnse gebied. Ook sommige seculiere leiders uit deze regio waren 

aanwezig. 

Op advies van de kerkelijke prelaten en van die godvrezende mannen werden maatregelen 

afgekondigd die de wankele positie van de kerk moesten herstellen. Er werden canons 

uitgevaardigd als bijdrage tot het herstel van de moraliteit en als correctie op de enorme 

criminaliteit. Zij moesten ook die opnieuw voor vrede zorgen, want die was totaal 

verdwenen. Op aangeven van Pieter de Kluizenaar, die terecht bezorgd was om de roeping 

die hij had meegekregen, begon de paus dan uiteindelijk aan de volgende oproep. 

 

I,15 Oproep van de paus tot het volk voor een bedevaart naar Jeruzalem. 
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“U weet, zeer geliefde broeders – het komt ook uw naastenliefde ten goede om dat te weten 

– hoe de Verlosser van de mensheid voor ons aller redding een sterfelijke gedaante heeft 

aangenomen en als mens onder de mensen heeft vertoefd. Het beloofde land, dat hij eerder 

aan de vaders had toegezegd, verlichtte hij door zijn aanwezigheid. Door zijn optreden dat 

de zonden wegnam en tevens door zijn talrijke mirakels gaf hij het land luister mee. Dit 

leren ons de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament in bijna elke lettergreep. Het 

staat vast dat hij dat land met een bijzondere voorkeur liefhad, zodat hij dat deel van de 

wereld of liever dat kleine stukje waardig vond om zijn erfdeel genoemd te worden, ook al 

is heel de wereld en alles wat ermee samenhangt zijn eigen bezit. Daarom zegt hij via 

Jesaja: “Israël, mijn erfstuk”17 en zo ook: “De wijngaard van Jahweh van de machten is 

Israëls huis”18  

Ook al drukte hij van in den beginne zijn voorkeur uit voor heel dit gebied, toch had hij 

nog een bijzondere particuliere voorliefde voor de H. Stad, zoals de profeet getuigt: “Jahwe 

koos zich de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob”19. Deze stad kreeg veel 

roemvolle vermeldingen, omdat natuurlijk precies daar onze Redder zijn leer verkondigde, 

                                                           
Reallexicon der Deutschen Altertümer. Leipzig 1885, p.453-4; Habel, E. / Gröbel, F., Mittellateinisches Glossar. 
Paderborn, 1989, p. 191.) 
Willem gebruikt hier ofwel de Griekse ofwel de Bedaanse indictie. Het concilie van Clermont greep immers 
plaats van 18 tot 28 november 1095. 
17 Jesaja 19, 25. 
18 Jesaja 5, 7. 
19 Psalm 87, 2. 



 22 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

geleden heeft, verrezen is en voor de verlossing gezorgd heeft midden in de wereld. 

Hiervoor was Jeruzalem van in den beginne uitverkozen, als bijzondere getuige en als 

bevoorrechte plek om aan zulk mysterie te participeren. Uiteraard uitverkozen, want hij 

zelf, die de keuze gemaakt heeft, getuigt: “Uit de door mij uitverkozen stad Jeruzalem zal 

uw Verlosser komen”20.  

Hoewel de Heer als vergelding voor de zonden van de inwoners volkomen terecht heeft 

toegelaten dat zij bij herhaling in handen kwam van ongelovigen en ofschoon hij tijdelijk 

duldde dat zij het harde juk van de slavernij moesten ondergaan, toch mag men niet denken 

dat hij haar als het ware had verstoten en verworpen, want er staat geschreven: “De Heer 

straft ieder die hij als zijn kind erkent”21. Hij stapelt zijn woede op tegen hem aan wie hij 

zegt: “Ik ga mijn woede op je koelen en ik zal me niet langer getergd voelen door jou”22. 

Hij houdt dus van Jeruzalem en zijn liefde voor deze stad is niet verflauwd, want hij zegt 

haar: “Gij zult een luisterrijke kroon zijn in Jahwes hand, een koninklijke diadeem in de 

hand van uw God. Men noemt u niet langer Verstotene, maar u zult heten mijn 

Welbehagen, want Jahwe heeft welbehagen in u”23. 

Welnu, deze bakermat van onze verlossing, het geboorteland van de Heer, de moeder van 

ons geloof is nu het wederrechtelijk bezit van een goddeloos volk, de afstammelingen van 

de Egyptische slavin. Zij leggen een ongenadig gevangenisregime op aan de 

afstammelingen van de vrije vrouw, ook al ware het meer terecht dat de rollen zouden 

omgekeerd zijn en zij hieronder zouden moeten lijden. Maar wat staat er geschreven? “Jaag 

die slavin met haar zoon weg!”24 Het goddeloze volk van de Saracenen, aanhangers van 

onreine tradities houdt de heilige plaatsen, waarop de Heer zijn voeten heeft laten rusten, al 

geruime tijd in een gewelddadige tirannieke greep. De gelovigen zijn aan hen onderworpen 

en tot slavernij veroordeeld. Honden hebben de heilige plaatsen betreden, het heiligdom is 

bezoedeld, het volk dat God vereert, is vernederd, het uitverkoren volk gaat gebukt onder 

onverdiende lasten, het koninklijk priesterschap verricht slavenarbeid tussen modder en 

bakstenen, de stad van God, de meest toonaangevende onder de provincies, is nu zelf 

schatplichtig geworden.  

Wiens hart gaat niet aan het smelten, wiens ziel wordt niet verteerd, als je deze feiten onder 

ogen neemt? Wie kan dit met tranenvrije ogen aanhoren, zeer geliefde broeders? De tempel 

van de Heer, waaruit hij in een vurig optreden kopers en verkopers heeft verdreven, opdat 

het huis van zijn vader geen rovershol zou worden, is nu de woonplaats van de demonen. 

Ditzelfde vergrijp deed immers ook de grote priester Mattatias, de voorvader van de 

Makkabeeën in heilige woede ontsteken, zoals hij zelf getuigt: “De tempel van de Heer is 

als een man zonder aanzien, zijn prachtig vaatwerk is als buit meegevoerd.”25 De stad van 

de Koning van alle koningen, die anderen de regels van de zuivere geloofstraditie heeft 

voorgehouden, wordt nu zelf tegen wil en dank gedwongen zich te onderwerpen aan het 

bijgeloof van de heidenen. De H. Verrijzeniskerk, de rustplaats van de slapende Heer, moet 

hun gezag verdragen en is besmeurd met het vuil van hen die niet participeren aan de 

verrijzenis maar voorbestemd zijn om eeuwig te branden als stro voor het eeuwige vuur. 

Heilige plaatsen, bestemd voor goddelijke mysteries, waar de Heer in levenden lijve te gast 

was, waar men zijn tekenen gezien heeft, zijn weldaden gevoeld en die van dit alles in 

zuiver geloof de bewijzen uitstallen, zijn omgevormd tot kooien en stallen van klein- en 

grootvee. Dat buitengewone volk, gezegend door de Heer van de machten, is uitgeput en 

                                                           
20 1 Koningen 11,36; Zacharia 9, 9. 
21 Hebreeën 12, 6. 
22 Ezechiël 16, 42. 
23 Jesaja 62, 3-4. 
24 Genesis 21,10. 
25 1 Makkabeeën 2, 8-9. 
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zucht onder het gewicht van de opgelegde lasten en de vernederende betalingen: hun 

zonen, kostbaar onderpand van onze moeder de H. Kerk, worden meegesleurd en 

gedwongen zich te onderwerpen aan de onreine praktijken van de heidenen, om de naam 

van de levende God af te zweren of hem in heiligschennende uitspraken te belasteren. 

Wanneer zij de goddeloze bevelen weigeren uit te voeren, worden zij als offerdieren met 

het zwaard omgebracht, zodat men hen moet opnemen bij de heilige martelaren. Voor de 

heiligschenners bestaat er geen onderscheid tussen plaatsen noch respect voor personen: 

priesters en levieten worden in de heiligdommen vermoord, jonge mensen worden tot de 

keuze gedwongen tussen prostitutie of de dood door folteringen, maar ook getrouwde 

vrouwen kunnen geen aanspraak maken op een betere behandeling op grond van hun 

leeftijd.  

Wee ons, die beland zijn in de ellende van een zodanig onveilige tijd! De geloofsgetrouwe 

en door God uitverkoren koning David had dat al visionair voorzien en klaagt in zijn 

psalm: “O God, heidenen drongen binnen in uw domein en bevlekten de tempel, uw 

heiligdom”26 En zo ook: “Het is uw volk dat zij vernederen, uw eigendom dat zij 

verdrukken.”27 “Hoe lang nog, Heer? Toornt u dan eeuwig? Woedt als vuur uw ongenade 

voort?28 Waar zijn, Heer, uw vroegere gaven?”29 Is dit woord waar: “God vergeet niet 

ontfermend te zijn en hij zal in zijn toorn zijn erbarmen niet ontzeggen.”30 Herinnert u, 

Heer, wat ons overkomen is, beschouw en bekijk de smaad die ons overkomen is. Wee ons, 

waarom zijn wij geboren? Om getuige te zijn van de vernietiging van ons volk en van de 

verwoesting van de H. Stad en om daar te verblijven, terwijl de heilige plaatsen in de 

macht van onze vijanden zijn? 

Dus, geliefde broeders, bewapent u met de vurigheid van de Heer, omgordt allen vol 

energie uw heup met het zwaard en wees krachtige zonen van de Heer. Het is immers beter 

te sterven in de strijd dan toe te kijken op rampen die ons volk en de heilige plaatsen 

treffen. Al wie echt gemotiveerd is voor de wet van God moet zich bij ons aansluiten. 

Laten wij onze broeders te hulp snellen, hun ketenen verbreken en het juk van hen 

wegnemen. Vertrek en de Heer zal met u zijn. Hanteer de wapens, die jullie illegitiem in 

een onderlinge strijd met bloed hebben besmeurd, nu tegen de vijanden van het geloof en 

van het christendom. Al wie zich schuldig maakte aan diefstal, brandstichting, ontvoering, 

moord, enz.… en het Rijk Gods niet zal bezitten, moet dit misdrijf in gehoorzame dienst 

aan de barmhartige God vrijkopen, om zo snel mogelijk vergiffenis te verkrijgen voor de 

misdaden, waarmee jullie de Heer tot woede gebracht hebben op grond van deze daden van 

oprecht geloof en van de voorspraak die jullie verkrijgen vanwege de heiligen.  

Wij vermanen u dus, roepen u op in de naam van de Heer en geven u een opdracht voor de 

vergeving van uw zonden. U moet, ten gunste van uw broeders en mede-erfgenamen van 

het Rijk Gods, die in Jeruzalem en omgeving wonen, optreden. Wij zijn immers onderling 

ledematen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zij moeten terreur en 

ellende verdragen en de provocaties van ongelovigen die erop uit zijn koninkrijken, 

vorstendommen, kortom alle macht te verwerven. Met een terechte straf moet u daar paal 

en perk aan stellen en met alle macht optreden tegen degenen die het christendom willen 

uitroeien. In het andere geval is het niet uit te sluiten dat de kerk van God in de nabije 

toekomst onverdiend het juk van de slavernij zal moeten dragen en zal te maken krijgen 

met geloofsafval en dat het bijgeloof van de heidenen de bovenhand zal krijgen.  

                                                           
26 Psalm 79, 1. 
27 Psalm 94, 5. 
28 Psalm 79, 5. 
29 Psalm 89, 50. 
30 Psalm 77, 10. 
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Sommigen onder u hebben de toestand die wij hier voorgesteld hebben als ooggetuigen 

meegemaakt en hun brief werd ons via Pieter, die eerbiedwaardige man die hier aanwezig 

is, overhandigd en deze geeft daarover meer informatie. Op grond van de barmhartigheid 

van de Heer en vertrouwend op het gezag van de heilige apostelen Petrus en Paulus, 

verlenen wij dus aan alle gelovige christenen, die tegen hen de wapens opnemen en de last 

van de pelgrimstocht op zich nemen, vrijstelling van alle boete die hen voor hun zonden 

werd opgelegd. Al wie tijdens deze ware boetetocht ter plekke zou om het leven komen, 

mag er niet aan twijfelen dat zij vergiffenis verkrijgen voor hun zonden en zullen genieten 

van een eeuwigdurende beloning.  

Ondertussen plaatsen wij hen, die vanuit hun vurig geloof de taak opgenomen hebben om 

de vijand te bestrijden, onder de bescherming van de kerk en van de H. Petrus en Paulus, 

als zonen van het ware geloof en wij garanderen dat zij, zowel in hun bezittingen als 

persoonlijk, gevrijwaard zullen blijven van alle bedreigingen. Als iemand toch zo vermetel 

zou zijn om hen ondertussen schade te berokkenen, zal hij door zijn plaatselijke bisschop 

geëxcommuniceerd worden. Deze sanctie zal door iedereen gerespecteerd worden tot de 

gestolen bezittingen teruggegeven worden en er een passende compensatie geweest is voor 

het geleden verlies. Bisschoppen en priesters die hier niet streng tegen optreden, zullen als 

straf uit hun ambt ontzet worden, tot zij vanwege de Heilige Stoel vergiffenis bekomen.” 

Dan beëindigde hij zijn toespraak en hij gaf aan de aanwezige kerkelijke prelaten de 

opdracht mee om bij hun terugkeer thuis aan het aan hen toevertrouwde volk uitdrukkelijk 

en met een sterk engagement diezelfde oproep te doen en diezelfde dringende uitnodiging.  

Na deze toespraak werd het concilie afgesloten. De aanwezigen wensten elkaar goede reis 

toe en keerden naar hun land terug. Als absolute prioriteit en conform de besluiten van het 

concilie, zetten zij er zich getrouw voor in dat de vrede, die in de volksmond ‘Gods 

bestand’ werd genoemd, door allen onverkort zou gerespecteerd worden en dat diegenen 

die wilden heengaan en vertrekken niet zouden gehinderd worden bij de voorbereiding. 

 

I,16 De aanwezige vorsten gaven zich op voor de tocht en al wie wilde vertrekken, bracht op 

zijn kleding een kruis aan als teken van de gelofte en van de geplande pelgrimstocht  

 

  

 

 

       

     

5 

 

   

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

Inderdaad omwille van zijn verdiensten voor het geloof verleende de Heer aan zijn trouwe 

dienaar, die de boodschap verkondigde met veel overtuiging en in een luisterrijke en 

verheven stijl, de genade dat zijn toespraak effect ressorteerde en dat zijn boodschap in de 

ogen van allen zeer acceptabel overkwam. Het was precies alsof de woorden van de Heer 

uitgingen en zodoende waren jong én oud erop gebrand om zijn opdracht op te nemen, hoe 

lastig en moeilijk die duidelijk ook was.  

Niet alleen de deelnemers aan het concilie werden door zijn woorden aangegrepen en 

voelden zich sterk gemotiveerd om de tocht aan te vatten. Zijn toespraak geraakte wijd en 

zijd verspreid en ook wie niet op het concilie aanwezig was werd er evenzeer door 

aangegrepen en enthousiast gemaakt om op tocht te gaan. Op hun beurt manifesteerden de 

bisschoppen zich als trouwe medewerkers, conform de ontvangen opdracht. Zij richtten 

dezelfde oproep tot het volk van hun diocees, gingen van parochie tot parochie en zaaiden 

zo het leven brengende woord uit bij de bevolking. Geen korrel van die woorden belandde 

zonder vrucht op de grond, zodat men terecht kan zeggen dat het bekende woord van de 

Heer in vervulling ging: “Ik ben niet gekomen om de vrede te brengen, maar het zwaard”31. 

Er kwam een scheiding tussen echtgenoot en vrouw, tussen echtgenote en man, tussen 

vaders en zonen en tussen zonen en ouders. Er was geen liefdesband die van tevoren kon 

verhinderen dat men meeging in dat enthousiasme. Zodoende verlieten vele monniken hun 

                                                           
31 Matteüs 10, 34. 
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kloosters en kwamen eremieten uit de kluizen waarin ze zich eerder spontaan uit liefde voor 

de Heer hadden teruggetrokken.  

Maar niet bij allen was de Heer de drijfveer of lag discretie, de moeder van alle deugden, 

aan de basis van hun gelofte. Sommigen sloten zich bij de anderen aan om hun vrienden niet 

te verliezen of om niet voor passief door te gaan, anderen om zeer lichtzinnige motieven of 

als uitwijkmanoeuvre om te ontkomen aan schuldeisers, die hen in hun greep hielden en aan 

wie ze gebonden waren door het gewicht van hun schulden. Allen zetten zich dus in maar 

om zeer uiteenlopende redenen. Niemand in het Westen lette op leeftijd, geslacht, status of 

positie of liet zich door bepaalde overredingspogingen beïnvloeden en van dit project 

afbrengen. Iedereen zonder onderscheid gaf zich gewonnen voor de oproep, allen spraken 

één van hart en ziel en uit één mond de gelofte uit. Wat in het boek Tobit geschreven staat, 

ging blijkbaar letterlijk in vervulling: “Jeruzalem, de volken zullen van ver naar u komen en 

met geschenken beladen zullen ze bij u de Heer aanbidden, ze zullen uw grondgebied 

vereren en zijn heilige naam in u aanroepen “32.  

Velen dus, die aanwezig waren en deelnamen aan het concilie, reageerden enthousiast op de 

woorden, die hen waren ingeprent. Eerst en vooral Adhemar, de beroemde en 

eerbiedwaardige bisschop van Le Puy. Later zou hij als pauselijk legaat tijdens de expeditie, 

trouw en wijs, als leider optreden van het volk van God. Daarnaast ook Willem, bisschop 

van Orange en een zeer godsdienstig en godvrezend man. Vooraanstaanden uit beide 

koninkrijken, die niet aanwezig waren op het concilie, werden ook door hetzelfde 

enthousiasme gegrepen en maakten zich klaar voor de tocht. Zij moedigden elkaar 

wederzijds en bij herhaling aan en legden vooraf een welbepaalde dag vast, waarop zij klaar 

zouden zijn met het bijeenzoeken van hun uitrusting, het verzamelen van hun tochtgenoten 

en de expeditie konden laten vertrekken. De onderneming, waarover we het hier hebben, 

bleek waarlijk geleid te worden door de Heer en de opdracht bleek echt van hem te zijn 

uitgegaan. Overal waar men gehoord had dat één van de leiders de gelofte had afgelegd om 

op tocht te gaan, stroomde de bevolking massaal samen met de bedoeling om zich bij zijn 

gevolg aan te sluiten. Zij scandeerden zijn naam als hun leidsman voor heel de reis en ze 

beloofden hem gehoorzaamheid en trouw. Zoals de woorden van het bekende gezegde 

luiden: “De laatste mag de schurft krijgen, het is een schande om achter te blijven”33, zo 

wedijverden ze met elkaar om zich zo vlug mogelijk van de basisuitrusting te voorzien en 

wensten ze ieder voor zich als eerste te vertrekken.  

De goddelijke voorzienigheid had het allemaal beschikt: dit vagevuur was noodzakelijk om 

de grove fouten van het verleden ongedaan te maken en al die bezigheden waren ook nuttig 

om mogelijke toekomstige vergrijpen te voorkomen. Bij de stervelingen was er immers geen 

eerbied meer voor God of respect voor de medemens.  

Allen kwamen overeen en dat werd ook bekrachtigd namens de paus dat al wie de gelofte 

aflegde om deze tocht te ondernemen op zijn kledij het teken van het leven brengende kruis 

zou aanbrengen. Zij zouden op hun schouders het kenteken dragen van degene waarvan zij 

gepland hadden de plaatsen van zijn lijden te bezoeken. Zo volgden zij hem na – “op zijn 

schouders rustte de heerschappij” – toen hij zich haastig daarheen begaf om ons te 

verlossen. De volgende woorden van Jesaja zijn blijkbaar hierop van toepassing: “De Heer 

geeft een signaal aan de volkeren, de verdrevenen van Israël brengt hij bijeen”34. En ook 

deze opdracht van de Heer komt blijkbaar volledig en naar de letter in vervulling: “Wie mijn 

volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te 

nemen”35. 

                                                           
32 Tobit 13, 14-15. 
33 Horatius, Ars Poetica, 417. 
34 Jesaja 11, 12. 
35 Matteüs 16, 24. 
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I,17 De namen van de vooraanstaanden uit het Franse koninkrijk en het rijk van de Teutonen 

die de tocht hebben ondernomen. 
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De volgende heren uit beide koninkrijken hadden als garantie voor hun geplande 

pelgrimstocht het teken van het kruis op hun uitrusting aangebracht: Hugo van 

Vermandois36, broer van Filips, de koning van de Franken, Robert, graaf van Vlaanderen, 

Robert, graaf van Normandië en zoon van Willem, de koning van de Engelsen, Stefan, graaf 

van Chartres en van Blois en vader van graaf Thibaud de Oudere, Adhemar, bisschop van 

Le Puy, bisschop Willem van Orange, Raymond, graaf van Toulouse en van St.-Gilles en 

nog vele andere aanzienlijke en zeer edele heren. Zo ook de krijgshaftige en beroemde 

hertog Godfried van Lotharingen en in zijn gezelschap zijn broers Boudewijn en Eustace en 

ook Boudewijn van Le Bourcq,37een bloedverwant van de drie broers en zoon van graaf 

Hugo van Rethel. Verder Garnier, graaf van Grey, Boudewijn, graaf van Henegouwen, 

Izoard, graaf van Die, Raimbaud, graaf van Orange, Willem, graaf van Forez, Stefan, graaf 

van Aumale, Rotrou, graaf van Perche en graaf Hugo van Saint-Pol. Maar ook andere 

hooggeplaatsten, hoewel geen graven, boden zich spontaan aan voor deze aan de Heer 

welgevallige dienst, waaronder de volgende beroemde edelen: Hendrik van Esch, Raoul van 

Baugency, Evrard van Puiset, Gaston van Béarn, Willem van Amanieu, Gaston van Béziers, 

Willem van Montpellier, Gerard van Roussillon, Gerard van Cerisy, Roger van Barneville, 

Guy van Porsessa en Guy van Gerland, seneschalk van de Franse koning, Thomas van La 

Fère en Galo van Monte Calvo en ook Pieter de Kluizenaar met een grote massa die hij met 

veel inzet zowel in het koninkrijk als in het keizerrijk had geronseld. Van deze kant van de 

Alpen was er Bohemund, vorst van Tarente en zoon van hertog Robert Guiscard van 

Apulië, en ook Tancred, zijn neef langs zusters zijde en vele anderen, van wie wij ons de 

naam en het aantal niet meer herinneren. Al deze heren wachtten het geschikte moment af 

en met een grote troepenmacht in hun gezelschap waren ze paraat om de christelijke militie 

te vervoegen en om zich vol toewijding ter ere van Christus over te geven aan de extreme 

moeilijkheden verbonden aan deze pelgrimstocht.  

Zodra de winter voorbij was, de eerste tekens van de beginnende lente zichtbaar werden, de 

koude verdreven was en de zachte, aangename temperatuur aan de aarde werd 

teruggegeven, maakten zij hun paarden klaar, zij haalden hun wapens boven en pakten hun 

bagage. Degene die van plan waren samen te vertrekken, wisselden gezantschappen uit en 

spraken een precieze datum voor het vertrek af alsook de plaats van samenkomst en een 

reisroute, waarlangs zij voldoende veilig en vlot konden oprukken. Het was voor welke 

regio ook onmogelijk om alleen die volksmassa van talloze duizenden in de meest 

elementaire behoeften te voorzien. Daarom lette men er nauwgezet op dat elk van de grote 

leiders zijn troepen apart liet oprukken en dat zij niet langs dezelfde weg zouden vertrekken. 

Hun legers kwamen dus niet bij elkaar, vooraleer zij bij Nicea aankwamen.  

Zoals verder zal uiteengezet worden, rukte hertog Godfried met zijn troepen op via 

Hongarije, de graaf van Toulouse en de bisschop van Le Puy langs Dalmatië en de andere 

leiders via Apulië. Zo bereikten zij Constantinopel op verschillende tijdstippen.  

                                                           
36 Willem van Tyrus noemt deze aanvoerder altijd met zijn bijnaam ‘de Grote’. In de latere literatuur wordt hij 
echter meestal vermeld als Hugo van Vermandois. 
37 Er bestaan verschillende versies van zijn naam: van Bourcq, du Bourcq of van Le Bourcq, naar Bourcq in het 
Franse departement Ardennes Men vindt ook Boudewijn du Bourg, van Bourg en van Le Bourg, naar de 
Heerlijkheid van Bourg in het dal van de Aisne. Nog een variant is Boudewijn van Rethel, naar zijn vader Hugo 
van Rethel. 
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Ondertussen maakten zij de uitrusting klaar die hen voor zulk een tocht essentieel leek en zij 

probeerden de kostprijs van de tocht te berekenen, rekening houdend met de immense af te 

leggen route, maar zonder daarbij te beseften dat Gods wegen niet in mensenhanden liggen. 

De mens in al zijn beperktheid heeft immers geen weet van wat de dag van morgen zal 

brengen. Nergens in geen enkele van de provincies van het Westen was er ook maar één 

huis dat passief bleef. Iedereen bekommerde zich om zijn familiale situatie in orde te 

brengen naargelang de omstandigheden. Want in het ene geval maakte de vader zich op om 

te vertrekken, in het andere geval de zoon of in een uiterst geval zelfs de hele familie. Er 

was een intense briefwisseling, waarbij degenen die wilden vertrekken elkaar oppepten, zich 

keerden tegen uitstel en een oproep deden om snel te vertrekken.  

Zij die als leiders waren aangeduid, riepen de anderen op. Onder tranen en zuchten maakten 

zij zich los uit de omarming van hun dierbaren, zij wensten elkaar alle heil toe en namen 

afscheid met kussen: de moeder deed haar zoon uitgeleide, de dochter haar vader, de zuster 

haar broer, de vrouw met de kinderen op de arm en aan de borst haar echtgenoot, onder 

tranen en geweeklaag. Zij zegden vaarwel en volgden met hun blikken degenen die zij op 

hun tocht niet konden vergezellen. 

 

I,18 Wouter Zonder Have vertrekt als eerste en bereikt Constantinopel. 
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In het jaar 1096 na Christus op 8 maart vertrok als eerste Wouter, bijgenaamd Zonder Have, 

een edele en krijgshaftige man, met een indrukwekkende troep voetvolk, want hij had maar 

weinig ridders in zijn gevolg. Hij doorkruiste het Teutoonse rijk en belandde in Hongarije. 

Het rijk van de Hongaren is echter omgeven door moerassen en grote rivieren en is moeilijk 

toegankelijk. Alleen op bepaalde plaatsen – en dan nog heel eng – kan je erin of eruit.  

Aan het hoofd van de Hongaren stond een zeer christelijke koning, Coloman. Toen hij op de 

hoogte gesteld werd van de komst van Wouter en informatie kreeg over zijn plannen, was 

hij overtuigd van de goede bedoelingen van zijn project. Hij liet hem dus zonder problemen 

toe op zijn grondgebied en verleende hem ook een vergunning om handel te drijven.  

Wouter doorkruiste in alle rust het territorium van de Hongaren. Hij bereikte ongedeerd de 

Maros, de grensrivier tussen die regio en het Oosten. Hij stak die over en belandde zo met 

zijn troepen in het gebied van de Bulgaren bij een plaats Belgrado genoemd. Buiten zijn 

medeweten waren echter enkele leden van zijn gezelschap achtergebleven aan de andere 

kant van de stroom in Malevilla, om voedsel te kopen en wat elementaire voorraad op te 

slaan. De Hongaren wierpen zich op hen, namen hun kleren af, geselden hen en stuurden 

hen dan terug naar het kamp, nadat ze hen alles afgenomen hadden.  

Heel het leger voelde oprecht mee met die tegenslag en betreurde ten zeerste de rampspoed 

die hen overkomen was. Toch moesten zij constateren dat het zeer moeilijk, ja quasi 

onmogelijk was om de rivier terug over te steken en omwille van dat acute probleem de 

voorgenomen tocht op de lange baan te schuiven. Zij besloten dus dat het beter was om voor 

het ogenblik deze onrechtvaardige verwikkelingen te negeren in plaats van hardnekkig iets 

na te jagen wat toch onherstelbaar was. Daarbij stelden zij hun vertrouwen in hem, voor wie 

ze deze expeditie ondernomen hadden, omdat het onrecht dat dienaars van Christus is 

aangedaan niet ongestraft voorbijgaat. Zij zouden immers van hem het verdiende loon 

ontvangen dat hij aan zijn getrouwen beloofd had, met de woorden: “Geen haar van uw 

hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn, zullen jullie uw leven winnen”38.  

Zij zetten dus hun tocht verder en bereikten, zoals gezegd, Belgrado. Dan vroeg Wouter aan 

de lokale bewindvoerder, de hertog van de Bulgaren, toelating om handel te drijven, maar 

hij kreeg die niet. Hij sloeg zijn kamp op voor die stad, kon zijn noodlijdend leger niet meer 

                                                           
38 Lucas 21, 18-19.  
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in bedwang houden en moest ernstige verliezen in zijn gelederen incasseren. Immers, toen 

ze van de Bulgaren tegen welke prijs ook niets konden kopen, trok zijn leger erop uit om 

zich hoe dan ook wat voedsel aan te schaffen, zodat ze niet van honger moesten omkomen 

bij gebrek aan het meest elementaire. Ze stoten op kudden van klein- en grootvee, 

toebehorend aan de Bulgaren en zij legden hier met geweld deels beslag op en dreven deze 

naar hun kamp. Toen de Bulgaren dat hoorden, grepen ze hun wapens en ze rukten met 

vijandige bedoelingen uit tegen hen die het vee geroofd hadden. Zij wilden die buit 

recupereren en gingen de strijd aan met de dieven. De Bulgaren haalden de bovenhand en 

slaagden erin 140 man, terwijl deze niet echt op hun hoede waren, van de rest te isoleren. Zij 

stichtten brand in een gebedsplaats waarin zij zich in veiligheid hadden gebracht en brachten 

hen om in het vuur. De overlevenden joegen ze op de vlucht. 

Wouter realiseerde zich echter dat hij een troep aanvoerde die weerbarstig was en 

onbezonnen. Hij liet al wie zijn eigen zin deed en niet gedisciplineerd was achter. Met de 

rest van het leger trok hij behoedzaam en omzichtig door de zeer wijd uitgestrekte Bulgaarse 

bossen. Dan bereikte hij Stralicia, een schitterende stad in Dacia Mediterranea. Hij 

beklaagde zich bij de gezagsdrager van die stad over de verliezen en het onrecht dat de 

Bulgaren onrechtmatig hadden aangericht bij het volk van God en hij verkreeg hiervoor over 

de hele lijn compensatie. Bovendien genoot hij bij diezelfde gezagsdrager, een man met vele 

kwaliteiten en tevens godvrezend, een zeer menselijke behandeling en hij slaagde erin een 

handelsovereenkomst af te sluiten. Zo konden hijzelf en het volk van God tegen een correcte 

prijs en aan billijke voorwaarden de noodzakelijke aankopen doen. Om bovendien bij zijn 

dienstverlening in geen enkel opzicht te kort te schieten tegen de wetten van de 

menselijkheid, stelde de gezagsdrager ook gidsen voor onderweg ter beschikking om hen te 

vergezellen tot aan de keizerlijke hoofdstad. Eens daar aangekomen, werd Wouter door de 

keizer in audiëntie ontvangen. Hij probeerde van zijne Hoogheid te verkrijgen dat hij in 

afwachting van de komst van Pieter, in wiens opdracht hij op tocht gegaan was, de toelating 

kreeg om zijn leger in de onmiddellijke nabijheid van de stad te laten verblijven en ook een 

vergunning om te kopen en te verkopen. De keizer stond hem dat welwillend toe. 

 

I,19 Pieter de Kluizenaar is de volgende en op zijn tocht door Hongarije ervaart hij de 

ontrouw van de Hongaren 
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Kort daarna doorkruiste Pieter met een ontelbare troepenmacht Lotharingia, Franconia39, 

Bavaria en het gebied dat Austria genoemd wordt. Met heel die massa, ongeveer 40000 man, 

die hij bij alle volkeren, stammen, talen en naties had geronseld, bereikte hij het gebied van 

de Hongaren.  

Van daar zond hij een gezantschap naar de koning en hij kreeg zonder problemen de 

toelating tot het grondgebied op voorwaarde dat de intocht vreedzaam zou verlopen en dat 

de doortocht door het koninkrijk niet zou gepaard gaan met tumult of incidenten. Eens de 

toelating verkregen en de eraan verbonden voorwaarden aanvaard, trok Pieter met alle 

troepen die hem volgden het koninkrijk binnen. De doortocht verliep heel rustig, zij konden 

een grote voorraad voedsel inslaan bij de bevolking tegen een correcte prijs en aan gunstige 

voorwaarden en kwamen zo aan bij het hogervermelde Malevilla40. Daar kwamen ze te 

weten dat de inwoners van de stad hun collega’s, die Wouter waren gevolgd en hen voor 

waren gegaan, zeer onrechtvaardig en onfatsoenlijk hadden behandeld. Toen zij dan nog 

zagen dat hun uitrusting en wapens bovendien als het ware als trofeeën aan de stadsmuur 

opgehangen waren, ontstaken zij plots in een terechte woede, grepen naar hun wapens en 

                                                           
39 Eén van de vijf stamhertogdommen in Duitsland, het originele land van de Franken. 
40 Cf. I 18, 20. 
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onder onderlinge aanmoedigingen drongen zij gewapenderhand de stad binnen. Bijna alle 

inwoners kwamen om met het zwaard of verdronken in de rivier. Men zegt dat op die dag in 

dit tumult als terechte vergelding voor hun wandaden ongeveer 4000 Hongaren sneuvelden. 

Voor het leger van Pieter werd een verlies van 100 man gemeld. Na de gewelddadige 

inname van de stad verbleven ze daar nog vijf dagen lang omwille van de overvloed aan 

voedsel die ze ter plaatse aantroffen. 

Toen Niketas, de hertog van de Bulgaren, die eerder aan Wouter en zijn troepen de toegang 

tot de markt had ontzegd, vernam wat de inwoners van Malevilla overkomen was als 

vergelding voor wat zij het vorige kruisvaartleger totaal onterecht hadden aangedaan, 

vreesde hij dat zij, al wat hij zelf misdaan had tegenover hun voorgangers op hem zouden 

verhalen. Hij verliet Belgrado, de stad die onder zijn gezag stond, omdat hij niet vertrouwde 

op de verschansingen die deze plaats bood. De bewoners trokken weg met hun familie, hun 

klein- en grootvee en zochten hun toevlucht diep in de dichte bossen op verborgen plaatsen 

in het woud.  

Pieter verbleef intussen nog in de veroverde vesting en kwam uit bepaalde rapporten te 

weten dat de koning van de Hongaren zeer ontsteld was, toen hij hoorde van de slachting 

onder zijn onderdanen. Hij zou tevens een krijgsmacht samenbrengen uit heel zijn rijk en 

zich intensief voorbereiden op een vergeldingsactie voor zijn onderdanen. Pieter bracht 

daarop alle boten die hij op beide oevers van de stroom kon vinden bij elkaar en gaf het 

signaal om zijn troepen met spoed over te brengen. Tegelijkertijd werd ook klein- en 

grootvee meegevoerd en de zeer rijke buit die hij in overvloed uit de veroverde plaats had 

gehaald. Toen dit alles naar de overkant was overgebracht, sloegen zij hun kamp op voor 

Belgrado, dat zij echter verlaten aantroffen.  

Van daar trokken zij met wagens en karren, met groot- en kleinvee en met heel hun gevolg 

acht dagen lang door dichte uitgestrekte bossen en kwamen zij aan bij Nish. Deze stad was 

zeer goed versterkt met torens en een stevige omwalling en goed voorzien van dappere 

mannen. Pieter hield daar halt met zijn troepen, stak via een stenen brug de rivier over die 

langs de stad vloeit en sloeg daar zijn kamp op. Zijn leger kampte al met een slinkend 

reisgeld en de voedselvoorraad begon ook uitgeput te raken. Pieter zond dus een 

gezantschap naar de bestuurder van de stad met de vraag om toelating te krijgen om zaken te 

kunnen aankopen, vooral dan de meest noodzakelijke levensmiddelen en dit tegen een 

correcte prijs en aan gunstige voorwaarden. Het antwoord was dat dit echt niet kon, tenzij 

het leger door de uitlevering van gijzelaars de garantie gaf dat aan de autochtone bevolking, 

die voor de markt instond, geen onrecht of geweld zou aangedaan worden. Beide partijen 

waren het eens over deze voorwaarden, de gijzelaars werden uitgeleverd en de burgers 

kwamen uit de stad met hun koopwaar.  

 

I,20 Bij Nish, een stad in Bulgarije, breekt er een ernstige rel uit tussen de pelgrims en de 

Bulgaren. 
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De voltallige expeditie kreeg zo toegang tot een rijkelijke overvloed aan voedsel. Koop- en 

verkooptransacties werden tussen beide groepen afgehandeld in wederzijds respect. Ook de 

nacht verliep in alle rust en met onderlinge contacten. In de vroege morgen werden de 

gijzelaars teruggegeven en men bereidde zich voor op het vertrek. 

Toen dit op gang kwam en het grootste deel van het leger of liever bijna het hele leger al op 

weg was, waren er een aantal warhoofden – zij verdienen daarvoor een straf vanwege God – 

die zich een banaal incident herinnerden dat ze de vorige nacht met een Bulgaar hadden 

meegemaakt bij het kopen en verkopen. Ze lieten zich wat uitzakken uit de gelederen vóór 

hen en staken het vuur aan bij zeven molens die draaiden in de buurt van de bovenvermelde 

brug over de rivier en legden hen in de as. De furie van deze zonen van Belial, ongeveer 
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honderd in aantal en van Teutoonse herkomst, was nog niet bekoeld met deze wandaad. Als 

toemaat en vanuit diezelfde misdadige ingesteldheid, staken ze ook nog woningen van 

enkele mensen buiten de stadsmuren in brand. Toen ze hun misdaad hadden afgewerkt, 

repten zij zich om in allerijl de onschuldige legermassa te vervoegen, als waren ze zich er 

niet van bewust dat ze een misdrijf gepleegd hadden.  

De bestuurder van die stad, die hen de vorige nacht met voldoende respect had behandeld, 

constateerde dat ze geen correct antwoord hadden gegeven op de gunsten die hij hen 

verleend had. Hij werd nu gedwongen om represailles te nemen in plaats van gunsten te 

verlenen. De wandaden van enkelen deed hij met een niet erg billijk oordeel neerkomen op 

allen. Hij beschouwde hen allemaal als rovers en brandstichters, riep zijn burgers samen en 

maande hen aan naar de wapens te grijpen. Zelf ging hij met een grote troep voorop, vuurde 

hen aan met woord en daad en bracht hen er toe de leden van de expeditie te achtervolgen en 

van hen vergelding te eisen alsof het heiligschenners betrof. Ze trokken er dus eensgezind 

op uit, achtervolgden de expeditie, vielen de achterhoede van het leger heftig aan en 

bedreigden hen grimmig met hun zwaarden. De misdadigers zelf, die de hoofdmacht nog 

niet hadden vervoegd, troffen ze wat afgezonderd van de drukte van de troep aan en 

bestemden ze met terechte verontwaardiging tot de dood. Maar – misschien per ongeluk of 

was het toch met opzet? – gooiden ze rechtvaardigen en misdaders op een hoopje en in 

eenzelfde strafactie brachten ze ook vele onschuldigen om het leven. Zij maakten zich 

meester van de wagens en de karren waarmee zowel voedsel als allerlei uitrustingsstukken 

vervoerd werden. Ze grepen de ouderlingen vast en de zieken, de vrouwen en de jongens en 

de meisjes, die niet met dezelfde snelheid de anderen konden volgen. Zij bonden hen vast en 

sleepten hen mee. Na een slachtpartij aangericht te hebben, voelden ze zich verzadigd met 

het bloed van hun slachtoffers en beladen met buit, keerden zij terug nar huis.  

 

I,21 Pieter roept zijn vluchtende troepen terug en probeert opnieuw tot een vreedzame 

regeling te komen met de Bulgaren. Maar er doet zich een nieuw incident voor, nog erger dan 

het vorige en de troepen worden uiteengeslagen.  
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Ondertussen hadden de eerbiedwaardige Pieter, heel de voorhoede en de belangrijkste leden 

van de expeditie de geplande tocht verdergezet. Ze hadden totaal geen weet van de 

rampspoed die hun collega’s had getroffen tot plots één van deze op een zeer snel paard 

kwam aangereden en na een helse rit meldde wat er gebeurd was. Hij gaf een volledig 

verslag van de slachtpartij en van de gevangenneming van zijn kameraden. Door dat nieuws 

riep Pieter zijn troepen terug en in overeenstemming met het advies van zijn raadgevers 

kozen ze terug de route die ze heel de dag gevolgd hadden. Het zicht van de bewijzen van 

de moordpartij, namelijk de lijken van hun vermoorde broeders, konden ze niet verdragen. 

Zij hielden halt bij de stad waar zij de vorige nacht gekampeerd hadden.  

Er stond aan Pieter en aan zijn omgeving – bij allen waren de zenuwen zwaar op de proef 

gesteld – bij dit incident maar één ding voor ogen. Zij hadden de zuivere bedoeling – en 

daarvoor waren ze ook teruggekeerd – om de oorzaak van die rampspoed te vernemen en de 

stof voor de meningsverschillen uit de weg te ruimen. Zo zou de vrede tussen de twee 

volkeren volkomen hersteld kunnen worden en zouden ze met een zuiver geweten de tocht 

verder kunnen zetten. Ze stuurden dus enkele wijze en eerbare mannen uit naar de 

bestuurder en de ouderen van de stad en ze zochten bij hen uit welke de precieze aanleiding 

was dat het zo plots tot een dergelijk incident gekomen was, waarbij zoveel bloed van 

onschuldigen vergoten was. Toen ze die oorzaak waren te weten gekomen, begrepen de 

gezanten dat de burgers vanuit een volkomen terechte verontwaardiging naar de wapens 

gegrepen hadden. Zij zagen ook in dat het niet opportuun was om compensatie te eisen voor 

de geleden schade. Daarom zochten ze een methode – en ze deden daar hun uiterste best 
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voor – om te bekomen dat zij, eens de vrede hersteld was, alles integraal terug zouden 

krijgen: de buit, de bagage, hun collega’s en alles wat zij waren kwijtgeraakt. Terwijl zij 

hier nog intens mee bezig waren en een overeenkomst in volkomen consensus in de maak 

was, ontstond er plots weer tumult in het kamp. De oorzaak lag bij ondoordachte emoties en 

roekeloze onbezonnenheid van enkelingen, die zo verblind waren om het aangedane onrecht 

met geweld te willen wreken.  

Pieter probeerde dan hun razernij in te tomen en elke aanleiding voor een nieuw bloedbad 

uit de weg te ruimen. Hij stuurde dus enkele wijze mannen met veel gezag op hen af en 

probeerde hen zo af te brengen van de agressie en het geweld waarmee ze de burgers 

bedreigden. Hij boekte echter geen resultaat en zij wilden zich niet schikken naar zijn 

nochtans heilzame aanmaningen. Daarom liet hij via een heraut aan heel het leger een strikt 

bevel geven op grond van de tegenover hem afgelegde belofte van gehoorzaamheid. 

Niemand mocht hulp of bijstand verlenen aan diegenen die het zouden overwegen in hun 

vermetelheid het herstelde vredesbestand te schenden.  

Het leger gaf gehoor aan zijn bevel, hield zich rustig, als waren zij neutraal en wachtte op 

het einde van dat opgelaaide oproer en op het sluiten van het incident. Zij die voor het 

vredesbestand naar de bestuurder van de stad uitgezonden waren, zagen dat de oplaaiende 

onrust bij de volksmassa niet tot bedaren kwam, maar integendeel steeds maar heviger 

werd. Omdat zij geen vorderingen meer konden maken bij het realiseren van hun opdracht, 

keerden zij onverrichterzake terug naar het kamp en zij probeerden samen met Pieter, de 

man van God, de massa tot bedaren te brengen. Maar ook dit had geen effect. 

Zowat 1000 man waren in die razernij vervallen. Een ongeveer even talrijke groep 

stedelingen kwam naar buiten in hun richting en zo laaide er vóór de stad een hevige strijd 

op en dit van beide kanten. De stedelingen zagen dat er bij het volk buiten als het ware een 

schisma was uitgebroken. Omdat de oproerstokers tegen de wil in van Pieter handelden en 

in tegenstrijd met zijn bevel, hoopten de stedelingen dat de rest van het leger de 

oproerlingen in geen geval zouden steunen. Zij openden de stadspoorten, deden samen een 

uitval en doodden op de brug bijna 500 van de onzen. Bijna alle anderen verdronken in de 

rivier, omdat zij bij gebrek aan terreinkennis niet wisten waar er doorwaadbare plaatsen 

waren. Toen het leger dit zag, konden zij de volkomen onterechte behandeling van hun 

collega’s niet verdragen en ze grepen met zijn allen naar de wapens. Dit onderlinge treffen 

tussen de legers resulteerde in een enorm bloedbad, zodat dit laatste incident uiteindelijk 

nog veel erger was dan het eerste. 

Het gewone volk en de ongeletterde massa waren niet opgewassen tegen de aanvalskracht 

van de Bulgaren en sloegen op de vlucht. Zij zetten de anderen, die zich in de strijd 

manhaftig verweerden, onder druk om naar hun voorbeeld en op hun initiatief ook de rug te 

keren. Zo ging uiteindelijk heel het leger op de vlucht, de gelederen werden verbroken en 

niemand bood nog weerstand. In dit tumult speelde Pieter bijna al het geld kwijt dat hij 

gecollecteerd had via giften van vooraanstaande gelovigen en waarmee hij onderweg aan 

armen en noodlijdenden de elementaire zorgen kon geven. Immers de wagen, waarmee heel 

die geldvoorraad vervoerd werd, werd in beslag genomen.  

De Bulgaren gingen nog heftiger te keer en doodden ongeveer 10000 man met hun 

zwaarden. Zij pakten de wagens af en alle bagage en ook een groot aantal vrouwen en 

kinderen werden gevangengenomen. Degenen die konden ontkomen zochten 

ontoegankelijke schuiloorden op in de bossen. Twee dagen later werden zij door trompet- 

en klaroengeschal teruggeroepen en zij vervoegden Pieter en de anderen die met hem 

ontsnapt waren en hun toevlucht hadden gezocht op een wat uitstekende heuvel. 

 

I,22 Pieter verzamelt de restanten van zijn verslagen troepen en rukt op naar Constantinopel. 

Hij steekt de Bosporus over en slaat zijn kamp op in Bithynië. 
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De uiteengeslagen troepen hergroepeerden zich en wie zich drie dagen lang verborgen had 

gehouden, kwam opnieuw tevoorschijn. Zo konden ze uiteindelijk de vierde dag met 

ongeveer 30000 personen opnieuw vertrekken. Ook al hadden zij door hun onverantwoord 

gedrag ongeveer 2000 karren en wagens verloren, toch dachten zij dat het schandelijk zou 

zijn om nu hun project op te geven. Daarom vervolgden zij – weliswaar met veel 

moeilijkheden – hun route.  

Zij stonden vertrekkensklaar en kampten met een groot voedseltekort, toen plots een bode 

van de keizer zich in hun kamp aanmeldde. Hij bracht een keizerlijk bevelschrift mee voor 

Pieter en de andere legeraanvoerders en hij sprak hen als volgt in het openbaar toe:  

“Edele en doorluchtige heren, bepaalde geruchten over u kwamen de keizer ter ore, in het 

bijzonder het zeer ernstige en onaangename bericht dat u zich binnen de grenzen van het 

rijk zou schuldig gemaakt hebben aan geweld tegen autochtonen en onderdanen van de 

keizer en dat u zo voor herrie en onrust zou hebben gezorgd. Daarom, als u ooit bij Zijne 

Majesteit zelf gratie wil verkrijgen, dragen wij u, op gezag van de keizer, op om in eender 

welke stad niet langer dan drie dagen te verblijven. Integendeel, vervolg uw tocht, maar dan 

wel met de gepaste leiding en richt uw expeditie zo snel mogelijk op Constantinopel. Wij 

van onze kant zullen uw leger voorafgaan en ervoor zorgen dat u tegen billijke prijzen 

mondvoorraad kunt aanschaffen.”  

Bij dit bericht herleefde hun moraal, want ten gevolge van de voedselschaarste verkeerden 

ze al in ernstige moeilijkheden. Toen ze hoorden van de welwillendheid die de keizer 

tegenover hen aan de dag legde, kregen ze opnieuw meer hoop. Bij de keizerlijke gezant 

beriepen zij zich, naar de omstandigheden voldoende uitvoerig, op hun onschuld en op het 

onrecht dat hen onder de Bulgaren ongegrond en zonder reden aangedaan was en dat zij 

lijdzaam hadden ondergaan. Zij volgden de gids, onthielden zich van elk buitensporig 

gedrag en bereikten in versnelde mars Constantinopel. Daar vonden ze Walter terug, die met 

zijn troepen op hun komst zat te wachten. De twee legers verenigden zich en sloegen op de 

plaats die hen was aangewezen hun kamp op.  

Pieter werd ontboden bij de keizer, hij ging de stad in en werd in audiëntie ontvangen. Toen 

hem vragen gesteld werden over zijn bedoelingen en over de motieven van zulk ontzaglijk 

project, gaf hij omstandig uitleg met de hem eigen moed en welsprekendheid. Hij deelde 

hen mee dat de grootste leiders van het Westen, die God welgevallig waren, kort na hem 

zouden volgen. Zijn uiteenzetting getuigde van een zodanige vastberadenheid en 

welsprekendheid dat zelfs de voornaamste hovelingen voor zijn gedrevenheid en 

intellectuele sterkte in bewondering stonden. Ook de keizer zelf stelde zich nu bereidwillig 

en positief op tegenover hem.  

Na deze welwillende ontvangst stuurde de keizer hem, rijkelijk overladen met geschenken, 

naar zijn troepen terug. Het leger kwam daar gedurende enkele dagen door voedsel en rust 

terug op krachten. In opdracht van de keizer werden schepen klaargemaakt, waarmee zij de 

Hellespont overstaken naar Bithynië, de eerste provincie van Azië die aan die zee grenst. 

Ten slotte belandden zij op een plaats aan diezelfde zee gelegen en Civitot genaamd, waar 

zij hun kamp opsloegen. 

 

I,23 Tijdens de afwezigheid van Pieter gaat het leger op rooftocht in de streek rond Nicea en 

het bezet een vesting nabij die stad 

 

  

 

       

 

De kampplaats was gelegen in het grensgebied met de vijand. Ongeveer twee maanden 

bleven ze daar onafgebroken gelegerd. Bijna dagelijks was er een mooi aanbod van 

koopwaren en tevens kregen zij de broodnodige kans om te recupereren.  
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Door de materiële overvloed en het nietsdoen verslapte de discipline bij dat rampzalige en 

koppige volk. Het comfort bracht prikkels naar boven om zich schaamteloos te gaan 

gedragen. Tegen de wil van hun oversten in begonnen zij aparte groepen te vormen, de 

regio tot tien mijl of zelfs verder te doorkruisen en daarbij groot- en kleinvee te roven. 

Herhaaldelijk kregen zij nochtans van de keizer brieven, waarin zij aangemaand werden om 

vóór de aankomst van de grootste leiders, die naar hun zeggen onmiddellijk na hen 

kwamen, niet verder uit te zwermen of geen aanstalten te maken om de vijand tegen hen te 

provoceren. Zij moesten wachten op de aangeduide locatie en zich omzichtig gedragen.  

Pieter was zeer bezorgd voor het volk dat aan hem was toevertrouwd en was vertrokken 

naar de hoofdstad om, als het kon, een vermindering van de prijzen van de koopwaar en 

betere handelsvoorwaarden te bekomen. Zo kon dat weerbarstige en hooghartige volk van 

zijn afwezigheid misbruik maken en begonnen zij zich zeer extreem te gedragen. Ongeveer 

7000 man voetvolk die bij dat zootje hoorden, zonderden zich af en 300 ruiters sloten zich 

bij hen aan. Zij negeerden de afkeuring van de anderen, waren daar doof voor en rukten in 

gevechtsformatie op naar Nicea.  

Uit de omgeving van die stad roofden zij grote aantallen groot- en kleinvee en daarmee 

keerden zij ongedeerd terug naar het kamp. Toen vervolgens de Teutonen en mensen die 

dezelfde taal spraken, zagen dat de Latijnen in hun onderneming succes hadden behaald, 

kreeg de roofzucht ook hen in haar greep en wilden zij op hun beurt iets dergelijks opzetten, 

om zo ook roem te verwerven en hun materiële situatie te verbeteren. Uit datzelfde 

Teutoonse volk kregen zij ongeveer 3000 man bij elkaar en 200 ruiters en zo rukten zij op 

naar Nicea. In die streek was er een vesting gelegen aan de voet van een berg op nauwelijks 

vier mijl van Nicea. Daar aangekomen, begonnen zij met een heftige aanval en met inzet 

van al hun militaire middelen aan de omsingeling en de belegering. Ondanks zeer heftige 

weerstand van de plaatselijke bevolking konden zij de vesting veroveren en overweldigen. 

De inwoners werden vermoord en al hun bezittingen werden in beslag genomen. 

Aangetrokken door de bekoorlijkheid van de plaats en door de rijkdom, maakten zij van 

deze vesting hun versterkt kamp en namen zij zich voor daar te blijven tot aan de komst van 

de leiders 

 

I,24 Kilij Arslan41, de Turkse sultan herovert de vesting en brengt al wat hij daar aantreft om 

met het zwaard. 
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Kilij Arslan echter, sultan en bestuurder van die regio, had het nieuws over de komst van de 

christenen al veel eerder vernomen. Uit heel het gebied van het Oosten bracht hij een 

onmetelijke troepenmacht op de been zowel via smeekbeden als met geld en alle andere 

mogelijke hulpmiddelen. 

Hij was naar die regio teruggekeerd om de door de lokale bevolking gewenste 

tegenmaatregelen te nemen tegen de vijandelijke invallen. Hij vernam dat die bewuste groep 

van Teutonen de vesting had veroverd en zinnens was deze te blijven bezetten. Hij spoedde 

zich daarheen, belegerde het kamp, overweldigde het en liet allen die hij daar aantrof met 

het zwaard ombrengen.  

Geruchten bereikten ondertussen het kamp en via de snelwerkende mondelinge overlevering 

geraakte het nieuws verspreid dat de Teutoonse troepen, die kort tevoren het kamp hadden 

verlaten, door toedoen van Kilij Arslan volledig waren uitgeroeid. Zij waren verbijsterd en 

met klachten en tranen, die zij door deze traumatische ervaring niet konden bedwingen, 

gaven zij uiting aan hun verdriet. Toen dan uiteindelijk de volledige waarheid aan het licht 

                                                           
41 Met Soliman, de door Willem van Tyrus gebruikte naam, wordt in feite Kilij Arslan bedoeld, de zoon van 
(=Ibn) Soliman. Door de Latijnse geschiedschrijvers werd zijn naam foutief verkort tot Soliman. 
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kwam, brak er een volksoproer uit in het kamp. Het volk verhief de stem en eiste met de 

grootste aandrang dat men dat enorme onrecht dat aan hun broeders was aangedaan niet 

onder de mat zou vegen. Zij wilden de wapens grijpen en met zijn allen, voetvolk zowel als 

ridders, eensgezind uitrukken om het bloed van hun vermoorde broeders te wreken.  

Toen de legerleiding en diegenen die in dit soort zaken de meeste expertise hadden, de 

beslissingen van de keizer wilden respecteren en de irrationele woede van het volk wilden 

in de kiem smoren en onderdrukken, kwam het volk dat de teugels kwijt was tegen hen in 

opstand. Ze stelden zich onder de hoede van en zekere Godfried, bijgenaamd Burel, de 

leider van de bende. Hij slingerde de legerleiding smadelijke verwijten naar het hoofd en hij 

weet het eerder aan lafheid dan aan voorzichtigheid dat zij tegen de moordenaars van hun 

broeders niet oprukten om hen met het zwaard te bestraffen. 

 

I,25 Heel het leger wordt opgetrommeld tegen Kilij Arslan wegens de moord op hun broeders 

en wordt in een gevecht met hem vernietigd. 
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Uiteindelijk haalde de mening van de slechtste elementen de bovenhand. Ze grepen met zijn 

allen naar de wapens en lieten de zwakkere elementen samen met vrouwen en kinderen en 

al wie geen wapen had achter. Ze brachten al bij al ongeveer 20000 man gewapend voetvolk 

op de been en 500 goed bewapende ridders. 

De gelederen werden geschikt en in slagorde opgesteld en langs het eerder vermelde woud 

trokken zij naar de heuvels in de richting van Nicea. Zij waren nauwelijks drie mijl 

gevorderd en zie, Kilij Arslan betrad met een onmetelijke troepenmacht datzelfde woud. Hij 

repte zich om het kamp van de onzen op de hierboven vermelde plaats onverwachts aan te 

vallen. Hij hoorde ongewoon lawaai in het woud en maakte daaruit op dat onze troepen hun 

kamp verlaten hadden en zijn richting uitkwamen. Hij trok weg uit de bossen en de heuvels 

en rukte op naar de open vlakte. Ook de onzen kwamen daaraan, maar zij hadden totaal 

geen zicht op de oprukkende vijand. Toen zij vernamen dat het vijandelijke leger zich in 

hun onmiddellijke nabijheid ophield, pepten zij elkaar op met aanmoedigingskreten. Ze 

vielen de vijand aan en met het zwaard, in een strijd van man tegen man, wilden zij het 

bloed van hun vermoorde broeders wreken op het vijandelijke leger. 

De vijand ving echter de onzen met hun zwaarden op, toen deze zich gedreven door hun 

gemeenschappelijke gelofte met een felle inzet op hen stortten. De Turken waren zich ervan 

bewust dat het om een strijd op leven en doodging en zij hielden kranig stand, gemotiveerd 

door hun terechte verontwaardiging en van tevoren vertrouwend op hun numeriek 

overwicht. Her en der werd er onderling hard en zeer moedig gevochten, maar uiteindelijk 

bezweken onze geloofsgenoten voor de vijandelijke overmacht. Ze konden het gewicht van 

het gevecht niet langer aan, doorbraken de gelederen en sloegen op de vlucht. De Turken 

zaten hen niettemin na met het zwaard en achtervolgden hen tot in het kamp, waarbij ze een 

slachtpartij zonder weerga aanrichtten.  

In die veldslag sneuvelden vele edelen die het kamp van Pieter gevolgd waren, Wouter 

Zonder Have, Raynald van Broyes, Fulcher van Orléans en ontelbare anderen. Van de 

20000 man voetvolk die uit het kamp waren opgerukt en de 500 ruiters was er bijna 

niemand die ontkwam aan de dood of de gevangenschap.  

 

I,26 Na zijn overwinning op de christenen vernietigde Kilij Arslan het kamp. De overlevenden 

nam hij ofwel gevangen ofwel bracht hij ze om. Hij sloeg het beleg voor Civitot, maar trok 

zich dan terug n.a.v. het bericht over een keizerlijke missie. 
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Kilij Arslan was opgetogen met deze overwinning en met het behaalde succes en viel 

onstuimig ons kamp aan. Bij de schaarse overledenen was er niemand meer die weerstand 

kon bieden. Allen werden met het zwaard omgebracht, ouderlingen, zieken, monniken, heel 

de clerus, zelfs hoogbejaarde vrouwen. Alleen nog onvolwassen jongens en meisjes bij wie 

leeftijd en uiterlijk voorkomen in hun voordeel spraken, werden door hem gespaard om ze 

als slaaf te verkopen.  

Naast het kamp van onze geloofsgenoten was er aan de kust een half verwoeste oude 

versterking, onbewoond en niet voorzien van poorten of grendels. Sommige van de 

pelgrims, in totaal ongeveer 3000, vluchtten in uiterste nood daarheen en hoopten zo een 

veilig onderkomen te vinden. Zij barricadeerden de toegang door er hun schilden voor te 

zetten en er grote molenstenen tegen te rollen. Op die manier probeerden ze in die kritieke 

noodsituatie hun hachje te redden. De Turken bestookten hen met alle geweld maar de 

belegerden streden met inzet van al hun krachten voor hun leven en hun vrijheid en konden 

in hun hoop om te overleven de aanval afslaan. 

Ondertussen was er in allerijl naar Pieter een bode vertrokken die hem over de afslachting 

van zijn troepen informeerde. Hij rapporteerde hem ook dat de weinige overlevende 

christenen zich hadden verschanst in een versleten bouwvallige vesting. Zij werden fel 

belegerd en hadden te kampen met een tekort aan wapens en aan voedsel. Pieter ging naar 

de keizer, richtte nederige smeekbeden tot hem en kreeg zo gedaan dat de keizer onverwijld 

troepen daarheen stuurde met het bevel de overlevende christenen uit die gevaarlijke en 

benarde situatie te bevrijden.  

Zo geschiedde. Toen de Turken hoorden van het keizerlijk bevel, beëindigden zij 

onmiddellijk de belegering van de vesting. Zij namen al wie ze gevangen genomen hadden 

mee en keerden naar Nicea terug. Hierbij namen ze een rijke buit mee aan tenten, 

kampuitrusting, paarden, muildieren en allerlei uitrustingsstukken die aan de christenen 

hadden toebehoord.  

Zo werd het halsstarrige en ongedisciplineerde volk, dat niet in staat was zich te schikken 

naar betere raad, meegesleept in zijn eigen driften en ging het totaal ten onder. Omdat zij er 

niet in slaagden om het juk van een heilzame discipline te verdragen, plukten ze de 

verderfelijke vruchten van hun handelswijze en werden ze bestemd voor het zwaard van de 

vijand. 

 

I,27 Gottschalk, een Teutoonse priester, voert een nieuw leger aan en belandt in Hongarije. 

Hij schrikt er niet voor terug om tegenover de Hongaren wandaden te plegen, te schandelijk 

om te vermelden. 
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Niet lang na Pieters overtocht naar Bithynië volgde een Teutoonse priester, Gottschalk 

genaamd, Pieters route, in even grote mate bezield door een verlangen om op pelgrimstocht 

te gaan. Hij bezat de gave van het woord en zo had hij vele Teutonen warm gemaakt voor 

ditzelfde project. Hij ronselde ongeveer 15000 tochtgenoten en trok samen met hen 

Hongarije binnen, nadat zij daarvoor probleemloos de toelating hadden gekregen. Op bevel 

van de koning kreeg het leger van Gottschalk tegen gunstige voorwaarden koopwaar 

aangeboden. Zij maakten misbruik van de overvloed aan voedsel, gaven zich over een 

drankzucht en begingen ernstige misdaden tegenover de autochtone bevolking. Zo gingen ze 

over tot plunderingen, roofden brutaal waren die voor de verkoop op de markt werden 

aangeboden en tegen alle wetten van de gastvrijheid in richtten zij een slachting aan bij de 

bevolking. 

Toen dit de koning ter ore kwam, ontstak hij in woede. Hij liet de hele bevolking van het 

rijk op de hoogte brengen en riep zowel het volk als de vooraanstaanden van de regio te 

wapen om dat schandalige onrecht te bestraffen. Zij hadden immers op talloze plaatsen zeer 
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ernstige misdaden gepleegd, erg schandelijk en niet te beschrijven. De koning kon deze 

onmogelijk laten passeren zonder de haat van zijn onderdanen en de schandvlek van lafheid 

te riskeren. Het leger van heel het gebied werd opgetrommeld en zij rukten eensgezind en in 

allerijl op tegen hen, alsof het vijanden betrof die de doodstraf verdienden, met de duidelijke 

bedoeling om hen voor dat excessief gedrag ter dood te brengen. Ten slotte troffen zij bij 

een plaats, Belgrado42 genaamd en in het centrum van het rijk gelegen, een ordeloze bende 

van die wildemannen aan. Ze waren al op de hoogte van de komst van de koning, beseften 

maar al te goed dat hij verontwaardigd was en tevens waren zij benauwd voor hun eigen 

geschonden geweten. Ze grepen naar de wapens, bereid om geweld met geweld te 

beantwoorden en de wraakactie af te weren.  

Toen de Hongaren zagen dat zij naar de wapens grepen en klaar waren om weerstand te 

bieden, maakten zij de afweging dat een aanval tegen de christenen niet zou kunnen 

gebeuren zonder grote verliezen in eigen rangen. Het waren tenslotte moedige mannen, 

bedreven met de wapens en niet zomaar bereid om hun leven op het spel te zetten. Daarom 

besloten zij in overeenstemming met hun gewoonten om met list proberen te bereiken 

waarin zij met geweld niet geslaagd waren. Zij zonden dus een gezantschap naar Gottschalk 

en de legerleiding en heel geslepen richtten zij zich tot hen met de volgende vredelievende 

woorden: 

 

I,28 De brief van de koning van de Hongaren aan Gottschalk en zijn leger en hun trieste 

ondergang. 
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“Een ernstige klacht is bij de koning ingediend betreffende uw leger. U zou zijn onderdanen 

excessieve en ontoelaatbare overlast hebben berokkend en zo uw gastheren, die u zeer 

gastvrij onthaald hebben, volstrekt onbillijk terugbetaald hebben. Toch weet de koning in al 

zijn wijsheid maar al te goed dat u niet allemaal schuldig bent aan deze vergrijpen. Zeer 

zeker zijn er bij u wijze en godvrezende mannen die niet akkoord zijn met het schandalige 

gedrag van de anderen. De wandaden die de koning terecht ontzettend boos hebben gemaakt 

gebeurden tegen hun wil in en ondanks hun verzet. Uit vrees om de misdaden van enkelen te 

laten neerkomen op allen en om te vermijden de rechtvaardigen mee te laten boeten voor de 

misdadigers, heeft de koning besloten zijn woede te temperen en zijn christelijke 

geloofsgenoten voor het ogenblik te sparen. Daarom adviseren wij u, om de woede van de 

koning helemaal te bedaren, dat u uzelf en alle bagage die u hier heeft en ook uw wapens 

aan de koning onvoorwaardelijk zou uitleveren. Zo niet, zal er niemand van u aan de dood 

kunnen ontkomen, want u bevindt zich midden in zijn koninkrijk, u bent niet opgewassen 

tegen zijn krijgsmacht en u heeft geen enkele kans om te ontsnappen.” 

Gottschalk en de legeroversten, die zich van in den beginne geërgerd hadden aan het 

uitzinnig gedrag van het weerbarstige volk, hadden in hun simpelheid van geest, het volste 

vertrouwen in de clementie van de koning. De manschappen verzetten zich uit alle macht en 

waren bereid om voor hun leven te vechten, maar de aanvoerders konden hen bijna onder 

dwang er toch toe bewegen om zich aan de macht van de koning uit te leveren met hun 

wapens en heel hun bagage en hem zo voldoening te schenken voor alles waarin ze hem 

hadden beledigd.  

Uiteindelijk keerde in heel het leger de rust weer. Zij leverden hun wapens en al hun bagage 

uit aan de koninklijke officieren en ambtenaren maar, terwijl ze vergiffenis verwachtten, 

vonden ze de dood. De Hongaren stortten zich op het volk dat zich daaraan niet verwachtte, 

weerloos door de inlevering van hun wapens en niet onterecht vertrouwend op de 

koninklijke clementie. De Hongaren maakten geen onderscheid tussen schuldigen en 

                                                           
42 Foutieve lokalisering, door Willem overgenomen van zijn bron Albert van Aken.  
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onschuldigen en richtten een immens bloedbad aan, in die mate dat heel die plaats 

bezoedeld werd door de lijken en het bloed van de vermoorde manschappen en dat er nog 

nauwelijks sporen te vinden waren van heel die volksmassa.  

Enkelingen nochtans konden aan de massamoord ontsnappen en onder de hoede van de 

goddelijke barmhartigheid konden ze ontkomen aan de zwaarden van de Hongaren en naar 

huis terugkeren. Zij brachten over de afslachting van hun gezellen en over de ramp die hen 

was overkomen verslag uit bij hen die ook op het punt stonden te vertrekken en door 

dezelfde gelofte om op tocht te gaan gebonden waren. Zij maanden hen aan om met meer 

behoedzaamheid om te gaan met de doortraptheid van dat doorslechte volk, om steeds 

argwaan aan de dag te leggen en ook om te leren met meer omzichtigheid te handelen. 

 

I,29 Een eindeloze massa dommeriken volgt de voorgaande troepen. Zij doden joden en 

rukken op zonder discipline. 
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Rond diezelfde tijd maar een beetje later, kwamen uit het Westen grote massa’s van 

ontelbare voetknechten samen, aangedreven door eenzelfde ambitie. Zij hadden leider noch 

aanvoerder en rukten op wijd en zijd verspreid en zonder overleg. Enkele edelen behoorden 

tot het gezelschap, Thomas van La Fère, Clarambald van Verdeuil, Willem (van Melun, 

bijgenaamd) de Timmerman, graaf Hartmann (van Dillingen) en nog enkele anderen. De 

troep verdroeg geen enkele discipline en volgde geen enkel gezag. Zij legden de 

aanwijzingen van meer wijze mannen met een betere mentaliteit naast zich neer, trokken 

willekeurig heen en weer en bedreven op eigen houtje allerlei wandaden. Zo gebeurde het 

dat zij zich uitzinnig en extreem gingen gedragen, ook al waren ze verplicht om de 

voorgenomen tocht af te leggen met eerbied voor de Heer, de goddelijke raadsbesluiten 

indachtig en om de pelgrimstocht voor Christus te vervullen met respect voor de leer van het 

evangelie. Zij vervielen echter in excessen en ze vermoordden op gruwelijke wijze in de 

steden en vestingen waarlangs zij oprukten joodse mensen die daar niet op bedacht waren en 

zich argeloos gedroegen. 

Dit deed zich vooral voor in de steden Keulen en Mainz, waar graaf Emich (van Leisingen), 

een machtig man van adel en alom bekend in die streek, zich met een groot gevolg aansloot 

bij hun gezelschap. Hij trad, ook al was hij dit aan zijn adellijke status verplicht, helemaal 

niet op als beschermer van de goede zeden of als bestraffer van buitensporig gedrag. 

Integendeel, hij was zelf medeplichtig aan de misdaden of zelfs de aanstoker ervan.  

Nadat ze met zijn allen Franconia en Bavaria hadden doorkruist, kwamen zij aan in het 

grensgebied van Hongarije bij een plaats, Meseburg 43 genaamd. Ze dachten dat zij vrij en 

zonder enig probleem binnen konden gaan maar vonden de toegang gesloten. Daarom 

hielden zij halt aan deze zijde van de brug. De plaats was echter stevig versterkt, omringd 

als ze was door de rivieren Donau en Leitha en door diepe moerassen. Bijgevolg was het 

zelfs voor een vrij grote massa niet evident gewelddadige druk uit te oefenen tegen de 

intenties in van de poortwachters. Men zei dat de getalsterkte van het leger dat daar 

aangekomen was ongeveer 200000 voetknechten bedroeg en 3000 ruiters.  

Een bijkomende factor was nog dat de koning van Hongarije bevolen had de toegang te 

verhinderen van hen die zijn land wilden doorkruisen, want hij vreesde dat zij het onrecht 

dat hij aan de troepen van Gottschalk aangedaan had niet vergeten waren en dat zij eens 

binnengelaten de kans zouden grijpen om revanche te nemen. Het wijd en zijd verspreide 

bericht over dit recente feit, voornamelijk over de omvang van de bloedige slachtpartij, 

bracht de koning ertoe om voor zijn veiligheid te vrezen. Toch konden de christenen het 

gedaan krijgen van de poortwachters van die plaats en van de legerleiding dat zij legaten 

                                                           
43 Wiesselburg. 
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naar de koning konden zenden om bij hem vrede af te smeken en toelating te krijgen om zijn 

land te doorkruisen. Zelf sloegen zij intussen hun kamp op in de weiden aan deze zijde van 

het moeras en zij wachtten daar de verdere ontwikkelingen af.  

 

I,30 Zij belegerden Meseburg en doodden 700 Hongaren. Ten slotte werden zij van godswege 

verjaagd en bijna allen omgebracht door de Hongaren. 
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Intussen kwamen diegenen die naar de koning gezonden waren enkele dagen later volledig 

onverrichterzake terug. Door hun relaas raakte de legerleiding ervan overtuigd dat zij van de 

koning geen gunsten te verwachten hadden. Zij besloten het land, dat de koning bezat aan 

deze zijde van de rivieren en van de moerassen, te verwoesten, de omgeving van de stad in 

brand te steken, m.a.w. zich als vijanden te gedragen tegenover de koninklijke bezittingen.  

Terwijl ze intens daarmee bezig waren, staken op een dag 700 leden van de Hongaarse 

koninklijke militie per schip in het geheim over om de streek tegen de wandaden van de 

pelgrims te beschermen. Onverwachts stootten ze op hun troepen. De Hongaren konden hen 

niet ontwijken en evenmin naar hun kamp terugkeren, omdat het water in de weg stond. 

Bijna allen werden ze gedood, op enkele uitzonderingen na die na het verlies van hun 

paarden tussen het riet en in de moerassen hun toevlucht hadden gezocht om hun leven te 

redden. 

Opgetogen over deze overwinning besloten de christenen nu bruggen te bouwen en de 

vesting aan te vallen. Als ze zich met het zwaard een toegang konden verschaffen, wilden ze 

met geweld het koninklijk domein binnenvallen. Volgens plan trommelden ze hun troepen 

op, ze staken over langs de pas gebouwde bruggen en geraakten zo bij de muren. Onder de 

bescherming van hun schilden maakten ze koortsachtige voorbereidselen om de muren te 

ondergraven en zich een toegang te forceren. Door hun volgehouden inspanningen kwam 

het zover dat er op verschillende plaatsen bressen in de muren kwamen. Ieder ogenblik kon 

de toegang vrijkomen voor de pelgrims, de inwoners van de stad vervielen al in volslagen 

wanhoop en twijfelden er niet meer aan dat ze er het leven zouden bij inschieten, toen plots 

de christenen door een goddelijk ingrijpen in paniek geraakten. Zij staakten de bestorming, 

lieten het grootste deel van hun bagage achter en zij, die men al overwinnaars achtte, 

sloegen op de vlucht en dit zonder in feite te weten waarom. Men zegt dat er hier geen 

enkele oorzaak kan opgegeven worden tenzij dat zij door de opeenvolging van hun 

misdrijven de Heer woedend gemaakt hadden. Zij hadden de weg van de goddeloosheid 

gevolgd en zij die dat pad bewandelen worden gewoonlijk geslagen met paniek. Zoals in het 

Boek Spreuken geschreven staat: “De zondaars vluchten zonder dat iemand hen nazet.”44 

De situatie van de Hongaren zag er nu veel beter uit. Toen ze merkten dat het vijandelijke 

leger op de vlucht was, gingen ze hen zegevierend achterna. Degenen die hen zo even nog 

in paniek hadden gebracht en die ze niet hadden kunnen tegenhouden, ondanks de 

bescherming van hun muren en hun moerassen, zaten ze nu zelf achterna naar de overkant 

en, nu de rollen omgekeerd waren, maakten ze hen niet alleen bang maar ze joegen hen de 

dood in.  

Bij hen vluchtte graaf Emich mee met het grootste deel van de uiteengeslagen troepen en hij 

keerde naar zijn land terug. Andere edelen die wij hierboven vermeld hebben sloegen af 

langs Karinthië en belandden dan in Italië. Zij doorkruisten dit land helemaal en belandden 

zo in Apulië. Van daar staken ze over naar Griekenland, naar het voorbeeld van enkele 

leiders die dezelfde weg aflegden en die besloten hadden naar Durachium45 af te varen.  

                                                           
44 Spreuken 28,1.  
45 Durrës (Albanië). 
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Bijna heel het Westen was nu in rep en roer door deze en soortgelijke ontwikkelingen. Bijna 

elk volk bracht apart troepen op de been. Sommigen gingen op pad onder de leiding van 

vorsten, anderen als het ware zonder hoofd. Zeker was echter dat de kortste weg, namelijk 

die diegenen, die langs Hongarije afgezakt waren, gevonden hadden, nu compleet 

onmogelijk geworden was ten gevolge van het teugelloze gedrag en de brutale misdrijven 

die de eerste pelgrims bij herhaling en buiten proportie tegenover de bevolking gepleegd 

hadden. Dit gaf bij de volgende legers uiteraard aanleiding tot grote bezorgdheid hoe ze 

terug in de gunst konden komen van de Hongaarse koning.  
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BOEK II. De opmars van het leger van de christenen naar Constantinopel. 

 

II,1 Het moment van vertrek van hertog Godfried en van de edelen die hem vergezellen. Hun 

tocht naar Hongarije. 
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In datzelfde jaar 1096 na Christus op 15 augustus, riep hertog Godfried, de luisterrijke en 

roemvolle hertog van Lotharingen, zijn reisgezellen samen. Dit gebeurde na het vertrek van 

Pieter de Kluizenaar en na de treurige ondergang van zijn leger, die wij eerder hebben 

beschreven. Eveneens na de vermelde slachting onder de troepen van Gottschalk en na al de 

hoger beschreven rampspoed die, naar men zegt, aan de daaropvolgende volksmassa was 

overkomen bij de grens van Hongarije. Godfried en zijn gezellen troffen de gebruikelijke 

schikkingen over de bagage en gingen op pad. 

Heel wat bekende edelen, die verdienen om eeuwig herinnerd te worden maakten deel uit 

van zijn leger: heer Boudewijn, zijn broer geboren uit dezelfde moeder, Boudewijn, heer 

van Mons en graaf van Henegouwen, heer Hugo, graaf van Saint-Pol en zijn zoon 

Enguerrand, een zeer begaafde jongeman, graaf Garnier van Grey, graaf Renard van Toul, 

samen met zijn broer Pieter, heer Boudewijn van Le Bourcq, een bloedverwant van graaf 

Godfried, heer Hendrik van Esch en zijn broer Godfried, Dodo van Cons, Conon van 

Montaigu en nog vele anderen, waarvan wij ons de naam en het aantal niet meer herinneren.  

Met zijn allen begonnen zij samen één gezamenlijke expeditie. Op 20 september bereikten 

zij in alle rust en gezond en wel de provincie Oostenrijk, meer bepaald een plaats die 

Tollenburch heet. Daar vormt de rivier de Leitha de grens tussen het keizerrijk en het 

koninkrijk Hongarije. Toen ze daar aankwamen, waren ze zeer ontsteld door de berichten 

over wat Gottschalk en zijn troepen overkomen was. Ze overlegden hoe ze op een veilige 

manier de expeditie konden aanvatten. Uiteindelijk besloten zij in consensus om een 

gezantschap naar de Hongaarse koning te zenden. Op die manier konden ze van hem meer 

volledige informatie krijgen over de redenen die aan de basis lagen van de vernietiging van 

het leger van hun broeders die hen vooraf waren gegaan. Tevens moesten zij een aanleiding 

vinden om vredesbesprekingen met de koning aan te vatten met de bedoeling om de 

meningsverschillen uit het verleden te vergeten en ervoor te zorgen dat hen een vrije 

doortocht door Hongarije gegarandeerd werd. Het betekende voor hen immers tijdverlies 

om nu nog een alternatieve route uit te stippelen voor hun expeditie.  

Heer Godfried van Esch, de broer van Hendrik, werd nog samen met een paar andere 

eerbiedwaardige edelen met deze missie belast, omdat hij sinds lang een goede relatie had 

met de koning van Hongarije. Godfried van Esch kwam bij hem, bracht hem de protocollair 

verschuldigde groet en conform zijn opdracht richtte hij zich tot de koning in volgende 

bewoordingen:  

 

II,2 De boodschap van hertog Godfried aan Coloman, de koning van Hongarije, via Godfried 

van Esch en het antwoord van de koning aan Godfried. 
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“Onze aanvoerder, de nobele en beroemde heer Godfried van Lotharingen en de andere 

godvrezende leiders, die samen met hem gehoorzaam in Gods dienst staan, hebben ons naar 

Uwe Majesteit gezonden. Via ons willen zij vernemen waarom het christenvolk, waarvan wij 

de overlevenden op onze weg zijn tegen gekomen, een dergelijke onmenselijke behandeling 

van u, die naar verluidt ook tot het christenvolk behoort, moesten krijgen. In feite hadden zij 

veel veiliger van hun weg kunnen afwijken langs eender welk vijandelijk gebied. Indien de 

schuld van de christenen zo groot was dat ze verdienden een zeer zware straf te krijgen, zijn 

mijn opdrachtgevers bereid om in hun vernietiging lijdzaam te berusten. Immers een terecht 
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opgelegde sanctie kan geen aanleiding geven tot wrevel en moet met grote sereniteit 

geaccepteerd worden. Maar indien het niet zo is en u zonder enige reden onschuldigen 

valselijk zou beschuldigd hebben en ter dood gebracht, kunnen mijn opdrachtgevers onrecht 

dat aan dienaren van God is aangedaan zo maar niet laten voorbijgaan en staan zij klaar om het 

bloed van hun broeders te wreken. Hierop verwachten mijn opdrachtgevers via onze 

bemiddeling uw antwoord en zij zullen hun toekomstige houding afstemmen op de teneur van 

dit antwoord.” Hiermee beëindigde hij zijn toespraak. 

De koning, omgeven door zijn gevolg, antwoordde als volgt: “Het doet ons genoegen, vriend 

Godfried, dat jij die we al eerder en terecht welwillend hebben behandeld, naar ons gekomen 

bent. Zo kunnen wij onze aloude vriendschap vernieuwen en ook onze onschuld bewijzen voor 

zulke wijze rechter. Wij behoren inderdaad, zoals je zegt, tot de gelovigen en het is onze wens 

om daadwerkelijk de hoogstaande inhoud van deze naam waar te maken.  

Zij echter die u vooraf zijn gegaan, zowel de volgelingen van Pieter de Kluizenaar als de 

aanhangers van Gottschalk als degenen die bij de grens van ons koninkrijk gewapenderhand 

een vesting wilden innemen en met geweld ons territorium binnendringen, waren in de feiten 

noch in naam volgelingen van Christus. Immers, eerst hebben wij Pieter en zijn leger gastvrij 

ontvangen en hebben wij hen gratis of tegen een billijke prijs van onze goederen laten delen. 

Maar zoals een slang in een schoot of zoals een muis in een kast, beloonden zij hun gastheren 

op kwalijke wijze. Want, ook al waren ze ertoe gehouden om met dank al de verkregen 

weldaden te beantwoorden, toch braken zij aan de grens van ons rijk binnen in een van onze 

steden. Zij roeiden de lokale bevolking uit en gingen als gewelddadige rovers aan de haal met 

hun groot- en kleinvee en al wat zij ter plaatse konden buit maken.  

Daarna lieten wij het leger van Gottschalk zonder problemen of moeilijkheden binnenkomen, 

alsof wij van hun voorgangers geen onrecht hadden moeten dulden. Toch schrokken zij er niet 

voor terug om midden in ons rijk strooptochten op te zetten, gewelddadig op te treden, brand 

te stichten en om onbenullige redenen een bloedbad aan te richten. Door de omvang van hun 

misdaden lokten zij de woede van de Heer uit.  

Wij van onze kant konden de overlast die aan onze onderdanen berokkend werd niet langer 

tolereren en wij troffen schikkingen om preventief op te treden tegen die bedreigende situatie. 

Vandaar, afgeschrikt door onze ervaringen met hun voorgangers en om ons niet voor een 

derde keer te laten mishandelen door zulke verachtelijke bendes, leek het ons raadzamer om 

dergelijke God vijandige bendes van gewetenloze kerels te weren van onze grenzen in plaats 

van enorme schade te lijden of tegen hen oorlog te moeten voeren. Moge dit alles volstaan 

voor jou, wijs en gewetensvol als je bent, als verklaring voor ons optreden. Want, zo waar de 

Heer leeft, wij hebben aan u de volle waarheid uiteengezet, precies zoals het gebeurd is.” 

Na deze woorden gaf hij opdracht de gezanten gastvrij en respectvol te behandelen, in 

afwachting dat hij, na overleg met zijn omgeving, naar de aanvoerders van de christenen 

boden kon uitsturen om een passend antwoord over te brengen. Uiteindelijk stuurde hij samen 

met de legaten die naar hem gekomen waren enkele van zijn vertrouwelingen uit en hij gaf 

voor de legerleiding de volgende schriftelijke boodschap mee: 

“Wij hebben duidelijk vernomen en waren er door binnenkomende berichten allang van op de 

hoogte dat u in de ogen van uw volk terecht voor een grote vorst doorgaat, luisterrijk en 

hoogstaand en dat wijze mannen zelfs van op afstand de oprechtheid van uw geloof en uw 

voorbeeldige mentale gemoedsrust bewonderen. Ook wij hebben ons laten leiden door uw 

goede reputatie en door het engagement dat spreekt uit uw daden en wij hebben ons zelfs in 

uw afwezigheid voorgenomen u liefdevol te bejegenen en u met veel bereidwilligheid eervol 

te behandelen. Wij zijn er ook van overtuigd dat de edellieden in uw gezelschap aangestoken 

zijn door de ijver voor het christelijk geloof en dat hun project eerbaar is. Daarom willen wij 

niet dat gunsten, die men aan vrienden pleegt te verlenen, in ons geval ongebruikt en zonder 

toepassing zouden blijven. Integendeel, wij zijn bereid tegenover eenieder de gepaste 
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respectvolle houding aan te nemen en in onze daden overvloedig blijk te geven van onze 

broederlijke genegenheid. Daarom, vermits de gelegenheid zich aandient, vragen wij u om 

naar onze vesting Cyperon te komen. Dan kunnen wij het al lang gewenste overleg houden en 

een overeenkomst afsluiten die volledig tegemoetkomt aan uw verlangens.” 

 

II,3 De koning en onze legerleiding voeren onderhandelingen. Boudewijn, de broer van onze 

aanvoerder, wordt aan de koning als gijzelaar uitgeleverd. Na de tocht door Hongarije wordt 

hij teruggegeven en de hertog wordt door de koning met vele geschenken geëerd.  
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De hertog beluisterde de boden van de koning en overlegde met zijn naaste omgeving. Op de 

afgesproken dag trok hij met driehonderd ridders die uit heel zijn gevolg waren uitgekozen 

naar de plaats van afspraak. Ze staken de brug over en kwamen bij de koning die hen zeer 

welwillend en met veel eerbetoon ontving. 

Nadat men langs beide kanten wederzijds duidelijke tekenen van vriendschap had laten 

blijken, besliste men gijzelaars, uitgekozen uit de kring van de adel, uit te leveren, alle 

rancunes te laten varen en de vrede volledig te herstellen. Daarna werd aan de hertog en zijn 

troepen toegang gegeven tot het koninkrijk. Om meer vertrouwen te kunnen hebben in de 

toelating die hij gegeven had aan een zodanig grote legermacht om binnen te komen en om te 

vermijden dat zij naar aanleiding van een of ander incident, betrouwend op hun getalsterkte en 

op hun militair potentieel, er zouden aan denken om voor onrust te zorgen in zijn rijk, eiste de 

Hongaarse koning Boudewijn, de broer van de hertog, samen met zijn familie als gijzelaar op. 

De hertog stemde hierin bereidwillig toe. Conform de overeenkomst leverde hij zijn broer als 

gijzelaar uit en trok hij met zijn troepen het koninkrijk binnen. Van dan af kwam de koning 

trouw zijn beloften na en voor alle streken op de route van het leger van Godfried, vaardigde 

hij een edict uit dat ze tegen een billijke prijs en met een correct gewicht levensmiddelen aan 

de troepen moesten leveren en dat een markt met koopwaar hen bij hun tocht permanent moest 

vergezellen. De hertog van zijn kant liet door heel het kamp zowel in kleine kring als publiek 

via een heraut het verbod afkondigen om op straffe van de dood of van confiscatie van 

bezittingen, niemand die naar het leger kwam bloot te stellen aan roof, geweld of onrecht. 

Integendeel, zij moesten in broederlijke genegenheid de koop- en verkoopovereenkomsten 

afhandelen binnen de krijtlijnen van de vredesovereenkomst. Zo kwam het dat zij, onder de 

hoede van de goddelijke barmhartigheid, geheel Hongarije doorkruisten, zonder ook maar, al 

was het met één onbeduidend woord, elkaar te krenken.  

De koning van zijn kant begeleidde het oprukkende leger ongeveer met dezelfde snelheid 

samen met een groot gevolg op de linkerflank en hij voerde de gijzelaars met zich mee. Hij 

was erop voorbereid om bij het minste teken van oproer met zijn optreden alles tot bedaren te 

brengen.  

Uiteindelijk bereikten ze Malevilla, dat wij hogerop vaak vermeld hebben1, en zij hielden halt 

aan de oever van de Sava om de overtocht van het leger voor te bereiden. Zij begonnen vlotten 

te maken, want ze troffen daar maar enkele boten aan, in ieder geval veel te weinig voor het 

transport van een dergelijke groep mensen. Eerst brachten zij duizend geharnaste ridders over 

die op de oever aan de overkant voor bescherming moesten zorgen tegen eventuele 

vijandelijke aanvallen om zo het volk in staat te stellen om na de overtocht een veilige 

kampplaats te vinden. Daarna haastten zij zich om naar de andere oever over te steken.  

Nauwelijks was het volk en enkele aanvoerders uitgevaren en zie, de Hongaarse koning kwam 

daar plots aan met een groot gevolg. Hij gaf heer Boudewijn, diens echtgenote en ook de 

andere gijzelaars terug in handen van de hertog, zoals van in het begin was overeengekomen 

                                                           
1 I 18-19. 
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Met rijkelijke geschenken vereerde hij zowel de hertog als de andere aanvoerders en dan 

keerde hij naar huis terug.  

Daarna volgde de hertog met de rest van de legerleiding en van het volk de troepen die al 

overgestoken waren naar de andere oever. Zo kwam hij bij Belgrado, een stad in Bulgarije, die 

we al eerder vermeld hebben en daar sloeg hij zijn kamp op. Daarna brachten zij opnieuw hun 

bagage in orde en bereidden de troep voor op de mars. Ze doorkruisten de uitgestrekte bossen 

en wouden van Bulgarije en bereikten eerst Nish en daarna Sofia.  

 

II,4 Onze troepen komen in het gebied van de keizer. De intocht wordt beschreven en er wordt 

gewezen op het trieste lot van de Grieken. 
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Uit de plaatselijke situatie van wat eens zeer welvarende en van alle comfort voorziene 

provincies waren, kan men perfect afleiden hoe groot de ellende is onder de Grieken en hoe 

zwak het keizerrijk is.  

Want nadat de Latijnse keizers in Constantinopel niet meer aan de macht waren, kwam het rijk 

als straf voor hun zonden in handen van de Grieken, onder Nicephorus I. Barbaarse volkeren 

putten vertrouwen uit de zwakheid van het Griekse regime, vielen in hun provincies binnen en 

begonnen de lokale bevolking naar eigen willekeur te behandelen. Zo was onder meer het volk 

van de Bulgaren vanuit noordelijke richting opgerukt en zij hadden heel het gebied bezet vanaf 

de Donau tot aan de hoofdstad en zo ook vanaf de Donau tot aan de Adriatische Zee. Zo komt 

het dat de namen en de grenzen van deze provincies overhoop gegooid werden en dat heel die 

regio, met naar men zegt een lengte van dertig dagreizen en een breedte van tien of meer, 

Bulgarije genoemd werd. De ongelukkige Grieken realiseren zich niet dat deze benaming 

alleen al een duidelijk bewijs is van hun vernedering. Aan de Adriatische Zee lagen immers 

vroeger de twee provincies van Epirus. De hoofdstad van één was Durachium2, in vroegere 

tijden het rijk van koning Pyrrhus van Epirus, een machtige en bewonderenswaardige man.  

Het gebied, waardoor de hertog met zijn gevolg wou trekken, vormde vroeger de twee 

provincies van Dacia, namelijk Dacia Ripensis dat ze links hadden laten liggen bij de 

overtocht van de Donau en Dacia Mediterranea, waarlangs hun route liep en dat ze met de 

eertijds schitterende steden Nish en Sofia doorkruisten. In diezelfde regio waren er vroeger 

nog andere provincies, namelijk Achaïe, Thessalië, Macedonië en de drie provincies van 

Thracië. Allen waren zij betrokken in diezelfde ondergang.  

De Grieken hadden niet alleen al de hier opgesomde provincies ten gevolge van hun zwakheid 

verloren. Ook daarna, nadat datzelfde volk van de Bulgaren door hun keizer Basilius 

onderworpen was, lieten zij in die meer afgelegen provincies en vooral in diegene die aan 

andere rijken grenzen en waarlangs men naar hen kan komen, geen nieuwe bewoning of 

landontginning toe tot op de dag van vandaag. 

Zo zijn deze streken wijd en zijd overdekt met bossen en struikgewas en ontoegankelijk 

gemaakt voor wie wil binnenkomen. De Grieken hebben meer vertrouwen in de slechte 

toestand van de wegen en in de bescherming van doornstruiken dan in hun eigen 

defensievermogen. Om diezelfde reden laten ze ook Epirus Prima braak en onbewoond liggen, 

zodat wie er wil binnengaan niet botst op een barricade van grensafsluitingen, maar op 

verlaten wouden en gebieden zonder wegen of voedselvoorzieningen. Epirus Prima, dat alle 

andere leiders moesten doorkruisen, begint bij Durachium en strekt zich vier dagreizen ver uit 

tot bij het gebergte dat Balkan genoemd wordt. 

De hertog nu doorkruiste met zijn troepen Dacia Mediterranea, dat ook nog Moesia genoemd 

wordt. Zij trokken over een bergpas die meestal ‘Pas van St.-Basilius’ genoemd wordt. Dan 

                                                           
2 Durrës (Albanië) 
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kwamen ze in een vlakker gebied, dat ook mogelijkheden bood voor voedselbevoorrading, tot 

bij de bekende en welvarende stad Philipopolis.  

Daar vernam hij dat Hugo van Vermandois, de broer van Filips, de koning van Frankrijk, met 

enkele andere edelen door de keizer gevangen gehouden werd. In allerijl stuurde de hertog 

boden uit en schriftelijk én mondeling oefende hij druk uit op de keizer. Hij vroeg hem met 

aandrang om de mannen die dezelfde pelgrimsgelofte hadden afgelegd en die onschuldig 

vastgehouden werden te laten heengaan.  

Diezelfde gerenommeerde Hugo was vertrokken, zo goed als eerste van alle leiders. Hij was 

de Alpen overgestoken tot in Italië en belandde dan in Apulië. Met een klein gevolg stak hij de 

zee over en hield hij halt bij Durachium om de volgende pelgrims op te wachten. Hij had er 

geen erg in dat hem in het rijk van de Grieken, waarvan men zei dat zij tot het christendom 

behoorden, iets rampspoedigs zou kunnen overkomen. Hij werd echter door de gouverneur 

van die regio gevangengenomen en in de boeien geslagen. Men bracht hem over en leverde 

hem uit aan de keizer, die hem dan verder naar eigen goeddunken moest behandelen. De 

keizer hield hem vast in de gevangenis zoals een rover of een moordenaar. Hij wachtte de 

aankomst af van de leiders die volgens de berichten Hugo op de voet volgden. Zo kon de 

keizer, als ze behouden aankwamen, de indruk wekken dat hij hem om hunnentwille had 

vrijgelaten. In het andere geval wou hij hem voor altijd in verzekerde bewaring houden. 

 

II,5 De hertog zendt boden naar de keizer om Hugo van Vermandois en de andere 

gevangengenomen edelen vrij te krijgen. Heel de streek wordt geplunderd en daarna bereiken 

onze troepen Constantinopel.  

 

  

 

 

    

5 

 

 

 

10 

 

  

 

15 

 

 

20 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

De toenmalige Griekse keizer was een gemene en doortrapte kerel, Alexius, bijgenaamd 

Comnenus. Eertijds verbleef hij in het keizerlijk paleis en werd hij door Nicephorus, 

bijgenaamd Botaneiates, die toen de scepter zwaaide, met eer overladen en bekleed met het 

ambt van megadomesticus, wat wij seneschalk noemen en was hij de tweede in rang na de 

keizer. Vijf of zes jaar vóór de aankomst van onze troepen was hij verraderlijk in opstand 

gekomen tegen zijn heer en weldoener. Hij verdreef de keizer, greep de macht en bleef daarna 

op de troon zetelen, die hij zich met geweld had toegeëigend.  

De door de hertog uitgestuurde boden kwamen bij de keizer en vroegen hem met aandrang, 

zoals hen opgedragen was, om de al vermelde edelman en zijn gezellen vrij te laten. Toen de 

keizer hen dat botweg weigerde, keerden zij terug naar onze troepen die al langs Adrianopolis 

gekomen waren en daar kampeerden in de weiden.  

Nadat de hertog en de rest van de legertop via het relaas van die bewuste boden vernomen 

hadden dat de keizer die edelen volstrekt weigerde vrij te laten, beslisten zij unaniem om heel 

de streek door hun legioenen te laten plunderen. Nadat ze daar acht dagen zonder 

onderbreking verbleven hadden, hadden ze de regio compleet verwoest. Toen de keizer dat 

hoorde, stuurde hij boden naar de hertog met de vraag dat ons leger zou afzien van 

plunderingen. De hertog zou in dat geval de vrijlating van de edelen verkrijgen, zoals 

gevraagd.  

Met deze boodschap was de hertog best ingenomen, hij verbood de zijnen nog verder te 

plunderen en ging met de troepen, die terug tot rust gekomen waren, naar Constantinopel. 

Daar sloegen ze hun tenten op en met zijn sterke en talrijke leger maakte hij vóór die stad zijn 

kamp. De edelen, van wie sprake, Hugo van Vermandois, Drogo van Nesle, Willem (van 

Melun, bijgenaamd) de Timmerman en Clarambald van Verdeuil, verlieten de stad en trokken 

naar het kamp van hertog Godfried om hem hun dank te betuigen voor de vrijlating. Hij 

ontving hen met grote genegenheid en met de protocollair verschuldigde eerbetuigingen. Hij 

wilde hen ook enige tijd bij zich houden, om zijn broederlijk medeleven te tonen voor de 

slechte behandeling die zij onterecht hadden moeten doorstaan. 
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II,6 De keizer nodigt de hertog uit om naar hem te komen. Deze slaat de uitnodiging af en zo 

ontstaan er ernstige moeilijkheden tussen hen beide. Ten gevolge van een bedrieglijke list van 

de keizer wordt het leger van de hertog verplaatst naar een locatie met minder ruimte. 
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Nauwelijks hadden ze elkaar omhelsd en waren ze in een vlot gesprek verwikkeld of daar 

verschenen al keizerlijke gezanten om de hertog te verzoeken dadelijk met een kleine delegatie 

naar de keizer te komen. Hertog Godfried belegde een overleg en besliste om de afspraak uit te 

stellen. De keizer werd daarop heel boos en hij vaardigde een verbod uit om op de markt 

koopwaar aan te bieden aan de troepen die de hertog vergezelden. De legeraanvoerders hadden 

oog voor de noden van het volk en voor de voedselschaarste en besloten op hun beurt unaniem 

om de omgeving van de stad wijd en zijd met grote groepen van bewapenden te doorkruisen. 

Van overal sleepten ze groot- en kleinvee mee en een uitgebreid gamma aan voedingswaren, 

zodat zelfs de minderbegoeden over een overvloed beschikten tot verzadiging toe.  

Toen de keizer zag dat heel de regio te lijden had van roof en brandstichting, vreesde hij voor 

een verdere escalatie en liet hij opnieuw de markt organiseren. Omdat het kerstfeest voor de 

deur stond, besloot onze legerleiding uit religieus respect om tijdens die vier dagen aan de 

troepen een verbod op te leggen op roof of gelijk welke andere onrechtmatige daad. De 

kerstperiode verliep in alle rust en kalmte en dan verscheen er een keizerlijke bode die hen in 

vredelievende bewoordingen maar ook zeer listig vroeg om de brug over te steken naast het 

Blachernae paleis en de troepen over te brengen om hun intrek te nemen in de talrijke paleizen 

benoorden de Bosporus. Hij kon hen gemakkelijk overtuigen, want zij worstelden met een 

acuut probleem, de strenge winter met de voor hen onbekende overvloedige regenbuien. Zo 

konden hun tenten het neer druipende vocht nog nauwelijks tegenhouden zodat hun 

voedselvoorraden en allerlei uitrustingsstukken beschimmelden en verrotten door de 

vochtigheid ten gevolge van het nooit opdrogende water. Mensen noch dieren noch gelijk 

welk ander levend wezen konden langer de bijtende koude verdragen of de talrijke of liever 

onophoudelijke sneeuwbuien, laat staan de hinderlijke vochtigheid, waardoor zij allemaal in 

extreme mate en zonder ophouden geteisterd werden.  

Hoewel de keizer in zijn woorden met hen leek mee te voelen, waren zijn eigenlijke 

bedoelingen wel anders. Voor hem kwam het er vooral op aan om de troepen op een kleinere 

ruimte samen te brengen, zodat ze minder mogelijkheden, hadden om uit te zwermen en zodat 

hij zelf meer macht kreeg om hen naar goeddunken in bedwang te houden. Voor een beter 

begrip moeten we hier een uitweiding inlassen over de ligging van Constantinopel. 

 

II,7 Beschrijving van de ligging van Constantinopel. De hertog zendt gezanten naar de keizer. 

Ons leger krijgt af te rekenen met een onverwachte aanslag vanwege de Grieken 
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De Pontische Zee3 ontleent haar naam aan de aangrenzende regio en ligt aan de noordzijde van 

Constantinopel op ongeveer 30 mijl. Een deel van deze zee loopt zoals een stroom via enkele 

engten naar het Zuiden. Over een afstand van 230 mijl stroomt die verder door tussen de zeer 

oude steden Sestos en Abydos – de ene ligt in Europa en de andere in Azië – en mondt dan uit 

in de Middellandse Zee. De uitloop vanuit de Zwarte Zee gaat vanaf de eerste doorgang waar 

hij binnenkomt, rechtdoor over een afstand van 30 mijl. In westelijke richting wordt dan een 

golf gevormd, 5 à 6 mijl lang en 1 mijl breed. Deze zeestraat is dus vanaf de Zwarte tot de  

Middellandse Zee 230 mijl lang en wordt Bosporus, Propontis of Hellespont genoemd.  

                                                           
3 Zwarte Zee. 
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In het zeventiende hoofdstuk van zijn ‘De Mirabilibus’4 bevestigt Solinus dit als volgt: “De 

vierde golf van Europa begint bij de Hellespont en eindigt bij het Maeotische meer5. De 

breedte van deze engte, die Europa van Azië scheidt, bedraagt 7 stadia. Dit is de Hellespont, 

die Xerxes met een uit schepen samengestelde brug overstak. Als een smal kanaal loopt de 

engte dan verder naar Priapus, een stad in Azië. Alexander de Grote kwam daarlangs toen hij 

heel de aarde wilde overweldigen en hij veroverde ook die stad. Van daar wordt het water 

weer veel breder en vormt het de Propontis. Daarna vernauwt het water zich tot 500 passen en 

vormt zo de Bosporus van Thracië, waarlangs Darius met zijn troepen overstak.” 

De oorsprong van al deze namen is blijkbaar terug te vinden in oude verhalen van dichters. 

Immers, de Bosporus wordt zo genoemd, omdat Jupiter, volgens het verhaal, in de gedaante 

van een stier, Europa, de dochter van Agenor, over deze zee ontvoerd zou hebben. Hellespont 

komt van Helle, de zuster van Phryxus, die, volgens de mythe, met haar broer op de rug van 

een ram de zee overgestoken is. In de volksmond wordt deze grens tussen Europa en Azië ook 

de ‘Arm van Sint-Joris’ genoemd. De lengte ervan hebben wij vermeld, maar de breedte is niet 

overal gelijk, want, afhankelijk van de geografische situatie en van de structuur van het 

aangrenzende land, versmalt de engte op de ene plaats tot 1 mijl en op een andere verbreedt ze 

tot 30 mijl. De golf, die, zoals vermeld, naar het Westen loopt, vormt een haven, één van de 

meest bekende ter wereld dankzij haar uitstekende ankerplaats.  

Constantinopel nu ligt als het ware in een hoek tussen deze golf en de Bosporus. Eertijds 

heette de stad Byzantium en ze werd gesticht door de Spartaanse koning Pausanias, volgens 

een passage in het derde boek van Paulus Orosius6. Ooit was het een onbekende plaats, om zo 

te zeggen de allerlaatste in Thracië. Daarna kreeg ze meer bekendheid onder een meer 

luisterrijke naam afgeleid van de keizer die zorgde voor een uitbreiding van de stad. Ze werd 

de hoofdstad van de provincies en de residentie van de keizer. Ze benijdt haar voorgangster 

Rome om haar naam en haar hoger prestige. Haar vorm is die van een driehoek met ongelijke 

zijden. De eerste zijde vertrekt van de hoek tussen de haven en de Hellespont, waar zich de 

kerk van St.-Joris, Mangana genoemd, bevindt en gaat rechtdoor langs de haven tot het nieuwe 

Blachernae paleis. De tweede zijde loopt langs de Hellespont vanaf datzelfde monasterium van 

St.-Joris tot aan de Gouden Poort. De derde zijde vertrekt van die poort, loopt langs vlak 

terrein tot aan het zo pas vermelde Blachernae paleis en is versterkt met muren, torens en 

bastions. Een stroom komt uit in de haven, in de zomer is die gewoonlijk heel rustig, maar in 

de winter is hij onstuimiger ten gevolge van de neerslag en er is een brug over gelegd.  

De christenen staken die over en tussen Zwarte Zee, de Bosporus en de haven namen zij hun 

intrek in één van de talrijke gebouwen op de oever van de Bosporus. Terwijl ze daar 

vertoefden, wachtten zij op de aankomst van de andere aanvoerders en kreeg de hertog diverse 

uitnodigingen van de keizer om bij hem zijn opwachting te maken. Hij wantrouwde echter zijn 

familiaire toon en daarom aarzelde hij om op zijn uitnodiging in te gaan. Hij zag echter in dat 

het totaal ongepast zou zijn en in strijd met alle regels van goed fatsoen als hij niet ofwel in 

hoogsteigen persoon zou gaan of minstens geschikte gevolmachtigden zou uitsturen. Daarom 

zond hij de edelen Conon van Montaigu, Boudewijn van Le Bourcq en Hendrik van Esch uit 

om zich te verontschuldigen bij de keizer. Toen deze inzag dat de hertog consequent bleef 

weigeren om tot bij hem te komen, herhaalde hij zijn marktboycot. Maar ook zo kon hij de wil 

van deze consequente man niet ombuigen. Daarom ging de keizer over tot hardere 

maatregelen. In het geheim stuurde hij per schip boogschutters naar de plaats waar de hertog 

                                                           
4 Solinus, Collectanea 12,1-2. Caius Julius Solinus is een grammaticus en compilator uit de 3e of 4e eeuw na 
Christus en auteur van ‘De Mirabilibus mundi’, dat ook circuleerde onder de naam ‘Polyhistor’ of de meer 
gebruikelijke actuele benaming ‘Collectanea rerum memorabilium’. 
5 Zee van Azof. 
6 Paulus Orosius (ca. 385-ca. 420) is de auteur van theologisch en historiografisch werk, o.a. Historiae adversum 
paganos, waarnaar Willem hier verwijst. 
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 zijn kamp had opgeslagen. In de vroege morgen, nog tijdens de schemering, troffen zij met 

hun pijlen heel wat van onze manschappen die naar de waterkant gekomen waren of die vanuit 

hun venster uitkeken en zeer velen onder hen kwamen om.  

 

II,8 Het leger keert terug naar de stad. Er volgt een hevig gevecht en een grote slachting 

onder de Grieken. 

 

  

 

 

    

5 

 

   

 

 

10 

 

 

  

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

Dit incident werd gemeld aan de hertog. Hij riep de aanvoerders samen en na unaniem 

advies gaf hij aan zijn broer de opdracht om met een detachement de brug te bezetten, 

waarlangs zij overgestoken waren, om te vermijden dat zijn volk in die beperkte ruimte zou 

afgesloten worden en verliezen zou lijden. Boudewijn, energiek als hij was, haastte zich met 

500 gewapende mannen naar die brug en met gebruik van geweld bezette hij haar. Van dan 

af namen niet alleen de Grieken die per schip uitgevaren waren een vijandige houding aan, 

maar heel de stad bereidde zich voor op een gewapend treffen.  

De onzen beseften dat de tegenpartij zich actief en intens opmaakte om hen te bevechten en 

dat alle burgers naar de wapens grepen om hen te vernietigen. Daarom staken ze alle 

paleizen waarin ze ondergebracht waren in brand en over een ononderbroken lijn van zes of 

zeven mijl brandden ze alle privé en keizerlijke verblijven langs de Bosporus af. Onder 

klaroen- en hoorngeschal verzamelde de hertog zijn troepen vanuit alle plaatsen waar zij 

hun kamp hadden opgeslagen. Zij grepen hun wapens en volgden ijlings de hertog die al in 

slagorde oprukte naar de brug. De christenen met meer militaire ervaring vreesden immers 

dat zij, indien de vijand de brug zou kunnen bezetten, op die enge ruimte in moeilijkheden 

zouden kunnen komen. Daarom wachtte de hertog amper de komst van het voetvolk af en 

had hij bij hoogdringendheid zijn ruiterij naar die plaats gestuurd. Zoals vermeld, had de 

vooruit gezonden Boudewijn, de broer van de hertog, ondanks het verzet van de vijand de 

brug al gewapenderhand ingenomen. Hij had de vijand verjaagd en op de vlucht gedreven 

en hij hield nu de andere kant van de stroom voor de onzen bezet. De hertog en heel zijn 

leger konden bijgevolg met hun bagage en volledige uitrusting zonder problemen 

oversteken en opnieuw positie kiezen vóór de stad in de vrije open ruimte.  

Tegen valavond greep er een treffen plaats op een plek tussen de kerk van de heilige 

martelaren Cosmas en Damianus, vandaag in de volksmond ‘Kasteel van Bohemund’ 

genoemd en het nieuwe paleis, dat Blachernae heet en gelegen is in een hoek van de stad bij 

de haven. De onzen doodden een groot aantal Grieken. Deze waren niet langer opgewassen 

tegen onze slagkracht en moesten zich terugtrekken binnen de stad. Onze troepen die zo 

manhaftig het terrein veroverd hadden, gingen triomfantelijk op zoek naar een geschikte 

kampplaats. De burgers deden dan plots opnieuw een uitval. Indien de plots invallende 

duisternis geen einde zou gemaakt hebben aan de gevechten, zou het treffen nog 

gewelddadiger – haat levert immers energie – en met grotere verliezen verlopen zijn. Toen 

was het voor het eerst duidelijk en boven alle twijfel verheven met welke bedoeling deze 

misdadige keizer het kamp had laten verplaatsen, namelijk om dat gevreesde volk op een 

krappe ruimte als het ware achter slot en grendel op te sluiten. 

 

 

II,9 De massa loopt te wapen en plundert heel de regio. Het kamp beschikt nu over een grote 

voorraad levensmiddelen. 
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Toen de volgende dag de zon pas was opgekomen, werd het algemeen bevel afgekondigd 

dat de massa de wapens moest opnemen. Een deel moest onder leiding van daartoe 

aangeduide bevelhebbers heel de streek doorkruisen en een voedselvoorraad, waarvan de 

keizer de handel verboden had, bij elkaar brengen. Zij moesten oog hebben voor alles: 

groot- en kleinvee, vruchten en alle soorten voedingsmiddelen. Een ander deel van het leger 

moest met de hertog en enkele andere aanvoerders ter plaatse blijven om het kamp te 

beveiligen. Ze kenden de bedrieglijke aard van de keizer en van zijn gevolg maar al te goed 

en beveiligden zich met alle mogelijk middelen tegen zijn valstrikken.  

Zo gebeurde het dat zij die uitgezonden waren om voorraad op te doen, zes dagen lang met 

een grote groep ruiters en voetvolk de omgeving van de stad plunderden over een traject van 

bijna 60 mijl. Op de achtste dag brachten ze een voedselvoorraad mee naar het kamp, die 

groter was dan men zich kon indenken, met massa’s groot en klein vee, karren en lastdieren 

die ze nauwelijks konden meevoeren.  

 

II,10 Een bode van Bohemund komt naar de hertog met de dringende vraag om niet naar de 

keizer te gaan. Het antwoord van de hertog aan Bohemund. 
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Terwijl dat alles zich afspeelde in het kamp, bood zich plots een bode van Bohemund aan 

bij de hertog met een brief van deze leider in de volgende bewoordingen: 

“U moet weten, hooggeachte, dat u te maken hebt met een doorslecht wild beest en een 

kwaadaardig individu. Het is zijn bedoeling om altijd te bedriegen en heel de natie van de 

Latijnen op alle mogelijke manieren tot in de dood te vervolgen. Dat mijn mening over hem 

correct is, zal bij een of andere gelegenheid ook wel door uw oordeel bevestigd worden. Ik 

ken immers de kwaadaardigheid van de Grieken en hun halsstarrige, niet aflatende haat 

tegen alles wat Latijns is. Daarom, trek a.u.b. weg van Constantinopel naar de regio rond 

Adrianopolis of Philipopolis. Laat uw troepen, die u door de Heer zijn toevertrouwd, in die 

vruchtbare streek opnieuw op krachten komen door rust en overvloedig voedsel. Ik zelf zal, 

als het God belieft, rond het begin van de lente bij u mijn opwachting maken om u in 

broederlijke genegenheid en als mijn heer met raad en daad bij te staan tegen die misdadige 

vorst van de Grieken.” 

De hertog las de brief en begreep ten volle de betekenis ervan. Na overleg met de legertop 

gaf hij zowel schriftelijk als mondeling het volgende antwoord: 

“Mijn geliefde broeder, ik weet en ben hierover al eerder via rapporten geïnformeerd dat die 

doortrapte Grieken met een onverbiddelijke haat ons volk voortdurend hardnekkig belagen.  

En als mijn kennis hiervan vroeger nog hiaten vertoonde, dan leer ik dat nu ten volle 

dagelijks uit eigen ervaring. Ongetwijfeld bent u gedreven door een rechtschapen inzet voor 

ons en is uw oordeel over hun kwaadaardigheid correct. Maar ik heb de vreze Gods voor 

ogen en het eigenlijke doel van mijn expeditie en daarom schrik ik ervoor terug om de 

wapens die bestemd zijn voor de ongelovigen op te nemen tegen christenen. Niettemin kijkt 

het leger dat bij ons is en dat aan God zeer welgevallig is, uit naar uw komst, die wij echt 

verwachten en ook naar de aanwezigheid van de andere aan God toegewijde leiders.” 
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II,11 De keizer stuurt zijn zoon Joannes Porfyrogennetos als gijzelaar en nodigt de hertog bij 

zich uit. De hertog gaat naar de keizer. Deze adopteert hem als zoon en de vrede wordt tussen 

hen hersteld. 
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De keizer nu maakte zich samen met zijn hofhouding en zijn entourage veel zorgen. 

Enerzijds zag hij dat heel de regio blootgesteld was aan plunderingen en kon hij de klachten 

en het gemor van zijn onderdanen niet langer trotseren. Anderzijds had hem het nieuws 

bereikt over het gezantschap van Bohemund en diens nakende aankomst. Daarom herhaalde 

hij via boden zijn uitnodiging aan de hertog om bij hem te komen. Indien de leiders die op 

komst waren contact zouden hebben met de hertog vooraleer hijzelf deze voor zich had 

kunnen winnen, vreesde hij dat zij gezamenlijk zijn ondergang zouden proberen te 

bewerken. Hij drong dus nog intenser bij de hertog aan om zich vooraf met hem te 

verzoenen en hij vroeg hem met klem en riep hem op om na de aankomst van zijn zoon 

Joannes Porfyrogennetos, die hij als gijzelaar naar hem had gestuurd, zonder kopzorgen tot 

bij hem te komen.  

Deze boodschap viel bij de legerleiding in goede aarde. De hertog gaf aan de edellieden 

Conon van Montaigu en Boudewijn van Le Bourcq de opdracht om de zoon van de keizer te 

ontvangen en liet hem door zijn broer veilig bewaken. Hij vertrouwde ook het leger toe aan 

de zorgen van zijn broer en nam de andere legeraanvoerders mee. Dan ging hij de stad 

binnen en hij bood zich aan bij de keizer, die al zo lang wachtte op zijn komst.  

De hertog werd met veel eerbetuigingen ontvangen in aanwezigheid van de meest 

aanzienlijke hovelingen. Zij wilden met eigen ogen de man zien over wie ze al veel hadden 

gehoord en die ze ook voor een stuk kenden. Dezelfde ontvangst viel te beurt aan de 

aanvoerders die de hertog vergezelden. In overeenstemming met hun waardigheid kregen zij 

een eervolle begroeting en de vredeskus. De keizer informeerde uitgebreid naar hun 

gezondheid, hij noemde hen een voor een bij naam en onderhield zich met elk van hen 

vriendelijk en welwillend om hen gunstig te stemmen. Dan wendde hij zich ten slotte tot de 

hertog en sprak hem als volgt toe: 

“Ons keizerlijk gezag, dierbare hertog, heeft vernomen dat u de meest gezaghebbende leider 

bent onder uw collega’s. Ook is het godsvruchtig project, dat u vol inzet en begeesterd door 

een bewonderenswaardige religieuze ijver wil verwezenlijken, aan ons niet onbekend. Wat 

meer is, door een stroom van geruchten is wijd en zijd bekend geraakt dat u een evenwichtig 

man bent met een oprechte gelovige bezieling. Zodoende hebt u, in overeenstemming met 

uw hoogstaande persoonlijkheid de gunst gewonnen van velen, ook al hebben ze u nooit 

persoonlijk gezien. 

Wij willen u dan ook met heel ons liefhebbend hart omhelzen en u een bijzondere eer 

verlenen. Daarom hebben wij besloten om u in aanwezigheid van de meest vooraanstaande 

hovelingen van dit heilig paleis als onze zoon te adopteren. Wij leggen ons keizerrijk in uw 

handen, zodat het door uw toedoen voor het gezicht van de huidige en van de toekomstige 

massa, ongerept en ongeschonden mag blijven voorbestaan.” 

Na deze woorden bekleedde hij hen met de keizerlijk gewaden volgens het traditionele 

ritueel dat bij dergelijke adoptieplechtigheden van toepassing is. Zo adopteerde hij hem als 

zoon, in overeenstemming met het lokale gebruik en werd tussen hen beide de vrede en de 

goodwill volledig hersteld. 
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II,12 Te zijner tijd nam de hertog afscheid en hij vertrok, beladen met geschenken. Een markt 

met koopwaar werd georganiseerd. De troepen van de hertog staken de Bosporus over en 

sloegen hun kamp op in het gebied van Chalcedon. 
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Na deze plechtigheid opende de keizer zijn schatkist en, mild als hij was, overlaadde hij zowel 

de hertog als zijn gevolg met indrukwekkende geschenken: goud, edelstenen, weefsels 

volledig uit zijde en kostbaar vaatwerk. Zowel qua verfijnd vakmanschap als qua kwaliteit van 

de materialen overtroffen deze geschenken alle menselijke schattingen. Op die manier 

beoogde de keizer dat zij, totaal overweldigd door de geschenken, zowel zijn onuitputtelijke 

rijkdom als zijn vrijgevigheid zouden bewonderen.  

Deze uiting van gulheid tegenover de hertog was niet eenmalig. Integendeel, vanaf 

Driekoningen tot Ons Heer Hemelvaart werden hem vanuit het paleis om de week gouden 

munten bezorgd zoveel als twee sterke mannen op hun schouders konden dragen alsook tien 

maten koperen denarii. De hertog hield daarvan echter niets voor zichzelf, maar hij deelde dat 

gul uit aan de edelen en aan het volk, naargelang hij het voor iedereen noodzakelijk achtte. 

Te gepaster tijd namen zij afscheid van de keizer, gingen weg en keerden terug naar het kamp. 

Dan stuurden zij Joannes, de zoon van de keizer, die zij tot dan toe als gijzelaar met het oog op 

de terugkeer van de hertog in het kamp hadden vastgehouden, vergezeld van een ere-escorte 

naar zijn vader terug.  

De keizer kondigde nu een algemene verordening af, waarin bepaald werd dat aan de troepen 

van de hertog tegen een correcte prijs en gewicht alle mogelijke levensmiddelen moesten 

verstrekt worden en dat de overtreders van dit edict met de dood moesten bestraft worden. De 

hertog van zijn kant kondigde eveneens in het kamp officieel via herauten op straffe des doods 

het verbod af om geweld of onrechtmatige praktijken aan te wenden tegenover de 

manschappen van de keizer. Zo konden ze bekomen door elkaar wederzijds behoorlijk te 

ondersteunen dat beide partijen in alle rust onderlinge contacten onderhielden.  

Uiteindelijk vernam de hertog midden maart de nakende komst van de andere leiders die hun 

leger in de omgeving hadden geïnstalleerd. In overeenstemming met de suggestie van de 

keizer en in opvolging van de uitdrukkelijke identieke wens van zowel het volk als van de 

vooraanstaanden, liet hij schepen klaarmaken. Hij stak de Hellespont over, installeerde zijn 

troepen in Bithynië, de eerste Aziatische provincie op zijn route en sloeg zijn kamp op in de 

regio van Chalcedon. Dit is de stad in Bithynië waar, ten tijde van paus Leo de Oudere en van 

keizer Marcianus, het vierde algemeen concilie met 636 vaders vergaderde in reactie op de 

ketterijen van de monnik Eutyches en van Dioscorus, de patriarch van Alexandrië. Uiteraard 

ligt de stad dicht bij Constantinopel en alleen de Bosporus ligt tussenin. Van in Chalcedon had 

iedereen een goed uitzicht op de naburige hoofdstad en al wie een of andere kwestie om 

handen had, kon zonder probleem drie of vier keer per dag naar Constantinopel gaan en naar 

het kamp terugkeren.  

Het dwingende advies van de keizer om het leger van de hertog stante pede te laten oversteken 

kwam niet voort uit oprechtheid en trouw. Integendeel, met zijn gebruikelijke listigheid kon 

hij de hertog misleiden. Nu er anderen op komst waren, wilde hij de samensmelting van beide 

legers verhinderen. Ook de anderen, die later volgden, bracht hij er met dezelfde truc toe om 

één voor één over te steken. Zo waren er nooit tegelijk twee legers vóór de stad. 
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II,13 Bohemund zet er vaart achter. Beschrijving van de edelen uit zijn gevolg. De keizer 

beraamt heimelijk tegen hem een list. 
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Tot zover de ontwikkelingen in de buurt van Constantinopel tussen de keizer en de hertog. 

Ondertussen was Bohemund, de vorst van Tarente en de zoon van Robert Guiscard vóór de 

dreigende komst van de winter met zijn legioenen de Adriatische Zee overgestoken en in 

Durachium beland. Van daar rukte hij behoedzaam verder op via de woestijnen van Bulgarije 

met zijn troepen achter hem. 

Eerder hadden zich edelen en zeer aanzienlijke mannen zowel uit Italië als uit andere streken 

bij hem aangesloten en zijn leger vervoegd. Om hen te vereeuwigen vermelden wij hier voor 

een deel hun namen en aantal: Tancred, de zoon van markgraaf Willem, Richard van Salerno, 

de zoon van Willem-met-de IJzeren Arm en broer van Robert Guiscard, zijn broer Reinolf, 

Robert van Anzi, Herman van Carnia, Robert van Sourdeval, Robert, de zoon van Turstan, 

Humphrey, de zoon van Raoul, Richard, de zoon van graaf Reinolf, de graaf van Rossignol 

samen met zijn broers, Boellus van Chartres, Alberedus van Cagnano, Hunfredus van 

Montescaglioso.  

Zij waren allen het vaandel van Bohemund gevolgd tot aan de stad Castoria, waar zij het feest 

van Christus’ geboorte hadden gevierd. Omdat de inwoners van de stad aan de 

voorbijtrekkende troepen geen koopwaar wilden leveren, waren zij gedwongen klein- en 

grootvee en andere noodzakelijke levensmiddelen met geweld te roven en zo de inwoners 

schade te berokkenen. Deze laatste verwensten hen dan ook als waren zij vijanden. Van daar 

rukten ze verder op en zij sloegen vervolgens hun kamp op in een veel rijker gebied, Pelagonia 

genaamd. Daar vernamen ze dat er in de buurt een versterkte stad was die volledig bewoond 

was door ketters. In allerijl trokken ze daarheen, overweldigden de stad en staken de 

gebouwen in brand. Een deel van de inwoners werd met het zwaard vermoord, anderen 

kwamen om in de brand. Dan keerden zij terug naar het kamp met een rijke en aanzienlijke 

buit. 

Toen de keizer op zijn beurt hoorde van de nakende komst van de troepen van Bohemund, gaf 

hij in het geheim aan de chefs van de legers die hij in die streek in winterkampen had 

gekazerneerd het bevel om tot aan de Vardar met al hun troepen uit die regio het leger van 

Bohemund constant langs de flank te volgen. Wanneer de gelegenheid zich voordeed of een 

goede kans zich aandiende, moesten zij ’s nachts of overdag, heimelijk of openlijk, de opmars 

van het leger hinderen. De keizer was zeer beducht voor de komst van Bohemund, want hij 

had van hem zowel als van zijn vader bij herhaling veel te verduren gehad. Niettemin, listig 

als hij was en een meester in het verbergen en camoufleren van zijn plannen, zond hij enkele 

edelen uit zijn entourage naar die eminente man. Zij moesten hem bedrieglijk met 

vredelievende woorden benaderen om hem te misleiden. De teneur van deze woorden die 

zowel schriftelijk als mondeling via gezanten overgebracht werden, was als volgt:  

 

II,14 De brief van keizer Alexius aan Bohemund. Het leger van de keizer valt heimelijk 

Bohemunds kamp aan. Een gevangene onthult de kwalijke bedoelingen van de keizer. 

 

  

 

“Het is aan ons door God beschermd keizerlijk gezag duidelijk gemaakt en het staat buiten kijf 

dat u een grote, machtige en uitzonderlijke vorst bent, de zoon ook van een schitterende, zeer 
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machtige en ondernemende vorst. Tot op heden hebben wij tegenover u, in overeenstemming 

met uw verdiensten, altijd een genegen en positieve houding aangenomen, hoewel wij u 

persoonlijk nog niet hebben gezien. Nu ook hebben wij vernomen dat u zich uitgerust hebt 

voor de dienst en de gelovige inzet voor God en dat u samen met de andere aan God 

toegewijde leiders een gezamenlijke pelgrimstocht bent begonnen. Daarom is het onze 

bedoeling en vaste overtuiging u nog meer blijk te geven van onze genegenheid en van ons 

respect. Dus, allerbeste vriend, geef aan uw gevolg het bevel om onze onderdanen te sparen, 

doe hen ophouden met geweld, plunderingen en brandstichtingen. Kom ons zo vlug mogelijk 

persoonlijk opzoeken en geniet zonder zorgen van de talrijke eerbetuigingen en gunsten die 

wij zinnens zijn u te verlenen. Wij hebben ook aan de dragers van deze boodschap de opdracht 

gegeven om te zorgen voor een levering van levensmiddelen aan uw troepen tegen een eerlijke 

prijs, zodat continu voor hen een ruim aanbod van koopwaren beschikbaar blijft.” 

Hoewel deze woorden van de keizer, oppervlakkig bekeken, getuigden van een zeer humane 

houding, toch bevatten zij in de diepte heimelijk heel wat venijn. Bohemund echter, een 

scherpzinnig en zeer geslepen man, had de slechte bedoelingen van de keizer door, maar hij 

verborg zijn intenties, hield zich gedeisd en liet aan de keizer zijn dank overmaken, omdat hij 

zich verwaardigde bekommerd te zijn over zijn welzijn. Met de gezanten van de keizer als 

gids, bereikte hij dus de Vardar. Een deel van het leger was de rivier al overgestoken en had 

postgevat op de andere oever, een ander deel was nog volop bezig met de overtocht. En kijk, 

de handlangers van de keizer die in groten getale onze troepen op de voet volgden, dachten dat 

hun moment gekomen was en met vijandige bedoelingen keerden zij zich tegen het deel van 

het leger dat nog met de overtocht bezig was en ze dreven hen zo veel mogelijk in het nauw.  

Tancred had dit gemerkt en – alert als hij was – snelde hij bliksemsnel toe. Hij stak de 

tussenliggende rivier over en gevolgd door ongeveer 2000 ruiters bereikte hij de andere oever. 

Daar aangekomen, begonnen zij onmiddellijk met hun zwaarden de vijand uiteen te slaan. Ze 

dreven hen op de vlucht en achtervolgden hen een tijdje. Vele Byzantijnen werden gedood, 

sommige werden gevangengenomen en dezen werden bij Bohemund gebracht. Hij vroeg hen 

heel expliciet waarom zij een leger van christenen bleven achterna zitten, waarop zij 

antwoordden dat zij manschappen van de keizer waren en dat ze om hun soldij te verdienen 

volgens zijn orders moesten vechten.  

Toen was het uiteindelijk voor iedereen duidelijk dat de woorden van de keizer leugenachtig 

waren en misleidend. Niettemin verkoos Bohemund tegen de wil van de anderen in te 

handelen alsof er geen vuiltje aan de lucht was en de keizer niet nodeloos te provoceren. 

 

II,15 De hertog komt Bohemund tegemoet en introduceert hem tegen zijn wil in bij de keizer, 

waar hem veel eer wordt bewezen. Tancred brengt ondertussen zijn troepen over naar 

Bithynië, waar zij het leger van de hertog vervoegen. 
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Zij hadden Macedonië en heel Illyrië doorkruist en goed gegidst begonnen zij in een versneld 

tempo in de buurt te komen van Constantinopel. Vijf dagen vóór Pasen hielden zij halt dicht 

bij de stad. Andermaal ontving Bohemund een keizerlijk gezantschap met de dringende vraag 

om zijn leger achter te laten en samen met enkele vertrouwelingen bij hem op audiëntie te 

komen. Bohemund hield even halt en stelde het nog wat uit om gevolg te geven aan die 

oproep, want hij verdacht de keizer van slechte bedoelingen. Terwijl hij zo nog onbeslist was, 
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daagde plots hertog Godfried op. Hij had zich door de talrijke aandringende verzoeken van de 

keizer laten overtuigen om Bohemund tegemoet te gaan en om hem ertoe te brengen zonder 

vrees bij de keizer zijn opwachting te maken. Godfried ging Bohemund tegemoet met een 

indrukwekkend gevolg van edelen. De twee omhelsden en kusten elkaar als blijk van oprechte 

genegenheid. Er volgde een aangenaam gesprek met onderlinge vragen over hun situatie. 

Bohemund kreeg vanwege de hertog het uitdrukkelijke verzoek om in te gaan op de 

uitnodiging en naar de keizer te gaan. Eerst toonde hij zich nog onvermurwbaar en hij gaf niet 

toe aan de wens van de hertog, omdat hij – zoals eerder gezegd – het woord van de keizer niet 

vertrouwde. Uiteindelijk liet hij zich toch overreden door het respectvolle pleidooi van de 

hertog en in zijn spoor ging hij vol vertrouwen naar de keizer. 

Deze ontving hem met de vredeskus en met diverse blijken van genegenheid en respect. Na 

een vriendschappelijk onderhoud werd Bohemund zogezegd de leenman van de keizer. Met 

een handgebaar en een eed, beloofde hij trouw, zoals dat bij leenmannen tegenover hun heer 

gebruikelijk is. Na deze ceremonie kreeg Bohemund uit de keizerlijke garderobe geschenken 

in goud, gewaden, vazen en kostbare stenen, onschatbaar zowel in prijs als in kwaliteit. Zo 

werd de vrede gesloten en Bohemund bleef daarna nog wat in het paleis. 

Tancred, een in alle opzichten aanbevelenswaardige figuur, Bohemunds neef en zoon van zijn 

zuster, deed er alles voor om een ontmoeting met de keizer te vermijden. Hij had ondertussen 

het legen naar Bithynië overgebracht, in de buurt van Chalcedon, aan de overkant van de 

Bosporus. Daar was ook het leger van de hertog na de overtocht terechtgekomen en in 

afwachting van de aankomst van de volgende legers had hij er zijn kamp opgeslagen. Toen het 

voor de keizer duidelijk werd dat Tancred het contact met hem had kunnen vermijden, kon hij 

dat maar moeilijk verteren. Maar, verstandig als hij was, deed hij alsof er geen vuiltje aan de 

lucht was. Hij overstelpte de leiders die bij hem vertoefden andermaal met geschenken en liet 

hen met veel eerbetoon naar hun eigen kamp aan de overzijde van de Bosporus terugkeren. 

Daar waren de twee legers samen gekomen en in de beste verstandhouding verenigd. Met zicht 

op de stad bleven zij daar vertoeven in afwachting van de aankomst van de volgende 

aanvoerders met de bedoeling om daarna eensgezind met verenigde troepen de geplande tocht 

verder te zetten. Ondertussen werd zowel uit de hoofdstad als uit de onmiddellijke omgeving 

aan de daar gelegerde manschappen ruim voldoende levensmiddelen geleverd, zodat zij allen 

naar believen over een overvloedige voorraad konden beschikken.  

 

II,16 Robert, de graaf van Vlaanderen, komt aan met zijn troepen. Op uitnodiging van de 

keizer wordt hij ontvangen en rijkelijk onthaald met geschenken. Hij steekt de Bosporus over 

en vervoegt de leiders, over wie wij het eerder gehad hebben. 
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Ondertussen was Robert, de beroemde graaf van Vlaanderen bij het begin van de winter met 

zijn gevolg vanuit Bari, een havenstad in Apulië, naar Durachium overgestoken. Daar had hij 

in een vruchtbare streek, rijk aan bossen, weiden en alle mogelijke voorzieningen, de 

ongemakken van de strenge winter kunnen ontwijken. Uiteindelijk had hij bij het begin van de 

lente zijn tocht hervat met de bedoeling de andere leiders die ondertussen de Adriatische Zee 

waren overgestoken, zo vlug mogelijk te vervoegen. Vooraleer hij Constantinopel bereikte, 

kreeg hij, zoals ook bij de andere aanvoerders gebeurd was, het bezoek van keizerlijke 
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gezanten. Hij kreeg van hen de vraag om zijn leger achter te laten en met een klein gezelschap 

op audiëntie te komen bij de keizer. 

Zijn voorgangers, die hun opwachting gemaakt hadden bij de keizer, hadden hem goed 

geïnformeerd en zodra hij in Constantinopel aankwam ging hij naar het paleis met een klein 

gezelschap. Hij werd door de keizer met veel blijken van eerbetoon en welwillendheid 

ontvangen. In navolging van de anderen legde hij plechtig de eed van trouw af, zoals de keizer 

het vroeg. Daarna vielen hem nog grotere geschenken en blijken van erkentelijkheid te beurt 

en ook zijn gezellen werden even gul bedacht in overeenstemming met hun rang.  

Zijn leger bleef daar enkele dagen in de nabijheid van de hoofdstad en met voedsel en rust 

konden ze wat op krachten komen. Hij zelf bracht herhaaldelijk bezoeken aan de keizer en hij 

kon met hem voldoende spreken over de thema’s die hem essentieel leken. Dan nam hij 

afscheid, bracht zijn troepen over en voer naar zijn tochtgenoten. Zij ontvingen hem met veel 

genegenheid en liefde en zijn leger werd opgenomen in dat van de anderen. Enkele dagen lang 

namen zij ontspanning door onder elkaar verhalen uit te wisselen over de diverse avonturen, 

die iedereen onderweg beleefd had en door al hun labeur nu vanuit een positieve instelling 

terug te overlopen. Daarna gingen ze uiteindelijk terug over tot de orde van de dag. Meer 

bepaald overlegden ze onder elkaar hoe en wanneer ze het vervolg van hun project zouden 

aanvatten. Terwijl ze hierover van gedachten wisselden en zich negatief uitlieten over het niet 

opdagen van de bondgenoten die nog verwacht werden – ze verweten hen dat ondertussen tijd 

verloren ging zonder dat er resultaten geboekt werden – kwam er plots een bode van de graaf 

van Toulouse en van de bisschop van Le Puy met de melding dat zij beide op komst waren en 

dat zij op het punt stonden de hoofdstad te bereiken. 

 

II,17 De graaf van Toulouse en de bisschop van Le Puy rukken ijlings op met hun troepen 

doorheen Dalmatië maar hebben in die regio af te rekenen met heel wat moeilijkheden.  

 

  

 

 

     

5 

 

 

10 

 

  

 

15 

 

 

 

Deze twee grote en gerenommeerde figuren waren vanaf het begin van de expeditie met hun 

troep onafscheidelijk samen opgetrokken. Tot hun gezelschap behoorden mannen van adel die 

uitblonken zowel door hun rang als door hun hoogstaande persoonlijkheid: Willem, bisschop 

van Orange, Raimbaud, graaf van diezelfde stad, Gaston van Béziers, Gerard van Roussillon, 

Willem van Montpellier, Willem, graaf van Le Forez, Raymond Pilet, Gaston van Béarn, 

Willem Amanieu en vele anderen, waarvan de naam voor ons niet is bewaard gebleven, maar 

die zeker opgenomen zijn in het Boek des Levens.  

Zij hadden hun vaderland, verwanten en vrienden en hun wijd uitgestrekt familiegoed 

achtergelaten en hadden vrijwillig voor de armoede gekozen om Christus te volgen. Allen 

volgden met veel respect de opgesomde edelen en zakten af naar Italië. Ze trokken door 

Lombardije en daarna door een streek die Friuli genoemd wordt. Langs Aquileia staken ze 

over naar Istrië en vandaar ten slotte naar Dalmatië. Deze streek stekt zich in de lengte uit 

tussen Hongarije en de Adriatische Zee. Dalmatië heeft vier grote steden: Zara7, Salona dat 

ook Split genoemd wordt, Antivari8 en Ragusa9. Het wordt bewoond door een zeer 

wreedaardig volk, dat vertrouwd is met roven en moorden. Het binnenland is overdekt met 

                                                           
7 Zadar (Kroatië). 
8 Bar (Montenegro). 
9 Dubrovnik (Kroatië). 
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bossen en bergen en het bevat ook grote rivieren en lang en breed uitgestrekte weiden, zodat er 

maar weinig landbouw is. De bewoners zijn voor hun levensonderhoud volledig aangewezen 

op hun schapen en rundvee, met uitzondering van enkelen die aan de kust wonen. Deze laatste 

verschillen van de anderen in taal en gewoonten. Hun moedertaal is het Latijn, terwijl de 

andere inwoners Slavisch spreken en zich kleden als barbaren.  

Zij gingen dus die provincie binnen en kregen onderweg te maken met vele problemen, vooral 

ten gevolge van de strenge winter en het moeilijke traject. Zij kregen echter ook af te rekenen 

met een ernstig tekort aan voorraden en voedsel. Zo kampten ze enkele dagen lang met een 

dreigende hongersnood. Hoe dan ook liet de bevolking steden en versterkte plaatsen in de 

steek en met vrouw en kinderen en al hun bezittingen trokken ze zich diep in wouden en 

bergen als waren ze op de vlucht voor wilde dieren. De aanblik van de onzen deed hen 

namelijk panikeren. Maar in het geniep en van op een afstand volgden ze het spoor van het 

oprukkende leger. Als ze achtergebleven ouderlingen, zieken of hoogbejaarde vrouwen die 

traag vorderden aantroffen, brachten ze hen om het leven.  

De graaf nu, die consequent zijn verantwoordelijkheid opnam voor heel de massa, stuurde 

enkele leiders voorop om de colonne voor te gaan Hij zelf kwam altijd helemaal achteraan met 

de hoofdmacht van het leger en was de allerlaatste om zijn intrek te nemen in het kamp. 

Dan was er ook nog de lucht die heel nevelig was en de duisternis was voortdurend bijna 

tastbaar dik. Zodoende kon wie volgde met moeite het spoor vasthouden van de voorgangers 

en de leden van de voorhoede konden het terrein voor hen nauwelijks een steenworp ver 

onderscheiden. Zoals gezegd, was de streek rijkelijk overdekt met stromen en rivieren en bijna 

helemaal moerassig. Elke dag steeg daaruit zo veel vocht op en zulke dikke nevels dat de lucht 

bijna verstikkend werd. Er kwam nog bij dat de Slavische Dalmatiërs, die als inboorlingen 

over veel terreinkennis beschikten, het leger op de flank volgden langs steile hellingen en 

dichte wouden. Plots kwamen ze uit de bossen tevoorschijn en door hun herhaaldelijke 

aanvallen brachten ze het weerloze volk ernstig in de problemen.  

De graaf echter en de andere vooraanstaanden bestookten hen herhaaldelijk op dezelfde wijze. 

Velen onder hen troffen ze dodelijk met hun speren of sloegen ze neer met hun zwaarden. Ze 

hadden nog vaker kunnen toeslaan en nog meer van hen kunnen doden, als de bossen niet zo 

dichtbij waren geweest en de inboorlingen de wenkende kans om te ontsnappen niet hadden 

gegrepen 

Op een dag nu werden een aantal van die bandieten gevangengenomen en de graaf liet bij hen 

handen en voeten amputeren met de bedoeling dat hun soortgenoten tenminste afgeschrikt 

zouden worden door deze straf en dat ze in het vervolg er zouden voor terug deinzen om het 

leger voortdurend te bestoken. 

Toen ze drie weken aan één stuk met zo veel problemen een deel van het land hadden 

doorkruist, kwamen ze aan bij een plaats, Scutari10 genaamd, waar ze de koning van de Slaven 

aantroffen. Vriendelijk en contactbereid als hij was en vol mededogen, probeerde de graaf 

vriendschap met hem te sluiten door hem gul met geschenken te benaderen. Zo hoopte hij ook 

voor zijn volk de sympathie van de inboorlingen te winnen om zo minstens de gelegenheid te 

krijgen om handel te drijven en voorraden te kopen. En toch kon hij ook niet langs die weg de 

wreedaardigheid van dat volk neutraliseren. Integendeel, hij constateerde daarna dat ze nog 

                                                           
10 Shkodër (Albanië). 
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verschrikkelijker tekeergingen. Na een moeizame tocht van ongeveer veertig dagen doorheen 

heel Dalmatië kwamen ze uiteindelijk in Durachium aan. 

 

II,18 Bij Durachium is er een ontmoeting tussen de graaf en een keizerlijke delegatie. De 

bisschop van Le Puy wordt gevangengenomen door de Bulgaren, maar dankzij de 

barmhartige Heer bevrijd. Bij Rodosto11 krijgt de graaf opnieuw bezoek van keizerlijke 

gezanten alsook van een delegatie vanuit onze leiders.  
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De keizer was vol argwaan over de komst van de graaf, omdat hij een wijs en schitterend man 

was en een vrij grote troepenmacht bij zich had. Lang van tevoren had hij een gezantschap 

samengesteld, bestaande uit respectabele mannen om de graaf bij Durachium te ontmoeten. Zij 

kregen de opdracht om hem bij zijn aankomst officieel namens de keizer te begroeten en 

respectvol te benaderen. Zij voerden dat bevel uit, maakten bij de graaf hun opwachting en 

richtten zich vleierig tot hem mondeling en schriftelijk, waarbij zij hem een brief van de keizer 

overhandigden. Wat volgt geeft daarvan de teneur weer: 

“Al lang, zeer geliefde graaf, hebben de talrijke echo’s over uw wijsheid en de wijd en zijd 

verspreide faam van uw rechtschapenheid onze keizerlijke oren bereikt. Dit heeft ons ertoe 

gebracht om u, in overeenstemming met uw verdiensten, voluit te respecteren en daarbij is het 

onze intentie om u in hoogsteigen persoon onze liefde en blijken van eerbetoon nog directer 

over te maken. Wij hebben erg uitgekeken naar uw komst en wij willen met u, edelachtbare, 

die ons keizerlijk gezag zo genegen is, talrijke staatszaken bespreken. Wij vragen u dus met 

aandrang om zonder herrie en overlast ons grondgebied te doorkruisen en dan onverwijld naar 

ons te komen, in alle veiligheid gezien onze voorkeursbehandeling en de vele gunsten 

waarmee wij zinnens zijn u te overladen. Aan de gezanten, die deze boodschap overbrengen, 

hebben wij de opdracht gegeven ervoor te zorgen dat voor uw volk onder gunstige 

voorwaarden een aanbod van koopwaren en een permanente handel georganiseerd wordt.” 

Deze brief maakte een zeer positieve indruk op de graaf en op zijn leger. Zij vervolgden dus 

hun tocht, doorkruisten bossen en bergen en heel de regio van Epirus met veel labeur en dit 

dagenlang en belandden uiteindelijk in een regio, Pelagonia genaamd, waar alle mogelijke 

zaken overvloedig aanwezig waren. Daar sloegen ze hun kamp op. 

De eerbiedwaardige bisschop van Le Puy had zich wat verwijderd van het kamp en had met 

het oog op een enigszins comfortabel verblijf zijn tent apart van de anderen opgesteld, maar 

hij werd overvallen door de Bulgaren en gevangengenomen. Maar omdat deze uitzonderlijke 

bisschop voor Gods volk nog van kapitaalbelang was, werd zijn leven door Gods 

barmhartigheid bij toeval gered. Een van de ontvoerders eiste van hem goud en schermde hem 

daarom af voor de anderen. Zo kwam er herrie tussen hen en werd heel het leger gealarmeerd 

door het lawaai van de ruziemakers. Zij grepen de wapens, stortten zich op die booswichten en 

konden de bisschop en zijn entourage bevrijden.  

Dan gingen zij terug op pad en doorkruisten Thessalonica en heel Macedonië. Na vele dagen 

en heel wat moeilijkheden kwamen ze uiteindelijk aan bij Rodosto, aan kuststad gelegen aan 

de Hellespont op een afstand van vier dagmarsen van Constantinopel. Daar kreeg de graaf 

opnieuw bezoek van een keizerlijke delegatie en ook van enkele boden vanwege de leiders die 

al eerder waren gepasseerd. Met aandrang adviseerden en vroegen ze hem dat hij zijn leger 

                                                           
11 Tekirdağ (Turkije). 
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achter zich zou laten en dat hij zelf, terwijl zijn troepen hem langzaam achterna kwamen, met 

een klein gezelschap en niet gehinderd door bagage verder zou trekken. Na afloop van de 

besprekingen met de keizer zou dan ook zijn leger komen opdagen en kon hij sneller de 

anderen volgen zonder een hinder te betekenen voor het gros van de troepen dat vlug wilde 

opschieten. Op zijn beurt had ook de graaf boden uitgestuurd en bij hun terugkeer gaven zij 

hem hetzelfde positieve advies. 

 

II,19 De graaf laat zijn leger achter en haast zich naar de keizer, maar komt met hem niet tot 

een akkoord. Daarop geeft de keizer heimelijk het bevel om het leger van de graaf aan te 

vallen. 
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De graaf was nu overtuigd zowel door de druk die de keizerlijke gezanten uitoefenden als door 

het uitdrukkelijk advies vanwege de andere leiders om spoedig naar het paleis te komen. Hij 

verliet dus zijn leger en liet het achter onder de hoede en de zorg van de bisschoppen en van de 

andere leiders die in het kamp vertoefden. Zelf ging hij na die herhaalde oproepen en 

voorafgegaan door de keizerlijke gezanten met een klein gevolg naar Constantinopel. Hij 

maakte zijn opwachting bij de keizer en kreeg zowel vanwege de keizer zelf als vanwege de 

edelen en vooraanstaanden uit zijn entourage een eervolle ontvangst met overvloedige blijken 

van sympathie. Toen hij echter daarna met vleierige argumenten en met veel aandrang gepusht 

werd om tegenover de keizer een plechtige eed van trouw af te leggen zoals de andere leiders 

vóór hem, weigerde de graaf dit heel pertinent. 

Toen dit alles zich in Constantinopel afspeelde, maakte de keizer zich er erg druk over dat de 

graaf weigerde om voor hem de leeneed af te leggen zoals de anderen. Heimelijk gaf hij 

daarom aan de leiding van de troepen, die daar in de omgeving gelegerd waren, het bevel om 

onverwachts het leger van de graaf te overvallen en hen op alle mogelijke wijzen het leven 

zuur te maken. Daarbij moesten zij er niet voor terugschrikken om onder hen een bloedbad aan 

te richten.  

De keizer durfde dit plan aan, omdat hij er ten stelligste op rekende dat hij alle overige leiders 

door een eed van trouw aan zich gebonden had en omdat al hun legers de zee al overgestoken 

waren, vanwaar ze niet gemakkelijk meer konden terugkeren. Want alle boten die naar de 

overkant gevaren waren, hetzij om handel te drijven hetzij om troepen over te brengen, hadden 

het bevel gekregen om dadelijk de andere oever te verlaten. Daardoor beschikten de troepen 

over onvoldoende boten en maakten plannen over een eventuele terugkeer geen kans op 

slagen. Bovendien had hij hen een voor een, zoals eerder uiteengezet, met vleierijen en sluw 

uitgekiende argumenten ertoe gebracht om over te steken en zodoende niet voor de stad samen 

te smelten tot één gezamenlijk leger. Hij wantrouwde immers, zoals eerder gezegd, de komst 

van onze troepen en hij was nog meer beducht voor een eventuele eenwording van de legers. 

Zijn gulle houding tegenover onze leiders was dus geen uiting geweest van vrijgevigheid of 

van een positieve houding, maar van een paniekerige angst en bedrieglijke sluwheid.  

De christenen echter, die hem met eenvoud van hart en in oprecht vertrouwen tegemoet 

gegaan waren, konden moeilijk overtuigd worden van de kwaadaardige bedoelingen van de 

Grieken, van het misdadig bedrog en de voortdurend misleidende manoeuvres vanwege de 

vorst, vooral dan omdat hij hen overdonderd had met zijn gulle vrijgevigheid en zijn geveinsde 

sympathie. 
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II,20 Het leger van de graaf wordt tijdens zijn afwezigheid verraderlijk door de Grieken 

aangevallen. De graaf is woedend op de keizer. 
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Ondertussen hadden zij voor wie het keizerlijk bevel bedoeld was, de centuriones, de 

quinquagenarii en de andere bevelvoerders het commando van het paleis opgevolgd. Ze gaven 

in het geniep instructies aan hun troepen en overvielen ’s nachts het leger van de graaf. Omdat 

de manschappen niet op hun hoede waren en niet bedacht op een dergelijke aanval, werden 

velen van hen gedood. Nog voor ze wakker waren en naar hun wapens konden grijpen, kwam 

het zo al tot een smadelijke vlucht en een vreselijk bloedbad. Maar uiteindelijk, onder impuls 

van de meest verdienstelijken onder hen, kwamen ze terug tot zichzelf, ze kregen terug moed 

en energie en ze brachten die roversbende, die handlangers van de keizer, veel verliezen toe.  

Gelet op het tijdstip en op de omstandigheden, hadden de christenen zeker manhaftig 

weerstand geboden. Maar als ze de moeilijkheden onderweg in ogenschouw namen en de 

talrijke gevaren, waarmee ze onverwachts bijna dagelijks geconfronteerd werden, begon hun 

moreel te verzwakken en kregen ze als het ware spijt over de expeditie. Ze waren alle ellende 

beu en erg uitgeput en werden minder en minder enthousiast over hun project. Zo begonnen 

niet alleen gewone krijgers maar ook hoger geplaatsten spijt te krijgen over alle moeite die ze 

zich getroost hadden en te twijfelen aan de slaagkansen van de onderneming. Ze vergaten hun 

gelofte en namen zich voor om terug te keren. Indien zij door oproepen en aanmaningen van 

bisschoppen en clerus niet tegengehouden waren en opnieuw gestimuleerd om hun gelofte na 

te komen, waren zij in staat geweest om desertie te plegen en om naar huis terug te keren, 

ongeacht de risico’s die hieraan verbonden waren. 

Toen dit alles gemeld werd aan de graaf, was hij hevig emotioneel aangegrepen en riep hij uit 

dat hij verraden was. Uit zijn getrouwen stuurde hij enkele edellieden uit naar de keizer en hij 

beschuldigde hem van schandelijk verraad. Immers, terwijl hijzelf positief gevolg gaf aan zijn 

uitnodiging en aan de talrijke gezantschappen en aan de keizer zijn onderdanigheid betoonde, 

had deze laatste tegen alle morele regels in het bevel gegeven aan zijn troepen om tegen het 

leger van de graaf de wapens op te nemen. De andere legerleiders, op wier nadrukkelijke vraag 

hij zijn leger achtergelaten had en ijlings naar de keizer gegaan was, informeerde hij over het 

ellendige lot dat zijn troepen te beurt gevallen was en over het flagrante bedrog van de keizer. 

Hij vroeg hen als broeders om wraak voor deze vergrijpen.  

Als voor de graaf de reële mogelijkheid om het onrecht te wreken dat zijn troepen was 

aangedaan even groot was geweest als zijn emoties en gedrevenheid, dan stond het buiten kijf 

dat bedreigingen noch terreur noch interventies van de andere leiders hem hadden kunnen 

afbrengen van zijn emotionele eerste reactie. Hij stond immers bekend als een hartstochtelijk 

man, die nooit onrecht vergat en sterk vasthield aan zijn overtuiging. 

 

II,21 (20) 12De keizer betreurt de feiten en vreest voor zijn eigen lot. Hij vraagt de 

tussenkomst van de andere leiders en pleit onschuldig. 

 

  

 

De keizer zag nu in dat de toestand uit de hand gelopen was en hij kreeg spijt over wat hij had 

aangericht. Hij liet dus de hertog, Bohemund en de graaf van Vlaanderen, die nog altijd met 

                                                           
12 De indeling in hoofdstukken van de teksteditie van Huygens wijkt hieraf van die van de vroegere edities. In 
deze vertaling wordt, zoals bij Huygens, de dubbele nummering behouden.  



59 
 

 

     

5 

 

 

 

10 

 

  

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

hun troepen gelegerd waren op de andere oever, bij zich ontbieden. Op die manier probeerde 

hij via hun bemiddeling tot een verzoening te komen tussen hem en de graaf. Zij gingen in op 

zijn uitnodiging en hoewel zij zeer ontstemd waren over de gang van zaken, beseften zij dat 

het niet opportuun was om nu wraakacties te organiseren. In een apart overleg spraken ze in op 

de graaf en met valide argumenten drongen ze bij hem aan om het onrecht, waarin zij naar hun 

mening even goed participeerden, te negeren. Zo zou hij door wraak na te jagen het werk van 

zo veel dagen niet ongedaan maken en ook geen hinder creëren voor al wie wilde verder gaan 

op de weg van de Heer. 

Uiteindelijk kwam de graaf er toch toe om positief te reageren op de plichtsgetrouwe 

interventie van de andere aanvoerders en zijn furie te bedaren. Hij schikte zich naar het advies 

van de andere leiders en willigde hun wensen in. In goede verstandhouding gingen ze dan 

samen naar de keizer en uit één mond gaven ze uiting aan hun hevige verontwaardiging over 

wat zich had voorgedaan.  

De keizer zag hun verontwaardiging en hun eensgezinde vastberadenheid en in het bijzijn van 

de graaf en voor allen die in het paleis aanwezig waren, externen zowel als zijn eigen 

hofhouding, ging hij over tot excuses. Hij zwoer en verklaarde plechtig dat de aangehaalde 

feiten niet met zijn medeweten en evenmin op zijn bevel hadden plaats gevonden. Tevens 

bevestigde hij zijn bereidheid om, onschuldig als hij was, genoegdoening te geven aan de 

graaf.  

Op deze manier kwamen van dag tot dag de bedrieglijke aard van de Grieken en de 

onbetrouwbaarheid van de keizer meer en meer aan het licht. Bij onze leiders was er nu 

niemand meer voor wie het niet overduidelijk en glashelder was hoezeer de keizer ons volk 

haatte en heel het geslacht van de Latijnen verachtte. Niettemin, omdat hun onderneming hen 

naar andere bestemmingen stuurde en omdat zij smachtten naar hun aan God meer 

welgevallige project, oordeelden zij het veiliger om over het aangedane onrecht heen te 

stappen in plaats van zich te onttrekken aan die heilige onderneming of er een rem op te zetten. 

 

II,22 (21) Door de interventie van de aanvoerders verzoent de graaf zich met de keizer en hij 

nodigt hem uit om samen met onze leiders te vertrekken. De troepen die al overgestoken 

waren, trekken richting Nicea13 en de graaf volgt hen onverwijld. 
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Conform de oproep van de aanvoerders verzoende de graaf zich met de keizer en in navolging 

van de eed die de anderen hadden afgelegd, zwoer hij ook trouw aan hem. Hij werd volledig in 

eer hersteld en vereerd met grote geschenken als duidelijke blijk van de immense – in aantal 

en gewicht onovertroffen – vrijgevigheid van de keizer. Ook de andere leiders werden 

opnieuw bedacht met geschenken. Zij namen afscheid en vroegen de graaf uitdrukkelijk om na 

hun vertrek niet te lang meer te dralen. Ze staken de Hellespont over en voegden zich bij hun 

troepen in Bithynië. Ondertussen bereikte ook het leger van de graaf Constantinopel. Op zijn 

bevel staken zij dadelijk de Hellespont over, zoals hun voorgangers, en ze sloten zich aan bij 

de andere legers. De graaf bleef echter om privé redenen nog enkele dagen in de hoofdstad. 

Terwijl hij zijn persoonlijke zaken regelde, hield hij, consciëntieus als hij was, tegelijkertijd 

niet op om ook het algemeen belang te behartigen. Immers, zoals hem was gevraagd door de 

                                                           
13 Iznik (Turkije). 
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andere aanvoerders, nodigde hij bij herhaling de keizer respectvol uit – de anderen hadden dat 

ook één voor één gedaan – om de vertrekkende troepen te vergezellen en om als leider en 

generaal van het leger van de Heer te willen optreden.  

Hoewel de keizer door elk van onze leiders afzonderlijk en door de graaf van Toulouse in het 

bijzonder en bij herhaling ertoe uitgenodigd was om het leger van de Heer te vergezellen en 

aan te voeren en om het opperbevel te willen opnemen over de volkeren die zich gehoorzaam 

in dienst van God hadden gesteld, verontschuldigde hij zich telkens en beriep hij er zich op dat 

hij omsingeld was door zeer grimmige vijanden, Bulgaren, Kumanen en Petchenegen. Deze 

belaagden onophoudelijk de grenzen van het keizerrijk en zochten daarbij een gelegenheid om 

plots binnen te vallen en de vrede te verstoren. Hoewel het zijn uitdrukkelijke wens was om 

deel te nemen aan deze fantastische pelgrimstocht en om te participeren in de toekomstige 

beloning, toch kon hij de zorg voor zijn rijk niet in plan laten en aan de vijanden die het rijk 

omsingelden de kans geven om kwaad te berokkenen. Al zijn woorden waren echter 

bedrieglijk en misleidend. Hij beriep zich op argumenten die hem goed uitkwamen met maar 

één bedoeling: gezien de expeditie van de christenen hem niet aanstond, wilde hij onder één of 

ander voorwendsel zijn steun aan hen onttrekken en met alle mogelijke middelen hun opmars 

bemoeilijken. 

Zij die de Hellespont overgestoken waren, Godfried, Bohemund, Graaf Robert van Vlaanderen 

en de bisschop van Le Puy hadden hun bagage in orde gebracht en waren weer reisvaardig. 

Het was hun bedoeling langzaam naar Nicea op te rukken en daar te wachten op degenen die 

nog achter kwamen. Toen ze een dag lang in de richting van Nicomedia, het belangrijkste 

centrum van de provincie Bithynië, waren opgerukt, kwam de eerwaarde priester, Pieter de 

Kluizenaar de oprukkende troepen tegemoet. Hij kwam vanuit de naaste omgeving, waar hij 

beschutting had gezocht voor de strenge winter en was vergezeld van de weinige van zijn 

gezellen die nog in leven waren. Hij begroette de leiders en werd in hun midden opgenomen. 

Ze ontvingen hem allemaal vriendelijk en vroegen hem precieze informatie over het lot van 

zijn gezellen. Hij lichtte hen gedetailleerd over alles in. Hoe koppig, ongelovig en totaal niet 

gedisciplineerd het volk was dat met hem de eerste expeditie had aangevat. De rampen die hen 

overkomen waren, waren dan ook eerder te wijten aan hun eigen schuld dan aan vergrijpen 

van anderen. De leiders voelden mee met de tegenslagen die hem zelf en zijn gevolg 

overkomen waren en zij bedeelden hem en zijn gezellen royaal met geschenken. 

Er waren dus troepen bij gekomen, de diverse legers smolten samen en door Gods genade was 

zo de totale troepenmacht in aantal toegenomen. Onder deskundige leiding rukten ze verder op 

en bereikten ze Nicea. Het kamp werd opgeslagen in een cirkel rond de stad, waarbij ze nog 

plaats reserveerden voor de legeraanvoerders die nog op komst waren. Op 15 mei14 begon het 

beleg van de stad. De graaf van Toulouse had ondertussen zijn zaken geregeld in 

Constantinopel. Hij nam afscheid van de keizer en werd daarbij andermaal met een berg 

geschenken vereerd. Samen met de manschappen die hij bij zich had gehouden, zocht hij in 

allerijl het kamp op en kort daarna bereikte ook hij Nicea.  

 

II,23 (22) Robert, graaf van Normandië en Eustace, de broer van hertog Godfried komen met 

hun troepen in Constantinopel aan, waar ze door de keizer met royale geschenken en veel 

                                                           
14 In feite 14 mei. 
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eerbetoon ontvangen worden. Daarna steken ze de Hellespont over en ze vervoegen de andere 

leiders. 
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Ondertussen hadden Robert, de illustere graaf van Normandië en de andere hoogstaande 

figuren uit zijn gevolg, namelijk Stefan, graaf van Chartres en van Blois en Eustace, de broer 

van hertog Godfried, boden uitgestuurd, zowel naar de keizer als naar hun broeders om hun 

nakende aankomst te melden. Bij hem waren nog Stefan, graaf van Aumale, Alain Fergant en 

Conan, twee vooraanstaande mannen uit Bretagne, Rotrou, graaf van Perche en Roger van 

Barneville. Zij allen hadden, samen met andere beroemde edellieden, met de graaf van 

Vlaanderen en met Hugo van Vermandois het vorige jaar omstreeks het begin van de winter 

Apulië bereikt. Terwijl de anderen overstaken naar Durachium, waren zij zelf uit schrik voor 

de gure winter in Apulië zowel als in Calabrië, in comfortabele kampplaatsen blijven 

overwinteren.  

Uiteindelijk riepen zij omstreeks het begin van de lente hun reisgenoten bij elkaar, maakten 

hun bagage klaar voor de tocht en zakten af naar de zee. Ze volgden het spoor van de anderen 

en bereikten zo Durachium. Van daar trokken ze verder en omdat ze de tijd wilden inhalen van 

het oponthoud in Apulië, rukten ze op in een fors tempo. Met de hulp van de Heer konden ze 

in alle rust, zoals gewenst, de tussenliggende provincies doorkruisen, t.t.z. Illyrië, Macedonië 

en de twee Thracië’s en zo bereikten ze Constantinopel.  

Daar werden ze door de keizer ontboden en zoals de anderen gingen ze naar het hof, waar ze 

door de keizer en de vooraanstaanden uit zijn entourage met veel eerbetoon ontvangen werden. 

Na heel wat vergaderingen met de drie leiders gezamenlijk en met elk van hen afzonderlijk 

wilde de keizer van hen nadrukkelijk, zij het met mooiklinkende argumenten en talloze 

beloften, hetzelfde verkrijgen als van de anderen.  

De leiders nu hadden het voorbeeld van de anderen voor ogen. Ze waren immers, vooraleer 

naar de keizer te gaan, voldoende over alles geïnformeerd en zij zegden bij zichzelf: “Wij zijn 

niet groter dan onze vaders.” Ze zwoeren de keizer trouw, legden de eed af met de formule die 

gebruikt was door hun voorgangers en bonden zich zo aan de keizer. Als tegenprestatie 

werden ze nog met meer eer ontvangen en waardig bevonden om nog rijkere geschenken te 

ontvangen. De schatkamers werden geopend en ze kregen geschenken van een buitengewone 

en ongehoorde waarde: goud, kostbare gewaden, vaatwerk dat zowel qua materiaal als qua 

vakmanschap bewondering verdiende en ook weefsels geheel uit zijde. Zulke geschenken 

hadden ze nooit eerder gezien en degenen voor wie deze vrijgevigheid bestemd was, waren 

erdoor verbijsterd, omdat ze onze maatstaven van hoeveelheid en kwaliteit ver overschreden. 

Overladen met dergelijke geschenken, namen ze afscheid van de keizer. Om hun reisgenoten 

niet op te zadelen met mogelijk tijdverlies, staken ze de Hellespont over en trokken ze in 

ijltempo naar Nicea, waar het voltallige leger van de christenen verbleef. Ze werden door de 

leiders, die hen waren voorgegaan, begroet met veel omhelzingen want allen stonden naar hen 

op de uitkijk. Ze kregen hun plaats toegewezen en sloegen hun kamp op. 

 

II,24 (23) Een zekere Taticius, een vertrouweling van de keizer en een zeer listig en bijzonder 

kwaadaardig iemand, voegt zich bij de onzen. 
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Ook een Griek, Taticius genaamd, was in ons kamp aangekomen. Hij was een naaste 

vertrouweling van de keizer maar een slechte en onbetrouwbare kerel. Zijn verminkte neus 

vormde het uiterlijke teken van zijn perverse inborst. Toen onze leiders met het oog op meer 

veiligheid om een reisgids hadden gevraagd, werd hij op bevel van de keizer aangeduid om in 

het vervolg de christenen te vergezellen en te gidsen. De reden van zijn uitverkiezing was dat 

men meende dat hij over een uitgebreide terreinkennis beschikte en dat de keizer volledig 

vertrouwde op zijn kwaadaardigheid en doortrapte listigheid. Met enkele van zijn eigen 

manschappen had hij zich aangesloten bij onze leiders en zo was tussen de zwanen een gans 

gekomen om te kwaken en een giftige slang tussen de palingen. Want aan alle gebeurtenissen 

tijdens de expeditie en aan elk woord dat door iemand gesproken werd, gaf hij een perverse 

draai en zo rapporteerde hij het aan de keizer. Van deze laatste ontving hij geregeld op zijn 

beurt via over en weer uitgestuurde koeriers de grote lijnen voor zijn bedrieglijke plannen.  

Voor het eerst werd er hier uit diverse troepen, die achter verschillende leiders opgestapt 

waren langs diverse trajecten en op verschillende tijdstippen, één leger gevormd van de 

levende God. Vanuit de veelheid van de van her en der aankomende onderdelen werd het tot 

één entiteit. Immers sinds de aan God genegen leiders en legeraanvoerders hun huis hadden 

verlaten en op tocht waren gegaan, hadden ze nergens de gelegenheid gekregen om elkaar te 

zien en om onderling te overleggen over gemeenschappelijke aangelegenheden en te praten. 

Dat kon pas nu, nadat ze voor Nicea waren samengekomen en hun kamp hadden opgeslagen. 

Toen er een telling van de troepen werd gehouden, kwam men tot een aantal van 600.000 aan 

voetvolk van beide geslachten en 100.000 geharnaste ruiters. Allen stonden opgesteld voor 

Nicea en zij zetten alle middelen in om deze stad in te nemen en zo de eerste vruchten van hun 

inspanningen heel devoot aan God toe te wijden.  
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BOEK III. De inname van Nicea en de tocht door Klein-Azië. 

 

III,1 Beschrijving van de stad Nicea en haar kwaliteiten  
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Nicea is een van de steden in Bithynië, die in het verre verleden als suffragaan bisdom1 

respect verschuldigd was aan Nicomedia, de hoofdstad van die regio. Later werd ze door 

keizer Constantijn I uit die ondergeschikte positie bevrijd als eerbetoon aan het eerste 

algemeen concilie dat er was samengekomen. Immers, ten tijde van paus Silvester, van de 

eerbiedwaardige patriarch van Constantinopel Alexander en van de daar even vermelde 

keizer Constantijn kwam daar een heilige kerkvergadering samen2, waaraan 318 kerkvaders 

deelnamen en die gericht was tegen de ketterij van Arius en zijn volgelingen. Dit concilie 

veroordeelde deze verderfelijke en ziekelijke leer en legde de ware geloofsbelijdenis vast, 

steunend op het getuigenis van de heilige geschriften. Zo gaf het aan heel de kerk één 

zuivere vorm van godsgeloof. 

Later werd opnieuw in diezelfde stad ten tijde van de zeer vrome keizer Constantijn, de 

zoon van Irene, het zevende algemeen concilie3 gehouden tegen de iconoclasten, d.w.z. de 

bestrijders van de gewijde afbeeldingen, onder leiding van paus Adrianus en van de 

eerbiedwaardige patriarch Tharasius van Constantinopel. Op deze kerkvergadering 

incasseerden de net genoemde ketters vanwege de orthodoxe kerk een terechte veroordeling 

voor hun geloofsafval.  

Nicea is heel gunstig gelegen in een vlakte, maar toch niet ver van de bergen, die haar bijna 

volledig omringen. De stad beschikt over zeer goed akkerland, vruchtbare grond en 

daarnaast ook de vele voordelen van bossen en wouden. Naast de stad strekt zich in 

westelijke richting een zeer breed en lang meer uit. Langs daar worden per schip vanuit 

diverse richtingen een rijkelijk gamma van basisproducten geleverd. Aan één kant biedt dit 

meer aan de stad een uitstekende beschutting. Wanneer het water door de wind in volume 

toeneemt, komt het zelfs tot tegen de wallen. Aan de andere kanten is er rondom langs de 

stadsmuur een gracht, die bevoorraad wordt door bronnen en beekjes en vol water staat. Ze 

kon een lastige hindernis betekenen voor al wie de stad wilde benaderen met vijandige 

bedoelingen. Bovendien had Nicea een talrijke en krijgslustige bevolking.  

Uitstekend versterkt als zij was met hoge torens en zeer dikke stevig gemetselde muren, 

stonden de christenen bij hun aankomst vol bewondering voor de solide versterkingen van 

de stad.  

 

III,2 (1) 4  Kilij Arslan5, de heerser over Nicea, had uit heel het Oosten een immense 

troepenmacht tegen de christenen opgetrommeld en legde zich in hinderlaag om hen te 

overvallen. 

                                                           
1 Een bisdom dat afhankelijk is van een aartsbisdom dat geleid wordt door een metropoliet of aartsbisschop. 
2 Concilie van Nicea 325. 
3 Concilie van Nicea 787. 
4 De indeling in hoofdstukken van de teksteditie van Huygens wijkt hier af van die van de vroegere edities. In de 
vertaling werd, zoals bij Huygens, de dubbele nummering behouden.  
5 Cf. I 24, n.41. 
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De heerser over de stad en over heel de streek en de aangrenzende provincies was de zeer 

machtige Turkse satraap Kilij Arslan, bijgenaamd “Sjah”, wat in de Perzische taal koning 

betekent. Hij was een schrandere kerel met een sterke persoonlijkheid. Toen hij hoorde over 

de komst van de christenen, maakte hij zich zeer ongerust. Geruime tijd eerder was hij dan 

ook naar het Oosten afgezakt om aan de vorsten van die gebieden hulp te vragen tegen de 

oprukkende legers van de christenen. Met veel overredingskracht, aandringen en smeken en 

ook door met geld over de brug te komen was hij erin geslaagd zowel uit Perzië als uit de 

aangrenzende provincies een onmetelijke Turkse troepenmacht mee te brengen. Hij 

vertrouwde op hun hulp en hoopte op die manier Nicea en heel de regio van heel dit 

dreigende gevaar te vrijwaren.  

Het volledige gebied, dat zich over een afstand van 30 dagmarsen uitstrekt van aan de 

Hellespont tot in Syrië en eveneens over 30 dagmarsen van de Middellandse Zee naar het 

noorden, was enige tijd tevoren met geweld ingepalmd door Malik Sjah6, de oom van Kilij 

Arslan en de machtigste Perzische sultan. Die verovering vond plaats ten tijde van 

Romanus, bijgenaamd Diogenes, de derde keizer van Constantinopel vóór onze Alexius. 

Het grootste deel van het veroverde gebied had Malik Sjah doorgegeven aan Kilij Arslan. 

Deze was er nu de bezitter van en hij claimde eveneens eigendomsrechten over alle 

provincies van Cilicië tot aan de Hellespont. Zelfs in het zicht van Constantinopel had hij 

ambtenaren die tol eisten van passanten en die voor hun heer belastingen en bijdragen 

gingen innen in heel de regio. 

Kilij Arslan zelf trok zich met de troepen, die hij met zo veel moeite had bijeengekregen, 

terug in het naburige gebergte op een afstand van nauwelijks 10 mijlen van ons leger. Hij 

wachtte op een gunstige gelegenheid om de christenen zonder gevaar voor zijn eigen 

troepen te kunnen overvallen en zo de stad van haar onveiligheidgevoel te kunnen 

bevrijden. 

 

III,3 (2) De christenen belegeren met alle geweld de stad, maar de burgers hebben een 

uitwijkmogelijkheid via het meer. Kilij Arslan zendt de burgers een opmonterende brief. 
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Toen ons leger bij Nicea aankwam, begonnen ze met volle inzet aan het beleg. Hun 

gevechtsformatie stond echter nog niet op punt, want hun kamp had ook nog geen 

definitieve structuur gekregen. Toch kozen de aankomende troepen vaste posten voor 

zichzelf uit en reserveerden ze ook soortgelijke posities voor wie nog volgde. Hun acties 

waren er in het bijzonder op gericht om het tot elke prijs voor de burgers onmogelijk te 

maken om de stad binnen of buiten te gaan.  

Het meer echter, dat, zoals we gezegd hebben, met de stad verbonden was, maakte het heel 

moeilijk om in dit opzet te slagen. De inwoners hadden schepen bij de hand, voeren binnen 

en buiten en konden naar believen ongehinderd naar alle kanten varen. De christenen echter 

beschikten helemaal over geen vloot en konden hun escapades op geen enkele manier 

verhinderen. Toch deden zij er alles aan om de toegang over het land volledig te blokkeren 

en daarom bewaakten zij heel zorgvuldig alle toegangswegen.  

                                                           
6 Willem noemt hem hier en ook verder Belfetoh. Cf. I,9, n.10. 
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Kilij Arslan zag dat zijn stad te lijden had van de belegering en wilde de burgers 

ondersteunen en aanmoedigen om voluit weerstand te bieden. Hij stuurde twee 

ondergeschikten uit om over het meer naar de stad te varen en gaf hen een opmonterende 

boodschap mee voor de burgers, die ongeveer als volgt luidde:  

“De komst van dit barbaars ongeluksvolk, dat zinnens is onze stad te belegeren, mag voor u 

geen reden tot vrees zijn. Wij staan immers in de naaste omgeving opgesteld met een talrijk 

gevolg van moedige en edele manschappen. Bovendien wachten wij nog op een grotere 

troepenmacht die ons van dichtbij gevolgd is. Het zal niet lang meer duren vooraleer wij 

met verenigde troepen hun kamp zullen overvallen. Daarom moeten jullie ook paraat zijn: 

terwijl wij buiten de stad onze aanval opzetten, moeten jullie de poorten ontgrendelen, een 

uitval doen en hen eensgezind in het nauw drijven en op die manier ons ondersteunen. Jullie 

moeten ook niet bang zijn voor hun getalsterkte. Ze komen uit afgelegen gebieden van het 

Westen, zijn uitgeput door de lange tocht en de slopende inspanningen. Hun paarden zijn 

niet meer opgewassen tegen de vereisten van de oorlog en zelf zijn ze qua slagkracht en 

training geen partij voor ons die pas aangekomen zijn. Herinner jullie hoe gemakkelijk wij 

een zeer talrijk leger van hen hebben verslagen en op één dag ruim 50.000 van hen hebben 

uitgeroeid. 

Goede moed dus en geen vrees. Morgen nog vóór het zevende uur van de dag zullen jullie 

volop hulp krijgen en van de vijand verlost worden.” 

 

III,4 (3) De drager van de brief wordt gevangengenomen en hij maakt vele geheime plannen 

van de vijand aan onze legerleiding bekend. De graaf van Toulouse, die als enige nog afwezig 

was, komt ook in allerijl toe op vraag van de andere leiders, 
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De boodschappers voeren langs de oever op zoek naar een zo geschikt mogelijke plek om 

aan land te gaan. Terwijl ze geconcentreerd waren op het vinden van een nog betere 

landingsplaats, werden ze overvallen door de christenen. De ene werd onmiddellijk 

gevangengenomen, de andere werd in dit gevecht getroffen door een zwaard en kwam 

hierbij om. Degene die ongedeerd gevangen genomen werd, werd bij de legerleiding 

gebracht en met dreigementen en intimidatie werd hij gedwongen om te spreken en alles 

volledig te onthullen: de reden en de opdrachtgever van zijn missie. Uit zijn relaas bleek 

duidelijk dat Kilij Arslan hen had uitgestuurd om aan de burgers van Nicea zijn komst aan te 

kondigen. En ook dat hij in de omgeving zijn kamp had opgeslagen met de immense 

troepenmacht die hij had opgetrommeld en dat hij van plan was om de volgende dag een 

verrassingsaanval te doen op ons kamp. 

Zodra onze legeraanvoerders op de hoogte waren van de nakende komst van Kilij Arslan, 

lieten ze de gevangene opsluiten en stuurden ze boodschappers uit om de graaf van 

Toulouse en de bisschop van Le Puy, die nog niet bij hen aangekomen waren, aan te manen 

tot uiterste spoed. Toen deze leiders de boodschap van hun broeders ontvingen, werden zij 

ongerust en met veel ijver en afkerig van elk getalm rukten zij in ijltempo op heel de nacht 

door. Heel vroeg in de ochtend, nog voor zonsopgang, bereikten zij met een immense 

troepenmacht het kamp met wapperende vaandels en met veel schittering en gekletter van 

wapens. Ze hadden nauwelijks hun bagage in veiligheid gebracht om samen met de anderen 

de hun toegewezen positie in het kamp in te nemen, toen plots omstreeks het derde uur, in 
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overeenstemming met het getuigenis van de gevangene, Kilij Arslan met een immense 

cavalerie, bestaande uit naar schatting ongeveer 50.000 ruiters uit de bergen naar de vlakte 

kwam met de bedoeling om naar de stad te gaan.  

Toen de christenen dit zagen, grepen ze dadelijk naar de wapens. Met trompet- en 

hoorngeschal werden de troepen gealarmeerd, daarna in gereedheid gebracht en in slagorde 

opgesteld. Alle regels van de krijgskunst werden volledig in acht genomen, waarvoor zij 

trouwens over alle mogelijke ervaring beschikten en ook getraind waren. Zo lieten ze niets 

aan het toeval over om zich in te stellen op de confrontatie met de vijand.  

III,5 (4) Kilij Arslan komt uit de bergen en valt de christenen heftig aan. Zijn leger wordt 

verslagen. Bewijzen van de overwinning worden naar de keizer gestuurd, waarop deze de 

aanvoerders beloont. 
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Kilij Arslan zond een afdeling van 1000 ruiters voorop en haastte zich naar de zuidelijke 

poort, die ter bewaking was toegewezen aan de graaf van Toulouse. Hij was niet op de 

hoogte van de aankomst van deze laatste en meende de poort, zoals de dag tevoren en ook 

de dag daarvoor, onbewaakt aan te treffen. In die verwachting zou hij echter teleurgesteld 

worden en hij trof daar bijna meer troepen aan dan gelijk waar elders. Van dit alles niet 

bewust, repte hij zich naar de bewuste poort. Onstuimig viel hij de troepen van de graaf aan, 

toen die nog maar pas hun bagage in veiligheid hadden gebracht. Zij vingen die aanval 

fantastisch op en verijdelden zo zijn opzet. De voorhoede van de vijand werd volledig 

uiteengeslagen en zij sloegen op de vlucht. Maar zie, Kilij Arslan, die met een grotere 

troepenmacht volgde, slaagde erin om zijn troepen, ook al waren ze ontredderd, terug moed 

in te pompen en hen terug het gevecht met de christenen in te sturen.  

De hertog echter, Bohemund en de graaf van Vlaanderen hadden opgemerkt dat er nog meer 

vijandelijke versterkingen in dichte drommen gearriveerd waren en dat het leger van de 

graaf van Toulouse het door de overmacht en de onstuimige aanval meer te verduren kreeg 

dan ze aankonden. Eensgezind deden ze een uitval en stortten zich op de vijandelijke 

troepen. Met zwaarden en lansen gingen zij een lijf aan lijf gevecht aan.  

De vijand scheen op het eerste gezicht over voldoende moraal en energie beschikt te hebben 

om quasi één uur weerstand te bieden. Ongeveer 4000 van hen werden gedood, sommigen 

werden gevangengenomen en de anderen werden op de vlucht gejaagd. De christenen van 

hun kant hadden met de hulp van de Heer een eerste overwinning behaald. Zij zetten het 

beleg van Nicea verder, waarbij ze hun kamp in een ononderbroken kring rond de stad 

installeerden.  

Vanaf die dag heeft Kilij Arslan noch een andere aanvoerder van de ongelovigen nog 

geprobeerd een dergelijke onderneming op te zetten en dit zo lang onze troepen het beleg 

van Nicea verderzetten. In deze confrontatie hebben de leiders over wie we gesproken 

hebben optimaal gepresteerd. Maar ook Tancred, Walter van Garland, de seneschalk van de 

koning van de Fransen en eveneens Guy van Porsessa en Roger van Barneville hebben in dit 

treffen veel roem geoogst.  

Om de vijand schrik in te boezemen lieten de christenen met slingertuigen heel wat hoofden 

van gesneuvelden tot in de stad afschieten. Duizend hiervan en ook nog wat gevangenen 

stuurden ze naar de keizer, wat deze zeer apprecieerde. Daarom liet hij, heel gul, een 
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35 aanzienlijke geldsom en diverse zijden stoffen bezorgen om de legeraanvoerders te belonen. 

Tevens gaf hij orders om de handel in basisproducten en andere koopwaar zonder enige 

beperkingen op staande voet te garanderen.  

  

III,6 (5) De aanvoerders nemen hun stellingen in op de hen toegewezen posities en de stad 

wordt van alle kanten belegerd. Enkele edellieden sneuvelen in de strijd. 
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Onze leiders oordeelden dus dat het voor het welslagen van hun opzet aangewezen was om, 

zoals eerder gezegd, de stad van alle kanten te blokkeren en daartoe de aanvoerders 

passende posities te laten innemen. Wanneer er langs alle kanten op de burgers druk zou 

gezet worden, zouden ze gemakkelijker hun overgave kunnen afdwingen. Eenparig 

verdeelden ze dus de omtrek van de stad in gelijke delen en elk ervan werd aan één leider 

toegewezen. De hertog en zijn twee broers met hun troepenmacht positioneerden ze aan de 

oostkant; Bohemund en Tancred en de andere aanvoerders die hen gevolgd waren – hun 

namen hebben wij eerder vermeld – blokkeerden met hun leger de noordkant van de stad. 

Naast hen moesten op hun beurt de graaf van Vlaanderen en de prins van Normandië met 

hun troepen positie kiezen. De zuidelijke sector werd toegewezen aan Raymond van 

Toulouse en de bisschop van Le Puy met hun compagnons. Daarnaast hadden Stefan, de 

graaf van Blois en van Chartres, samen met Hugo van Vermandois en nog enkele andere 

bekende edelen hun kamp opgeslagen.  

Toen de stad zo langs alle kanten omsingeld was, besliste de legerleiding om zo vlug 

mogelijk machines te laten maken die geschikt en onontbeerlijk waren om de muren te 

ondermijnen. In de volksmond noemden ze die ‘scropha’ (= zeug). Daarnaast ook 

werptuigen, met als populaire benaming ‘mangonel’ en ‘petraria’ (=‘steenwerper’). Het 

geschikte materiaal voor al die tuigen haalden ze uit de bossen. Vaklui werden 

opgetrommeld en deze gingen met uiterste precisie aan de slag. Met de meeste urgentie 

zetten zij alles op alles zodat men, eens dit werk achter de rug, voluit kon beginnen aan de 

bestorming van de stad. Dat gebeurde dan ook zeer intens en zeven weken lang volgden de 

stormaanvallen op de stad elkaar op. 

Toen ze op zekere dag naar gewoonte slaags waren geraakt, verloren ze bij een rampzalig 

incident twee schitterende edele krijgers, Boudewijn bijgenaamd Calderon en ook 

Boudewijn van Gent. Terwijl ze onstuimig de stad bestormden, werd de ene getroffen door 

een steen, de andere door een pijl. Toen de troepen daarna op beslissing en bevel van de 

legerleiding een tweede bestorming uitvoerden, werden graaf Willen van Forez en Galo van 

Lille door een pijl getroffen, toen ze bij die aanval tegen de vijand te heftig tekeergingen. 

Beide kwamen jammerlijk om. Ook Guy van Porsessa, een edelman uit het koninkrijk der 

Franken, werd daar getroffen door een hevige ziekte en liet het leven. Het volk van God was 

erg onder de indruk van hun dood en ze droegen hen met veel respect ten grave. Ze kregen 

een uitvaart met alle blijken van liefde en respect, zoals bij hoogstaande mannen van adel 

gebruikelijk is. 

 

III,7 (6) Een belegeringstuig wordt door de inwoners van Nicea vernietigd, waarbij veel van 

de onzen omkomen. Het meer dwarsboomt de inspanningen van de christenen. 
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Op zekere dag waren alle aanvoerders weer ijverig bezig om hun belegeringstuigen bij de 

muren te plaatsen. Op alle mogelijke wijzen, zonder rustpauzes of onderbrekingen, 

probeerden ze met alle geweld de muren te forceren en zich toegang te verschaffen.  

Graaf Hartman en Hendrik van Esch, vooraanstaande edelen uit het koninkrijk van de 

Teutonen, plaatsten, voluit ondersteund door hun knechten en ander personeel, een 

vakkundig geconstrueerd belegeringstuig tegen de wallen. Het was gemaakt van eiken 

balken, waarrond een stevige bekleding was aangebracht. Er was plaats in voor twintig 

robuuste ridders die de opdracht hadden meegekregen om van daaruit de muren te 

ondermijnen. Daarbinnen meenden ze beschut te zijn tegen het slingeren van speren of zelfs 

van zware grote stenen.  

Het belegeringstuig stond dus, zoals gezegd, tegen de stadsmuur en het werd door de 

burgers die boven positie hadden gekozen om de wallen te verdedigen, bestookt met zware 

stenen. Daardoor werd het tuig zwaar beschadigd, de verbindingsstukken kwamen los en al 

degenen die binnenin zaten, werden verpletterd. 

Heel het volk voelde mee met de twee edellieden, omdat het kostelijke werk van vele dagen 

nutteloos en verloren was. Tevens betreurde men het pijnlijke verlies van de moedige 

gesneuvelden. Maar onderling vonden zij toch troost in de hoop op de overwinning en 

vooral ook in hun vertrouwen dat zij die in deze onderneming voor Christus hun leven veil 

hadden, zeker een beter leven zouden verwerven. Terecht maakten ze de bedenking dat het 

leven verliezen in een dergelijk gevecht gelijkstaat met martelaarschap. Zij minachtten dus 

de dood en achtten hun aardse leven van geen tel. Zo putten zij nog meer moed uit hun hoop 

(op eeuwig leven) en zij stelden zich vol vertrouwen bloot aan alle mogelijke gevaren.  

De aanvoerders stelden dus eendrachtig alles in het werk om de stad langs heel de omtrek te 

bestormen. Naargelang ieder zich in de hem toegewezen sector inzette en het de belegerde 

stedelingen moeilijk maakte, oogstte hij naar verhouding roem bij de anderen. De operatie 

was dus in volle gang en door de voortdurende gevechten en de bijna onophoudelijke strijd 

kregen de burgers geen rust. Nochtans bemoeilijkte het meer, dat aan de stad grenst, in hoge 

mate de inspanningen van de christenen en daardoor leverde hun inzet niet het gewenste 

resultaat op. Het meer bood trouwens op verschillende wijzen soelaas aan de burgers. Zij 

konden er immers vrijuit overvaren en zo levensmiddelen en voedselvoorraden invoeren en 

menigmaal ook, terwijl de onzen het zagen en hier niets tegen konden ondernemen, een 

groep gewapende mannen. 

  

III,8 (7) De christenen voeren vanuit de kust op wagens schepen aan en verwerven de 

controle over het meer. De burgers zijn verbaasd over het potentieel van de onzen en worden 

wanhopig. 
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De door God geliefde leiders kwamen dus bijeen met als belangrijkste agendapunt de vraag 

hoe zij aan dat probleem een passende oplossing konden geven. Ten slotte beslisten zij 

eenparig om een grote groep voetknechten, vergezeld van enkele afdelingen ruiters naar de 

zee te sturen. Zij moesten schepen, hetzij volledig, hetzij in onderdelen, op wagens en 

karren of gelijk welk ander transportmiddel naar het meer voeren. Zo niet zouden alle 

inspanningen nutteloos blijken, heel de inzet en de kosten waardeloos en zou de 

onderneming geen enkel resultaat opleveren.  
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Daarop trokken de manschappen aan wie de opdracht was toevertrouwd naar zee. De Heer 

begeleidde genadig hun wegen en hun onderneming en zij vonden boten van een 

gemiddelde grootte. Ze konden die vrij gemakkelijk verkrijgen van de keizer, haalden ze uit 

het water en plaatsten ze op het droge. Naargelang de lengte van de schepen het vereiste, 

koppelden ze drie of vier wagens aan elkaar en plaatsten de boten erop. Met touwen aan de 

schouders en om de hals van manschappen en paarden, slaagden ze erin de boten in een 

tijdspanne van één nacht over een afstand van 7 mijl of meer naar het meer te transporteren. 

Er waren ook boten bij die niet zo klein waren maar 100 of 50 krijgers konden vervoeren. 

Toen de boten ter plaatse aangekomen waren en op het meer geplaatst, stak er een groot 

enthousiasme op in het christelijke kamp. De aanvoerders kwamen snel samen bij de oever, 

ze haalden er roeiers bij met scheepservaring en ook manschappen die vaardig waren met de 

wapens en toonbeelden van dapperheid. Zij hadden nu de rotsvaste hoop dat ze met de hulp 

van de Heer weldra de stad zouden innemen. 

De burgers van hun kant bemerkten dat er meer boten op het meer waren dan gewoonlijk. 

Ze verbaasden zich daarover en waren in het ongewisse of het onderdelen van hun eigen 

vloot waren, die hen hulp kwamen bieden dan wel van de vijand. Toen zij uiteindelijk 

vernamen dat de onzen die boten met veel inspanningen uit de zee gehaald hadden, over 

land vervoerd en te water gelaten op het meer, stonden ze paf van de daadkracht en de 

energie van de christelijke strijdkrachten, omdat ze erin gelukt waren een uitzichtloze en 

quasi onmogelijke operatie met succes af te ronden. 

  

III,9 (8) De stad wordt opnieuw langs alle kanten belegerd. De graaf van Toulouse probeert 

een toren recht voor hem met tuigen en alle mogelijke kunstgrepen aan het wankelen te 

brengen, maar door de weerstand van de burgers halen zijn inspanningen niets uit. 
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Zo was voor de burgers de uitweg via het meer afgesloten door de inschakeling van de 

vloot. Daarop volgde een openbare afkondiging via herauten dat elk leger zich opnieuw tot 

de tanden moest bewapenen en zich moest opstellen op de aangeduide plaatsen, elk onder 

hun eigen aanvoerders. Zij moesten met nog meer inzet dan gewoonlijk zo veel mogelijk 

pressie uitoefenen op de burgers. Iedere aanvoerder vuurde zijn troepen aan en leidde hen in 

gevechtsuitrusting naar de strijd. Er volgde een bestorming die nog veel feller was dan 

gewoonlijk. Belegeringstuigen werden ook volop ingezet, sommigen waren bezig met de 

muur te ondermijnen, anderen werden gebruikt om grote stenen af te schieten met de 

bedoeling de muren zwaar te beschadigen.  

In de zuidelijke sector, die voor de belegering aan de graaf van Toulouse toegewezen was, 

bevond zich een toren die door zijn hoogte en robuuste constructie boven alle anderen in het 

oog sprong. Men zei dat de vrouw van Kilij Arslan ernaast woonde. Al enkele dagen 

probeerde de graaf met alle geweld deze toren neer te halen, maar tevergeefs. Met twee 

slingermachines had hij de toren al intens met ononderbroken beschietingen bestookt maar 

door de soliditeit van de constructie was hij er niet in geslaagd ook maar één steen van de 

toren los te krijgen. In plaats van ontgoocheld van zijn opzet af te zien, verdubbelde hij nog 

zijn aanvallen, zette hij nog meer slingermachines in, liet nog grotere rotsblokken afschieten 

en uitzonderlijk zware stenen. Dan begon de toren scheuren te vertonen en ten gevolge van 
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de door de projectielen aangerichte schade te verpulveren. Toen onze strijdkrachten dat 

opmerkten, hitsten ze elkaar op en trokken in één groep over de gracht. Ze naderden de 

muren en probeerden de toren te doen instorten of er minstens bressen in te slaan. De 

burgers hadden echter wel begrepen dat de bewuste toren met instorting bedreigd werd. 

Daarom hadden ze hem vanbinnen gevuld met stenen en mortel. De nieuwe constructie 

moest preventief een oplossing bieden voor de oude, voor het geval de muur zou instorten, 

hetzij omdat hij ondergraven was, hetzij door de beschadiging die aangericht was door de 

slingermachines, en tevens een hindernis vormen voor mogelijke indringers. De christenen 

van hun kant zochten beschutting onder zeer solide schutdaken, die ze krachtig tot tegen de 

stadsmuur hadden aangebracht. Ze probeerden de muur te ondergraven en uiteindelijk lukte 

het hen om, met behulp van ijzeren tangen met veel inspanningen, een bres te slaan, die 

breed genoeg was om twee gewapende mannen vlot te laten binnenkomen. 

De burgers zetten nu alles op alles in hun verzet tegen die dreigende aanvallers. Ze stonden 

als één man klaar om met gelijke munt terug te slaan: tuig tegen tuig, geweld tegen geweld. 

Met bogen en slingertuigen en alle mogelijke soorten wapens en door vuistgrote stenen te 

laten neerkomen, deden ze er alles aan om de vijand terug te slaan en het onheil dat op hen 

afkwam af te wentelen. 

  

III,10 (9) Een merkwaardige heldendaad van hertog Godfried. De burgers bestoken onze 

belegeringstuigen met vuur en vet. Het trieste lot van een edelman.  
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Tussen degenen die de muren tegen de belegeraars verdedigden was er één die nog heftiger 

tekeerging dan de anderen en die opviel door zijn gestalte en zijn kracht. Met zijn boog 

richtte hij een echte ravage aan bij de christenen. Toen hij al te lang geproefd had van zijn 

succes, begon hij, opgeblazen van trots, bovendien de christenen smadelijke verwijten en 

beledigingen naar het hoofd te slingeren: hij noemde hen luieriken en lafaards. De plek, 

waar die kerel schaamteloos te keer ging, lag nu in de sector die voor het beleg 

toevertrouwd was aan hertog Godfried en zijn strijdkrachten. Deze illustere heer kon zijn 

optreden niet verdragen. Hij nam zijn boog, zocht een geschikte positie, mikte op die 

snoodaard en met zijn pijl trof hij hem recht in zijn ‘edele delen’, waardoor hij levenloos ter 

aarde viel, een terechte straf ter vergelding van al wat hij de onzen had aangedaan. 

Hierdoor veroorzaakte de hertog heel wat paniek bij de aanhangers van dat individu, die in 

die sector, aangestoken door zijn voorbeeld, heel heftig weerstand boden. Zodoende gingen 

ze de christenen minder en minder projectielen en verwijten naar het hoofd slingeren. 

Anderen echter, die zich op andere plaatsen energiek inzetten voor de verdediging van de 

stad en die niet op de hoogte waren van dat incident, bleven zich 100 % verdedigen en zich 

voluit inspannen om dood en verwondingen aan te richten in de gelederen van de christenen. 

Pek, olie, vet, alles wat als brandstof dienen kon en ook brandende fakkels lieten zij op onze 

belegeringstuigen neerkomen. Op plaatsen waar de christenen niet goed uitkeken, werden de 

belegeringstuigen hierdoor grotendeels vernietigd.  

Zij die echter in de zuidelijke sector ijverig bezig waren om die bewuste toren terug te 

bestormen, zetten hun inspanningen daarvoor ijverig verder. Toen ze echter zagen dat de 

stukken van de muur, die ze de vorige dag ondergraven hadden, de volgende dag weer 

volledig hersteld waren, begon hun inzet te verslappen. Ze zagen immers dat ze niet 
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opschoten en toen ze op het punt stonden ermee op te houden, was er plots een energieke 

edele ridder uit het leger van de graaf van Normandië die door zijn voorbeeld de anderen 

wilde aanvuren. Geharnast en gehelmd en van een schild voorzien, sprong hij over de gracht 

en naderde hij onverschrokken de muur. Hij wilde de gloednieuwe stenen constructie 

neerhalen die de burgers de vorige nacht hadden aangebracht en de bres die zij een dag 

eerder hadden geslagen terug openmaken. De burgers vielen hem vanuit de hoogte heftig 

aan, niemand van de andere christenen waagde het dichterbij te komen om hem hulp te 

bieden en zelf kon hij zijn opzet niet tot een goed einde brengen. Hij werd door zware 

stenen daar bij de muur getroffen en voor de ogen van de onzen, die niet konden tussen 

beide komen, kwam hij om. De inwoners van Nicea trokken met ijzeren haken zijn 

levenloze lichaam omhoog en deponeerden het binnen de stadswallen om het te onteren. Ze 

trokken zijn helm en harnas uit en gooiden het lijk dan terug over de wallen naar de 

christelijke strijdkrachten.  

Deze droegen hem ten grave met een passende uitvaartceremonie, het volk betreurde hem 

erg en loofde uitvoerig zijn positieve instelling Men oordeelde dat zijn dood waardevol was 

in de ogen van de Heer, waardoor men er zeker van was dat zijn geest bij de uitverkorenen 

zou opgenomen worden. Want, zoals wij al gezegd hebben, allen waren er eensgezind van 

overtuigd dat zij die zo sneuvelden het eeuwig leven verdienden en de verheerlijkte 

voorbehouden plaatsen tussen de heiligen zouden innemen. 

  

III,11 (10) Een vakman biedt zijn diensten aan de wanhopige aanvoerders aan. Hij bouwt een 

belegeringsmachine, ondermijnt de muur en deze stort daardoor in. 
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Ondertussen kwamen, zoals gebruikelijk, de aan God gewijde leiders van onze troepen 

samen voor overleg. Zij beseften dat ze geen vorderingen maakten, integendeel dat ze 

energie en inspanningen nutteloos verspilden. Zij analyseerden de toestand grondig en 

beraadslaagden over de beslissing die genomen moest worden in deze kritieke situatie. 

Terwijl ze daar intens en met grote bezorgdheid mee bezig waren, diende zich plots iemand 

van Lombardische afkomst aan bij de aanvoerders. Hij had gezien dat alle middelen van de 

machinebouwers gefaald hadden en dat hun arbeid vruchteloos was geweest. Hij 

pretendeerde in deze materie deskundig te zijn en beweerde die bewuste toren met de hulp 

van de Heer op enkele dagen tijd te zullen neerhalen en dit zonder verliezen in onze rangen, 

als men hem maar uit de schatkist de nodige middelen verstrekte, die toereikend waren voor 

de uitvoering van dit project. Hij zou dan voor al wie de stad binnen wilde een vrije en 

ruime toegang kunnen creëren. Daarop kreeg hij dus uit de schatkist een budget toegewezen, 

dat volstond voor heel dit werk en bovenop als vergoeding voor zijn arbeid nog een bedrag 

voor zichzelf. Het materiaal werd volgens zijn wensen geleverd en met meesterlijk 

vakmanschap stak hij vervolgens een belegeringsmachine in elkaar. Deze was zo ontworpen 

dat de manschappen binnenin, ondanks alle verzet van de vijanden, zonder het minste risico 

voor zichzelf het belegeringstuig tegen de muur konden bevestigen. Beschut door de 

machine, konden ze van daaruit zonder vrees de muur ondermijnen.  

En dat bleek ook duidelijk in de feiten. Want, eens het tuig volledig volgens zijn instructies 

gebouwd en verstevigd was, liet hij er een aantal sterke geharnaste strijders in plaats nemen. 

Zij werden uitgerust met wapens en met de nodige metalen werkinstrumenten om de muur 
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te kunnen ondermijnen. Samen met zijn arbeiders schoof hij de machine zonder ongelukken 

en met veel vakmanschap over de gracht heen tot tegen de wallen. De burgers bestookten 

het tuig met hun gebruikelijke felheid. Zij lieten er zware stenen op neerkomen en 

bovendien nog vuur. Ten gevolge van de steile helling van het dak en de schuin aflopende 

zijden van de machine konden deze projectielen echter niet voldoende grip krijgen om al 

wie binnenin zat schade te kunnen berokkenen. De stedelingen begonnen hun traditionele 

defensietechnieken in vraag te stellen en stonden vol bewondering voor de soliditeit van de 

belegeringsmachine die ze niet de minste schade konden berokkenen en ook voor het 

vernuft van de ontwerper.  

De christenen, die schuilden onder de beschutting, waren volledig veilig voor vijandelijke 

aanvallen en konden al hun energie concentreren op het forceren van de muren en het 

neerhalen van de toren. De losgerukte stenen vervingen ze door balken en houten stutten, 

om te vermijden dat, eens de basis van de muur ondermijnd was, het bovenste deel plots zou 

instorten en het belegeringstuig zou vernielen, want het was niet bestand tegen het gewicht 

van zo een grote neerstortende massa. Eens de ondermijningsoperatie blijkbaar ver genoeg 

gevorderd was met het oog op de instorting van de toren, werden de stutten die de ten dode 

opgeschreven toren ondersteunden, in brand gestoken en het vuur werd nog aangewakkerd 

met uiterst brandbaar materiaal. De manschappen kwamen dan onder de beschutting 

vandaan en vervoegden ijlings hun collega’s.  

Omstreeks middernacht was al het onderstuttend houtwerk opgebrand en door het 

verterende vuur tot as gereduceerd. Daarop stortte de toren met veel lawaai in. Deze crash 

kon de vergelijking doorstaan met een aardbeving, die mensen in shock brengt en paniek 

veroorzaakt en zelfs op verre afstand zorgde hij voor huiver. Het lawaai betekende voor de 

troepen het signaal om naar de wapens te grijpen, vastbesloten om zich met geweld een 

toegang tot de stad te verschaffen.  

 

III,12 (11) De vrouw van Kilij Arslan vlucht met haar twee kinderen maar wordt 

gevangengenomen. De burgers zijn wanhopig en onderhandelen met de Griek Taticius over 

de overgave. De legeraanvoerders sturen over deze kwestie boodschappers naar de keizer.  
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De echtgenote van Kilij Arslan had tot dan toe de ongemakken van de belegering van de 

stad doorstaan, maar door de vernieling van de toren was ze, zoals dat bij vrouwen 

gebruikelijk is, volledig in paniek. Ze liet boten klaarmaken met de bedoeling in het geniep 

de stad te verlaten en samen met haar meiden en dienstpersoneel veiliger oorden op te 

zoeken. Maar de christenen hadden de bemanning van de boten op het meer de opdracht 

gegeven burgers te verhinderen de stad binnen of buiten te gaan. Zij hielden intens en 

behoedzaam alles in het oog en merkten het vertrek van de dame op. Ze namen haar daarop 

gevangen en brachten haar samen met haar nog twee jonge zoontjes tot bij de legerleiding. 

Deze liet haar en haar medegevangenen onder een strikt regime in verzekerde bewaring 

plaatsen. 

De burgers waren in alle staten, zowel door de toegang die vrijgekomen was voor de vijand 

als door de gevangenneming van een zo vooraanstaande dame. Ze hadden volstrekt geen 

vertrouwen meer in hun eigen mogelijkheden en stuurden gezanten uit om aan onze leiders 



73 
 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

 

  

30 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

45 

 

 

 

50 

 

 

een bestand te vragen met de bedoeling de onderhandelingen over hun overgave op te 

starten.  

Taticius echter, waarover wij eerder7 gesproken hebben, had, doortrapt als hij was, er een 

voorgevoel van dat de burgers op het punt stonden de verdediging van hun hebben en 

houden op te geven. Hij had de vooraanstaanden van de stad bij elkaar geroepen en hen 

geadviseerd om in het geval van een overgave uiting te geven van hun respect aan de keizer. 

Hij beweerde dat het daar aanwezige leger van de pelgrims andere katten te geselen had. Ze 

waren aan de belegering begonnen, niet omdat het tot hun eigenlijke opdracht behoorde, 

maar eerder toevallig en als het ware in het voorbijgaan. Maar de inwoners hadden de keizer 

wel voortdurend in hun nabijheid. Op zijn voorbeeldige mildheid konden zij vast vertrouwen 

en daarvan ook altijd het beste verhopen. Het was dus wel opportuun om bij deze 

gelegenheid aan de keizer de voorrang te geven op een onbekend en barbaars volk. 

Zodoende moesten zij die niet meer te vermijden overgave in zijn handen afleggen. Op die 

manier zou de keizer van hen de stad terugkrijgen die hij in een niet zo ver verleden door het 

gewelddadig optreden van de Turken ten onrechte was kwijtgeraakt. De delegatie van de 

burgers liet zich door deze en ook andere soortgelijke argumenten overtuigen. Ze gaven er 

de voorkeur aan om – op voorwaarde van garanties voor hun veiligheid – de stad, hun eigen 

persoon en alles wat zich in de stad bevond in de handen van de keizer over te dragen. 

Deze beslissing kwam niet hard aan bij onze leiders. Hun directe objectief lag immers totaal 

elders en het was helemaal niet hun bedoeling om daar in Nicea nog langer te moeten 

blijven. Ze rekenden er nochtans op dat – in overeenstemming met de inhoud van het 

verdrag – de buit van de stad zou gereserveerd worden voor het leger ter compensatie van 

alle inspanningen en verliezen die zij hadden moeten verduren.  

Onze broeders uit het leger van Pieter de Kluizenaar, die door Kilij Arslan bij Civitot waren 

gevangengenomen en ook de christenen, die bij de belegering van de stad door de burgers in 

hechtenis waren genomen, werden onmiddellijk in vrijheid gesteld. Ons leger nam hen terug 

op, vooraleer zij verder wilden onderhandelen over de overgave van de burgers of wilden 

tegemoetkomen aan hun wensen in dit verband. Met een zekere berusting in hoofde van de 

leiders en met de instemming van het volk werden boden naar de keizer gestuurd met deze 

boodschap: “De leiders en de manschappen van de christelijke strijdkrachten, die bij Nicea 

geweldige inspanningen hebben geleverd bij de belegering van deze stad uit liefde voor de 

naam van Christus, hebben haar met de hulp van de Heer maar ook met veel bloed en tranen 

tot de overgave gedwongen. Daarom richten wij ons tot Uwe Hoogheid en wij verzoeken u 

dringend en met klem dat u zonder uitstel naar deze regio enkele van uw legeraanvoerders 

stuurt met voldoende mankracht om de macht over die stad ter ere van uw naam te blijven 

behouden en om tegelijkertijd de overdracht van massa’s gevangenen van hieruit te kunnen 

verzekeren. Wij van onze kant zullen, zodra de overdracht van de stad aan Uwe Hoogheid 

geregeld is, de expeditie verderzetten die wij eens en voor altijd met de hulp van de Heer 

zijn opgestart.” 

  

III,13 (12) De keizer stuurt gezanten om de stad over te nemen. Hij dankt onze leiders en 

stuurt hen geschenken. Ons volk is verontwaardigd en klaagt over een schending van de 

                                                           
7 Cf. II 24.  
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afspraken. De keizer stuurt de gevangenen, die naar Constantinopel gebracht werden, 

beladen met geschenken terug naar huis.  
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Deze berichten maakten de keizer blij en gelukkig. Hij stuurde enkele intimi, op wier 

loyaliteit en inzet hij volledig kon vertrouwen, vergezeld van een grote legermacht naar die 

regio. Hun opdracht bestond erin de stad in bezit te nemen en na de inname hun greep op de 

stad te consolideren. Tevens moesten zij voor de keizer beslag leggen op het volledige 

vermogen van de gevangenen in goud of in zilver of meubilair van gelijk welke aard. Aan 

elk van onze leiders stuurde hij aanzienlijke geschenken. Zowel schriftelijk als mondeling 

probeerde hij hen gunstig te stemmen en hij bracht zijn immense dank over voor hun 

eervolle prestaties en voor de aanzienlijke gebiedsuitbreiding van zijn rijk dankzij hen. 

 Het volk echter en de manschappen van een lager echelon hadden immense inspanningen 

geleverd bij de belegering van Nicea. Zij hoopten dan ook compensatie te krijgen voor de 

geleden schade. Al wat buit kon gemaakt worden bij de gevangen genomen inwoners en ook 

allerlei materiaal dat in de stad aangetroffen zou worden, kon daarvoor dienen. Zij beseften 

nu dat de keizer hun inspanningen niet volwaardig beloonde en dat hij vastbesloten was om 

wat volgens contract voor de brede massa moest aangeslagen worden, in te palmen voor zijn 

vertrouwelingen en voor zijn schatkist. Zij konden dat heel moeilijk verteren en bijgevolg 

hadden zij spijt over alle getrooste inspanningen en gespendeerde uitgaven die voor hen nu 

totaal nutteloze verspillingen leken.  

De aanvoerders van hun kant bleven consequent staande houden dat de keizer de inhoud van 

de overeenkomst geschonden had. Want bij de bepalingen van de contracten die zij met de 

keizer hadden afgesloten, was volgens hen het volgende artikel toegevoegd: “Indien zij erin 

slaagden een of andere van de steden die vroeger deel uitmaakten van het keizerrijk te 

veroveren in de loop van hun expeditie naar Syrië, onder de leiding van de goddelijke 

barmhartigheid, moest de stad met het bijhorende gebied aan de keizer teruggegeven 

worden. Maar de buit en de opbrengst van de plunderingen en alle andere goederen moesten 

ontegensprekelijk toekomen aan het leger als beloning voor hun inspanningen en ter 

compensatie van al hun onkosten.” 

Onze troepen hadden heel gemakkelijk en probleemloos de vertrouwelingen van de keizer 

ver van de stad kunnen verjagen en met lege handen naar hun meester kunnen terugsturen. 

Zij zouden in dat geval ook rechtmatig gehandeld hebben, want het is onverantwoord om je 

te houden aan een gegeven woord tegenover iemand die er alles aan doet om de afspraken 

met voeten te treden. Zij hadden echter ‘de vreze Gods’ voor ogen en waren gefocust op 

hogere doelen. Met het oog op het algemeen belang pasten zij dus hun discours aan en, 

hoewel de troepen dit moeilijk accepteerden, konden zij hen toch met eerbare argumenten 

tot zwijgen brengen, zodat ze bereid waren om het vooropgestelde project verder af te 

werken.  

De Grieken echter gingen, zoals hen was opgedragen, de stad binnen, namen de wapens van 

de inwoners in beslag en voltrokken de overgave. Daarna gingen ze buiten de stad naar het 

kamp van de christenen en tegenover onze leiders hielden zij een pleidooi om het leven van 

de inwoners veilig te stellen. Daarbij zegden ze dat deze de stad aan de keizer hadden 

teruggegeven en hun lot onder zijn juk en macht hadden geplaatst.  
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Zo was de stad dus ingenomen en onder de hoede van blijkbaar voldoende troepen geplaatst. 

De vrouw van Kilij Arslan en haar twee zonen, waarover wij het eerder hebben gehad, 

werden met een massa krijgsgevangenen naar Constantinopel overgebracht. Daar werden ze 

door de keizer niet alleen vriendelijk maar zelfs overdreven mild behandeld en binnen een 

paar dagen terug in vrijheid gesteld. Men zegt dat hij dit deed met de volgende bedoeling: 

de Turken voor zich winnen, hen tegelijkertijd via deze gunstige behandeling stimuleren om 

onze troepen kwaad te berokkenen en ook om anderen bij een gebeurlijke nieuwe inname 

van een stad niet af te schrikken om zich over te geven. 

Nicea werd ingenomen op 20 juni8 van het jaar 1097 na Christus. 

  

III,14 (13) Na de opheffing van het beleg zette het leger de tocht verder. De leiders gaan uit 

elkaar. Kilij Arslan rukt andermaal met een grote troepenmacht tegen hen op. 
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Na de stopzetting van het beleg kreeg het leger van de aanvoerders het bevel om de tocht 

verder te zetten. Zij maakten hun bagage gereed en op 29 juni gingen ze op weg. Ze rukten 

twee dagen samen op en de volgende nacht kozen ze hun kampplaats vlakbij een brug om 

gebruik te kunnen maken van het water. In de vroege morgen, nog voor zonsopgang 

wanneer het nog duister was, maakten ze zich weer op om te vertrekken. Zij staken de brug 

over en, hetzij bij toeval, hetzij opzettelijk, gingen de aanvoerders met hun troepen vanaf 

deze plaats uit elkaar. Bohemund, de graaf van Normandië, Stefan van Blois, Tancred en 

Hugo van Saint-Pol draaiden naar links, rukten apart op en belandden in een vallei, Gorgon 

genaamd. Daar stroomafwaarts bij de oever van een rivier, waar ze konden genieten van 

weidegronden en grasvelden, sloegen ze hun kamp op omstreeks het negende uur. Ze waren 

op hun hoede en zetten rondom wachten uit en zo brachten ze daar toch een rustige nacht 

door. De andere troepen gingen rechtsaf en na een dagmars plaatsten ze hun kamp op 

nauwelijks twee mijl van dat van de anderen op een terrein dat eveneens voorzien was van 

weiden en water.  

Kilij Arslan echter was de vernedering die hij had moeten incasseren niet vergeten en 

constant was hij er in gedachten mee bezig hoe hij door de schuld van de christenen die 

luisterrijke stad, zijn voortreffelijke vrouw en zijn zonen had verloren. Met al zijn krachten 

was hij erop gefocust om op hen weerwraak te nemen en, zo mogelijk, voor hen een 

hinderlaag klaar te maken. Andermaal lukte het hem een immense troepenmacht te 

verzamelen en hij volgde onze linkerflank bijna parallel en met ongeveer hetzelfde tempo 

op de voet. Daarbij beschikte hij ook over spionnen, die hem ononderbroken informeerden 

over de stand van zaken bij de oprukkende legers. Zo kon hij uitkijken hoe hij van een 

opportuniteit zou kunnen gebruik maken om hen aan te vallen. Door diezelfde spionnen 

werd hij ook geïnformeerd over de opsplitsing van het leger. Het ene deel dat blijkbaar qua 

potentieel en aantal in de minderheid was, bevond zich het dichtst in zijn nabijheid. Hij 

meende bijgevolg dat zijn uur gekomen was en kwam met zijn onmetelijke troepenmacht uit 

de bergen.  

De dageraad kondigde nauwelijks de komst van de opgaande zon aan en het donkere duister 

van de nacht was door het opkomende licht nog maar begonnen met weg te trekken of de 

                                                           
8 In feite 19 juni 1097. 
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manschappen, die op de uitkijk stonden om eventuele vijandelijke aanvallen tijdig op te 

merken en het leger daarvan te verwittigen, kregen de vijand in zicht. Zij gaven het 

alarmsignaal met hun klaroenen en verwittigden de anderen dat de vijand in ijltempo in 

aantocht was. Door de signalen van hoornblazers en herauten werd heel het leger 

gealarmeerd en in staat van paraatheid gebracht. Zij maakten hun paarden klaar voor een 

gevecht van man tegen man. Dit speelde zich af in de ochtend van 1 juli. Heel de troep werd 

dus in slagorde gezet, officieren en onderofficieren kregen hun consignes, de chefs namen 

hun posities in bij de vleugels van het voetvolk. De bagage, de tros en de voltallige 

kwetsbare groep ouderlingen, vrouwen en zieken werden achter een rietbos in de nabijheid 

geïnstalleerd, zodat de manschappen zelf onbelemmerd het gevecht konden ingaan. Ze 

plaatsten er ook nog karren en wagens voor om zo hun veiligheid te verzekeren. Ze stuurden 

ook boden uit naar de rest van het leger waarvan zij zich zo maar afgesplitst hadden en zij 

maanden hen nadrukkelijk aan om zich te haasten, gelet op de kritieke situatie, waarin zij 

verzeild waren.  

In het kamp van Bohemund was alles dus strikt georganiseerd volgens de regels van de 

krijgskunst. Omstreeks het tweede uur van de dag kwam Kilij Arslan opdagen met een 

immense Turkse troepenmacht; De christenen waren erg verbaasd dat een dergelijke massa 

die, naar men zei, een aantal van 200.000 man overschreed, blijkbaar alleen maar uit ruiterij 

bestond. Onze troepen bevatten, zoals gezegd, zowel ruiters als voetknechten.  

  

III,15 (14) De strijd begint. Willem, de broer van Tancred sneuvelt en heel het leger van 

Bohemund verzeilt in een kritieke situatie. Tancred wordt op het nippertje gered. 
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De naderende komst van het leger van de Turken veroorzaakte een dergelijk herrie in het 

kamp dat men geen woord meer kon verstaan. Het wapengekletter, het gehinnik van de 

paarden, het hoorngeschal en de huiveringwekkende klank van de tamboerijnen, het 

geschreeuw van manschappen die elkaar ophitsten, vervulden heel de atmosfeer en zorgden 

voor paniek bij de troepen die nog onervaren waren en niet gewend aan dergelijke 

beproevingen. De gelederen van de Turken stortten zich dus op onze strijdkrachten en 

bestookten hen met zulke pijlenregen dat ze de lucht vulden als een hagelbui en dat bij de 

christenen nauwelijks nog iemand overbleef die niet geraakt was. De eerste golf was 

nauwelijks voorbij of er kwam een volgende, even dichte pijlenregen. Wat de eerste aanval 

ongemoeid had gelaten, kwam de tweede niet door zonder kleerscheuren.  

De onzen waren niet gewend aan dergelijke gevechten en des te minder ervaring ze erin 

hadden, des te erger hadden ze eronder te lijden. Ze zagen hun paarden hulpeloos wegvallen 

en zelf crepeerden ze van de verwondingen ten gevolge van onverwachtse treffers, 

waartegen zij zich bijna niet konden beschutten. Toch stormden ze met hun zwaarden en 

spiesen in aanslag op de vijand los en poogden hen terug te drijven. De Turken konden het 

geweld van deze charge niet opvangen en met opzet gingen ze uit elkaar om de aanval te 

neutraliseren. De onzen vonden geen tegenstander meer op hun weg en moesten 

teleurgesteld naar hun eigen gelederen terugplooien.  

Zodra de christenen onverrichterzake naar hun linies waren teruggekeerd, sloten de Turken 

opnieuw de rangen en lanceerden weer een dichte pijlenregen, waarbij bijna iedereen 

ernstige verwondingen opliep. De christenen hielden toch zo veel mogelijk stand dankzij de 
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beschutting van hun harnassen, helmen en schilden. Maar hun paarden en al wie niet 

gepantserd was, werden ongenadig weggemaaid. Ongeveer 2000 verdienstelijke krijgers, 

ruiters zowel als voetknechten, kwamen om bij dit treffen, o.a. de veelbelovende jonge 

Willem, zoon van Markgraaf Willem en broer van Tancred, werd door een pijl getroffen. 

Terwijl hij zich heldhaftig weerde in het gevecht, kwam hij om. Ook Robert van Parijs, een 

geweldige kerel, sneuvelde op identieke wijze. Tancred van zijn kant, ging tekeer te midden 

van de vijanden met doodsverachting en niet bekommerd om zijn lijfsbehoud. Door toedoen 

van Bohemund werd hij hardhandig en tegen zijn zin weggetrokken en zo ontkwam hij aan 

de dood. 

De vijandelijke troepen werden sterker en sterker en de christenen stonden op het punt te 

bezwijken. De Turken lieten nu hun boog aan hun schouder hangen zonder die verder te 

gebruiken en gingen een lijf aan lijfgevecht aan met hun zwaarden. De gelederen van onze 

strijdkrachten vielen uit elkaar en zij sloegen op de vlucht, terug naar hun bagage en de tros. 

Daar hergroepeerden ze zich rond hun karren en wagens, waar zij gedekt door het dichte riet 

meenden een toevlucht te vinden.  

  

III,16 (15) De andere aanvoerders komen opdagen en bieden hulp aan hun broeders in nood. 

Kilij Arslan wordt op de vlucht gejaagd en zijn leger wordt in de pan gehakt. De christenen 

slepen een aanzienlijke buit in de wacht en het leger wordt terug verenigd.  
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Zo werd het leger van de gelovigen geteisterd en de mogelijkheden, waarover Bohemund 

beschikte, lieten het afweten. Toen kwamen in allerijl illustere helden te hulp gesneld, 

hertog Godfried, graaf Raymond, Hugo van Vermandois, Boudewijn en Eustace, de broers 

van de hertog en andere aan God toegewijde leiders. Zij voerden 40.000 goed bewapende 

ruiters aan en hadden hun voetvolk samen met de bagage van allerlei aard in hun kamp 

achtergelaten. Toen ze bij het kamp van Bohemund kwamen opdagen, vatten zij, die de 

ondergang nabij waren, terug moed en met hernieuwde krachten gingen zij opnieuw het 

gevecht aan. Ze wilden de schade en de verliezen die zij hadden opgelopen weer 

goedmaken, stormden strijdlustig op de vijand los en bestookten hen fel met hun zwaarden. 

En zij, wier overmacht de christenen zo pas nog in doodsangst had gebracht, moesten nu 

door hun krachtdadig optreden het onderspit delven en beten in het zand.  

De bisschop van Le Puy en enkele medewerkers uit zijn corps moedigden de troepen aan en 

vermaanden de aanvoerders om hun inspanningen verder te zetten. Zij moesten, in de 

zekerheid dat de overwinning hen van Godswege toegezegd was, het bloed van de 

gesneuvelden wreken en niet langer dulden dat de vijanden van het geloof en van het 

christendom praalden met het aanrichten van een slachtpartij onder de christenen. Met deze 

en soortgelijke aanmoedigingen stuurden de mannen van God de christenen de strijd in en 

pepten zij zo veel als mogelijk hun moraal op.  

Nog feller dan gewoonlijk voerden onze strijdkrachten een charge uit en heftig gingen zij de 

vijand te lijf met het zwaard. Zij konden een bres slaan in hun gelederen, richtten een 

immens bloedbad aan en joegen de Turken op de vlucht. Hierbij zaten zij hen zo dicht op de 

huid dat zij hen drie of vier mijl achtervolgden voorbij hun kamp, dat gelegen was in een 

vruchtbare vallei. Hierbij richtten zij zonder verpozen een waar bloedbad aan. Zo werden de 

Turken in grote wanorde uiteengeslagen en velen onder hen sneuvelden. 
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Dan keerden de christenen terug naar het vijandelijke kamp en zij recupereerden heel wat 

gevangenen, die eerder door de vijand uit onze rangen met geweld waren meegevoerd. In 

het kamp troffen zij een grote schat aan zilver en goud aan, een aanzienlijke en goed van pas 

komende voedselvoorraad, groot en klein vee, kudden ezels en lastdieren, troepen kamelen, 

die de onzen nooit eerder gezien hadden en ook heel wat paarden, tenten en paviljoenen, 

bontgekleurd en van een ongewone vorm. Dat alles namen onze strijdkrachten mee en 

rijkelijk beladen met hun prooi, met alles wat zij hadden buit gemaakt en met de opbrengst 

van de plundering keerden zij naar hun kamp terug.  

Naar verluidt, sneuvelden die dag bij de vijand ongeveer 3000 mannen met aanzien of 

macht of die een hoge positie bekleedden. In onze rangen bedroeg het verlies ongeveer 4000 

uit de gewone troep, zowel mannen als vrouwen van lagere rang, maar volgens het 

getuigenis van veteranen slechts 2 vooraanstaanden. Deze veldslag werd uitgevochten op 1 

juli van het tweede tot het achtste uur met wisselende kansen maar met zeer ongelijke 

krachtsverhouding en grote verschillen in getalsterkte. Want, naar men zegt, bevatte het 

gevolg van Kilij Arslan alleen al aan cavaleristen meer dan 150.000 man. Het aantal ridders 

dat bij onze strijdkrachten moeizaam dit gevecht tot een goed einde bracht, bedroeg hooguit 

50000.  

Nadat deze prachtige zege met de steun van God behaald was, werden de troepen geleidelijk 

weer verenigd en werd hen enige rust gegund om de gewonden te verzorgen. Drie dagen 

lang lieten zij daar hun lichamen terug op krachten komen en soigneerden zij hun paarden in 

een prachtige omgeving met groene weiden. Zij genoten van de overvloed aan voedselwaren 

en de onmetelijke voorraden die de vijand had meegevoerd en op de vlucht achtergelaten. 

Onze grote leiders hadden in deze kritieke situatie uitstekend gepresteerd, maar ook enkele 

van een iets lager echelon vergaarden bij die gelegenheid eeuwige roem, namelijk 

Boudewijn van Le Bourcq, Thomas van La Fère, Renaud van Beauvais, Galo van Monte 

Calvo, Gaston van Béziers en Gerard van Cerisy.  

Vanaf die dag besloot men unaniem om de troepen te verenigen en in één gezamenlijke 

colonne verder op te rukken om zodoende alle tegenslagen te delen en samen te genieten 

van de successen. 

 

III,17 (16) De troepen trekken Pisidië binnen en hebben erg te lijden van watergebrek. Het 

leger verkeert in een uiterst kritieke toestand.  
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Drie dagen lang, zoals gezegd, gunden ze daar zichzelf en hun paarden de broodnodige rust. 

Dan maakten ze zich onder klaroengeschal weer op voor hun tocht. Ze vervolgden de 

ingeslagen weg, doorkruisten heel Bithynië en kwamen aan in Pisidië. In een poging om de 

route te verkorten, belandden zij helaas in een dor gebied zonder water. Door een dubbele 

kwelling, mateloze dorst en extreme temperaturen, het normale klimaat daar in de hitte van 

juli, geraakten de troepen uitgeput en aan het einde van hun krachten. Naar verluidt, gaven 

daar ruim 500 mensen van beider sekse die dag de geest ten gevolge van de kwellende dorst 

en de onverdraaglijke hitte.  

Ook gebeurde het op die dag – en deze feiten worden niet vermeld in een andere 

‘Geschiedenis’ – dat zwangere vrouwen als kwalijk neveneffect van de extreme dorst en 

hitte ter plaatse bevielen vóór het door de natuur bepaalde tijdstip. In uiterste nood lieten zij 
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onderweg hun baby’s achter, sommigen nog levend, anderen dood, nog anderen halfdood. 

Anderen nochtans, door erg menselijke gevoelens bewogen, namen hun baby’s aan de borst, 

rolden zich aan de kant van de weg en, als het ware vergetend dat ze vrouwen waren, 

ontblootten ze hun bovenlichaam. Ze waren meer bekommerd om het dreigende 

doodsgevaar dan om het bewaren van hun vrouwelijke schroom. Maar ook de mannen 

genoten niet het voordeel van tot ‘het sterke geslacht’ te behoren. Uitgeput van het zweet en 

de hitte, snakten zij naar lucht met wijd open mond en neusgaten. Aldoor waren ze op zoek 

naar wat vocht, dat helaas onvindbaar was, als remedie tegen de ondraaglijke dorst.  

Niet alleen de mensen echter hadden van deze kwellingen te lijden maar ook de lastdieren 

die de bagage vervoerden en alle mogelijke andere levende wezens. Hun ingewanden en 

vitale organen droogden uit en zij weigerden elke vorm van gehoorzaamheid. Kostbare 

vogels, zoals jachtvalken, haviken en reigers konden niet langer genieten van de zorgen van 

hun meesters. Hun jachtbuit en sierlijke vlucht vormen normaal gezien een geliefkoosd 

hobby van edellieden. Nu bliezen ze in hun handen hun laatste adem uit. Honden ook met 

hun scherpe reukzin en getraind voor de jacht, de lievelingen van hun baas, lieten hun 

meesters die ze anders zo aanhankelijk waren in de steek en hijgend en dorstig stierven ze 

her en der langs de weg. Maar een nog veel meer kritiek gegeven dan al het vorige was dat 

de paarden, die trouwe metgezellen in de strijd, waarop hun meesters rotsvast konden 

vertrouwen voor hun eigen veiligheid en die voorheen met hun hoeven en hun tanden hun 

fierheid demonstreerden, nu door de kwellende dorst en de ongenadige hitte omkwamen, al 

waren het waardeloze lastdieren.  

Maar uiteindelijk kwam de Vader van alle mededogen, de God van alle troost genadig hulp 

bieden aan allen die zo te lijden hadden van het watertekort. De zo lang gezochte en 

gewenste waterloop werd gevonden. Toen ze daarbij aankwamen, verdrongen ze van de 

grote dorst elkaar om aan het water te komen. Ze troffen daar een watervoorraad aan naar 

believen en door te veel te drinken belandden ze in een nog gevaarlijker parket. Want velen 

– en dat gebeurt vaak in dergelijke situaties – die de gevaren van de dorst hadden overleefd, 

gingen nu mateloos te keer in hun zucht om te drinken en vonden nu in die overvloed van 

water de dood aan welke ze schijnbaar al ontkomen waren. Op die manier kwamen niet 

alleen heel wat mensen om, maar ook talrijke lastdieren.  

Uiteindelijk kwamen ze met de hulp van de Heer al deze gevaren te boven en bereikten ze 

een prachtige, vruchtbare streek, rijk aan waterlopen, bossen en weiden. In de buurt van 

Antiochia Minor, de bekende hoofdstad van Pisidië, sloegen ze hun kamp op in een 

weiderijk gebied.  

 

III,18 (17) Sommige leiders scheidden zich af van de anderen en schuimen de omgeving af. 

De hertog vindt bijna de dood in een gevecht met een beer.  

 

  

 

 

    

5 

 

Hier gingen voor het eerst sommige aanvoerders hun eigen weg met hun respectieve legers. 

De eerste was Boudewijn, de broer van de hertog. Samen met hem vertrokken graaf Pieter 

van Stenay en zijn broer Renard van Toul, Boudewijn van Le Bourcq, Gilbert van Clermont 

met 700 ridders en enkele afdelingen voetvolk. De tweede om te vertrekken was Tancred en 

met hem Richard van Salerno, Robert van Anzi en nog enkele andere edellieden met 500 

ridders en nog wat voetknechten. 
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Het objectief van al deze ridders was één en hetzelfde: routes uittesten, de omliggende 

gebieden verkennen en hun geluk beproeven. Bovendien moesten zij bij de chefs, die hen 

hadden uitgestuurd, verslag uitbrengen over de verdere ontwikkelingen, met vermelding van 

plaats en tijdstip. Dit alles met de bedoeling dat de expeditie in grotere veiligheid en 

bovenal zonder gevaar zou kunnen verder verlopen.  

Zij die het kamp hadden verlaten, bleven aanvankelijk op de keizerlijke weg. Ze gingen 

langs de steden Philomelium9, Iconium10 en Heraclea11. Daarna gingen ze naar rechts en 

dreven hun tempo op in de richting van de kust. De hertog en de andere leiders die in het 

kamp waren achtergebleven profiteerden ondertussen van de aantrekkelijke ligging van de 

kampplaats en van de wouden vlakbij. Zij wilden zich na al die moeilijkheden en ellende 

wat ontspanning veroorloven en ook wat loskomen van alle kwellende zorgen waardoor ze 

constant geteisterd werden. Zij gingen als sportieve bezigheid de bossen in om te jagen, 

werden daar getroffen door allerlei attractieve zaken en zo beleefden ze diverse avonturen.  

Zo trok de hertog naar het woud om zich te ontspannen en wat te oefenen en hij botste daar 

op een kolossale huiveringwekkende beer. Het roofdier achtervolgde verbeten een arme 

pelgrim, die droog hout was gaan sprokkelen en die nu hardnekkig op zoek was naar een 

plek om te schuilen voor zijn belager. Met luid geschreeuw vroeg hij om hulp voor het 

dreigende gevaar. Gelukkig kwam de hertog opdagen. Zoals hij ook vaak solidair was met 

zijn broeders, zo stormde hij nu vooruit om hulp te bieden aan iemand in nood.  

Toen het roofdier de hertog zag dreigen met zijn zwaard, keek het niet meer om naar zijn 

eerste prooi. Het wierp het zich nu op deze sterkere vijand, met zijn tanden en klauwen als 

wapens. Het paard van de hertog werd zwaargewond, de hertog werd te voet gesteld maar 

viel niettemin de beer heftig aan met zijn zwaard. De beer echter kwam dichterbij met wijd 

open muil en met een huiveringwekkend gebrul en hij trok zich niets aan van de aanval van 

de hertog. Hij was niet onder de indruk van zijn zwaard en probeerde een lijf-aan-lijf 

gevecht aan te gaan. De hertog weerde de aanvallen van de beer af met zijn zwaard en zette 

alles op alles om het dier met zijn scherp wapen te doorsteken. De beer ontweek echter het 

wapen, omknelde de hertog met zijn poten en probeerde hem zo vast te houden en op de 

grond te werpen om hem dan, bovenop hem gezeten, des te makkelijker met zijn tanden en 

klauwen te kunnen verscheuren. Maar de uitmuntende krijger liet zijn zwaard niet los en 

uiterst krachtig als hij was, omknelde hij het monster met zijn linkerarm en met zijn rechter 

sloeg hij toe met zijn zwaard. Hij stak zijn wapen tot aan de handgreep in het worstelende 

monster en zo, kon hij het beest doden.  

De hertog was niettemin gewond en had een ernstige kwetsuur aan zijn been maar hij 

behaalde de overwinning ten koste van overvloedig bloedverlies. Uiterst gehandicapt door 

zijn wonde en zeer verzwakt door het bloedverlies, lag hij op de grond en kon zich niet 

oprichten. Maar de arme pelgrim, dankzij de hertog aan de dood ontsnapt, schreeuwde luid 

en waarschuwde zo de troepen over dit incident. Heel de massa stroomde naar de plaats, 

waar, volgens de berichten, de grote held, de beschermer van het leger, gekwetst ter aarde 

lag. Zij legden hem op een draagberrie en terwijl de menigte jammerde en klaagde, droegen 

                                                           
9 Akşehir (Turkije). 
10 Konya (Turkije). 
11 Ereğli (Turkije). 
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 de andere leiders hem naar het kamp. Artsen dienden hem de eerste zorgen toe met de 

bedoeling dat hij door hun zorg en toewijding en met de nodige geneesmiddelen volledig 

zou herstellen.  

 

III,19 (18) De graaf van Toulouse wordt doodziek. Het leger doorkruist Lycaonië en bereikt 

Marash. De vrouw van Boudewijn, de broer van de hertog, overlijdt. 

 

  

 

 

    5 

 

   

 

 

10 

 

  

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

Tezelfdertijd werd ook Raymond van Toulouse, een hoogstaande heer met een grote naam, 

getroffen door een zware ziekte en ook hij werd met een draagberrie vervoerd. Zijn toestand 

ging zo achteruit dat men hem in het vooruitzicht van zijn dood op de grond legde en dat hij 

nog nauwelijks kon ademhalen. Willem, de zeer eerbiedwaardige bisschop van Orange, 

vervulde voor hem de voor de zielen van de gelovigen geëigende uitvaartriten, alsof hij al 

overleden was. De troepen, die riskeerden de wijze raad van mannen van dergelijk niveau te 

moeten missen, begonnen nu te wanhopen aan de voleinding van hun tocht en aan het 

nakomen van hun gelofte. Zij waren uiterst bezorgd over de medische toestand van de twee 

leiders en met zijn allen richtten zij eenstemmig en onder tranen een smeekbede tot de Heer 

voor hun herstel. Tijdens de eredienst werd voor hen gebeden door heel de verzamelde 

gemeenschap van pelgrims. De Heer van alle erbarmen verhoorde genadig hun smeekbeden 

en verlangens. Hij maakte hen weer gezond en bracht hen terug op krachten en zo vervulde 

hij genadig de wensen van het biddende volk.  

Eens Pisidië doorkruist, belanden ze in Lycaonië tot bij Iconium, de hoofdstad van die regio. 

Ze troffen daar helemaal niets van levensmiddelen aan en kregen bijgevolg te kampen met 

een zeer groot voedseltekort. De Turken wisten immers dat onze strijdkrachten op komst 

waren en hadden niet het minste vertrouwen in de defensiecapaciteit van hun steden. Ze 

haalden die dus leeg, pasten in heel de regio de tactiek van de verbrande aarde toe en zochten 

met vrouwen en kinderen, met groot en klein vee, met al hun hebben en houden, hun 

toevlucht in het ontoegankelijke gebergte. De enige hoop die zij koesterden was dat de 

christenen wegens het nijpende voedseltekort veel sneller door hun gebied zouden trekken. 

Zij werden in die verwachting niet teleurgesteld, want onze strijdkrachten ontvluchtten deze 

barre regio met de bijhorende voedselschaarste en ze dreven hun tempo, zoveel als mogelijk, 

op. Ze gingen door Heraclea en kwamen zo aan bij de stad Marash, waar ze hun kamp 

opsloegen en drie dagen rust namen.  

Daar werd de echtgenote van Boudewijn, de broer van de hertog, uitgeput van een lange en 

zware ziekte, uit dit leven weggeroepen. Hij had haar bij zijn afreis aan de goede zorgen van 

zijn broers toevertrouwd en zij ontsliep heel zacht in de Heer; Zij was een edele dame van 

Engelse afkomst, hoogstaand van levenswandel en van zeden. Ze begroeven haar daar met 

een respectvolle ceremonie. 

 

III,20 (19) Tancred belandt in Cilicië en belegert Tarsus. Boudewijn, de broer van de hertog, 

komt ook daarheen en krijgt een eervolle ontvangst. 

 

  

 

 

Ondertussen kwam Tancred, een in alle opzichten respectabele heer, als eerste in Cilicië aan, 

omdat hij bij toeval een kortere route gevolgd had. Samen met zijn gevolg was hij begonnen 

aan het beleg van Tarsus, de hoofdstad van die provincie. 
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Cilicië is één van de provincies, die behoort tot het Oosten. Op het gezag van de ouderen 

spreken wij van Antiochena, diocees van het Oosten. Ten oosten van Cilicië ligt Coele-Syria, 

ten westen Isaurië, ten noorden het Taurusgebergte en ten zuiden de Cypriotische of 

Egeïsche Zee. De regio bevat twee grote steden, Tarsus, vaderstad en geboorteplaats van de 

Apostel van de heidenen en daarover hebben wij het nu. Daarnaast is er ook Anavarza en van 

beide steden zijn er telkens nog andere afhankelijk. Men spreekt dan ook meestal van de 

twee Ciliciës, Cilicia Prima en Cilicia Secunda.  

Men zegt dat Tarsus gesticht is door Tarsis, de tweede van de zonen van Japha, die zelf de 

zoon was van Japeth, op zijn beurt de derde zoon van Noach en dit alles op grond van heel 

oude tradities. Als bewijs hiervan is er de naam van de stad, afgeleid van de naam van de 

stichter. 

Solinus is echter een andere mening toegedaan betreffende de stichter van de stad. Zo zegt 

hij in het 43e hoofdstuk van zijn ‘De Memoralibus’12: “In Cilicië ligt de moeder van de 

steden, gesticht door Perseus, de edele zoon van Danaë.” De stad wordt bevloeid door de 

Cydnus. Sommigen zeggen dat deze rivier zich naar beneden stort uit het Taurusgebergte. 

Anderen zeggen dat de Cydnus een bijrivier is van de Hydaspes. Mogelijk zijn beide opinies 

correct en was Tarsis de eerste stichter en heeft Perseus later de stad vernieuwd of 

uitgebreid. 

Toen Tancred en zijn manschappen al enkele dagen lang bezig waren met de belegering, kon 

hij de inwoners van de stad met dreigementen en mooie woorden ertoe brengen om zijn 

vaandel in de stad binnen te halen. Zij moesten die plaatsen op één van de hoogste torens als 

teken van hun bereidheid tot overgave, weliswaar op voorwaarde dat Tancred tot aan de 

komst van Bohemund en van de hoofdmacht hun veiligheid kon waarborgen en hen niet 

tegen hun wil in zou dwingen om hun huizen te verlaten of hun bezittingen in de steek te 

laten. In dat geval zouden zij zich zonder problemen aan Bohemund onderwerpen, wanneer 

die arriveerde. Tancred kon zich vinden in dat voorstel en ging akkoord.  

De inwoners van de stad en van de rest van deze regio waren christenen, Armeniërs of 

Grieken op uitzondering van enkele (Turken). Deze laatste hadden militaire ervaring en ook 

gezag en voerden het bevel over de burcht, van waaruit zij de bevolking gewelddadig 

onderdrukten. De gelovigen mochten geen krijgsdienst verrichten, maar wijdden zich aan 

handel en landbouw. 

Ondertussen had Boudewijn, de broer van de hertog, met zijn manschappen een omweg 

gemaakt en veel te lijden gehad van voedselschaarste. Na veel in kringetjes lopen en 

wegvergissingen belandde hij bij toeval op de top van een berg, van waaruit hij, met een 

vergezicht tot aan de zee, beneden Cilicië zag liggen met zijn steden. Toen hij zag dat er bij 

Tarsus een kamp gelegen was, dacht hij dat dit de tenten waren van de vijand en begon hij te 

twijfelen aan zijn verdere route. Toch wilde hij aan den lijve ondervinden wat voor een 

streek dat was en te weten komen van wie het kamp was, dat hij vanuit de verte had zien 

liggen. Vermetel als hij was, daalde hij met heel zijn gevolg af naar de vlakte. 

Tancred van zijn kant werd gewaarschuwd door manschappen die hij op hoger gelegen 

uitkijkposten had geplaatst. Hij was op zijn hoede voor een vijandelijke hinderlaag, riep zijn 

gezellen bij elkaar en greep naar de wapens. Hij meende dat het om vijandelijke troepen ging 

                                                           
12 Solinus, Collectanea 38,3-4.  
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die de stad te hulp wilden komen. Onverschrokken ging hij op hen af, vol vertrouwen in de 

Heer. De vaandels werden geheven, hij vuurde zijn mannen aan en hij trok de aankomende 

troepen tegemoet. 

Beide legers rukten op in elkaars richting en toen ze elkaar van dichtbij konden zien, 

merkten ze dat het niet ging om vijandelijke troepen. Vol vertrouwen gingen ze op elkaar af, 

vielen elkaar in de armen en na een gezellige babbel verenigden de legers zich en keerden ze 

terug naar de stad om het beleg verder te zetten. Ze werden door Tancred zeer gastvrij en 

met veel liefde onthaald en ze hielden die nacht een luisterrijk feestmaal met vlees afkomstig 

van groot en klein vee dat hij uit de omgeving had buitgemaakt. 

 

III,21 (20) Boudewijn laat het vaandel van Tancred van de burcht halen en zet zijn eigen 

tekens in de plaats. Tancred is verontwaardigd en trekt zich terug. Welf bezet Adana. 
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In de ochtend zagen Boudewijn en zijn gezellen het vaandel van Tancred op het hoogste punt 

van de burcht prijken en zij werden aangegrepen door jaloezie. Ze dachten niet meer aan de 

plechtige beloften, die zij, bij wijze van spreken, als tweelingbroers hadden afgelegd in de 

tijd dat ze samen eensgezind en in de beste verstandhouding oprukten en die ze besloten 

hadden voor eeuwig te laten gelden. Ze waren boos dat Tancred zo driest was geweest om in 

de stad zijn standaard te planten, terwijl zij ook ter plaatse waren en nog wel met een veel 

grotere en sterkere troepenmacht. 

Bezadigd als hij was, wilde Tancred hun woede tot bedaren brengen. Hij voerde daarbij aan 

dat het hijsen van zijn vaandel helemaal niet bedoeld was om hen voor het hoofd te stoten, 

want vóór hun aankomst en zelfs vooraleer er enige hoop bestond dat zij op komst waren, 

had hij op eigen kracht bij de burgers deze voorwaarden bedongen. Onder invloed van zijn 

gezellen, die hem zo veel mogelijk ophitsten, reageerde Boudewijn niet objectief op deze 

argumenten. Hij verloor integendeel zijn zelfbeheersing en met zijn drieste taal maakte hij 

Tancred boos. Op die manier dreef hij de zaken zodanig op de spits dat zij op het punt 

stonden het met de wapens uit te vechten en elkaar wilden vernietigen. Uiteindelijk riep 

Boudewijn de burgers bij zich en sprak tegen hen duidelijke dreigende taal. Tenzij zij het 

vaandel van Tancred wegnamen en dat van hem in de plaats stelden, zou hij, spijt de 

garanties van Tancred voor hun veiligheid, de stad en heel de omgeving laten verwoesten. 

De burgers zagen dat Boudewijn over een grotere troepenmacht beschikten en veel 

machtiger was dan Tancred. Onder dezelfde voorwaarden en met hetzelfde type van 

overeenkomst als eerder met Tancred, haalden ze dus diens vaandel naar beneden en 

plaatsten dat van Boudewijn bovenop dezelfde burcht.  

Toen Tancred dit zag, was hij door dit onrechtmatig optreden uit zijn lood geslagen en met 

reden was hij verontwaardigd. Maar nuchter en kalm als hij was, bewaarde hij zijn 

zelfbeheersing, want hij was beducht dat er een al te riskant meningsverschil zat aan te 

komen russen beide christelijke legers. Hij brak dus zijn kamp op en trok naar de 

nabijgelegen stad Adana. Daar aangekomen, werd hem de toegang geweigerd. Deze stad was 

immers in het bezit gekomen van Welf, een Bourgondiër. Ook hij had zich samen met 

anderen afgezonderd van de hoofdmacht en was bij toeval daar beland. Hij had de Turken 

eruit gedreven en de stad gewapenderhand bezet.  
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Toen Tancred hoorde dat Adana met de hulp van de Heer in christelijke handen was 

terechtgekomen, stuurde hij boden uit om onderdak te vragen en om levensmiddelen aan te 

kopen. Tevens vroeg hij aan Welf om toegang voor zichzelf en voor zijn gezellen. Dit 

verzoek werd ingewilligd en zij kregen voldoende levensmiddelen ter beschikking voor 

henzelf en voor hun paarden, deels gratis en deels tegen betaling. Welf had immers 

geconstateerd dat in de stad zich een riante voorraad was van goud en zilver, van groot en 

klein vee, van graan, wijn, olie en al wat kon van pas komen. 

  

III,22 (21) Tancred neemt met geweld Mamistra in, een stad in dezelfde regio. 
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Vroeg in de ochtend verliet Tancred met zijn gezellen Adana, volgde in ijltempo de 

keizerlijke weg en belandde bij Mamistra. Dit was één van de toonaangevende steden in die 

regio, die in het oog sprong door haar torens en muren en door het grote bevolkingsaantal. 

Tevens was zij gekend om haar rijke velden en vruchtbare grond en haar zeer aantrekkelijke 

ligging. Hij sloeg vlakbij zijn kamp op en belegerde de stad enkele dagen lang met 

onophoudelijke bestormingen en continue aanvallen. Met de hulp van de Heer werden de 

ongelovigen die er aangetroffen werden uit de weg geruimd en kon hij de stad met geweld 

innemen. Hij trof daar onmetelijke rijkdommen aan en een overvloed aan allerhande voedsel. 

Tancred deelde dat aan zijn gezellen uit in verhouding tot ieders verdienste en zo kon hij 

iedereen rijkelijk voorzien. Met deze overvloed kregen ze nu compensatie voor de 

voedselschaarste waaronder ze geleden hadden. Ze lieten hun paarden en lastdieren naar 

hartenlust grazen en zelf kwamen ze door rust en voedsel eveneens terug op krachten.  

 

III,23 (22) Boudewijn bezet Tarsus. Bij een tragisch incident komen 300 christenen voor de 

stadspoorten om het leven. 
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Na het vertrek van Tancred drong Boudewijn er bij de inwoners van Tarsus bij herhaling op 

aan – en hij zette die aanmaningen ook kracht bij met dreigementen – om de stad voor hem 

open te stellen en zijn gevolg binnen te laten. Het leek hem immers niet erg eervol dat zijn 

leger tot aan de aankomst van de hoofdmacht daar zat te niksen en zich niet nuttig maakte. 

De burgers hadden gezien dat Tancred niet tegen Boudewijn opgewassen was en zij 

realiseerden zich ten volle dat deze laatste bij een weigering van hun kant de stad voluit zou 

aanvallen. Ze maakten dus van de nood een deugd en, omdat ze geen vertrouwen hadden in 

hun eigen militaire sterkte, openden zij de poorten en lieten ze Boudewijn met heel zijn 

gevolg binnen. Ze wezen hem twee torens toe, waarover hij voorlopig kon beschikken en 

zijn gezellen kregen her en der onderdak bij de gelovigen. De Turken echter, die meester 

waren over de stad, bezetten nog altijd de andere torens. Ze waren talrijker en hadden 

ongestoord de grootste bolwerken van de stad in hun bezit maar niettemin wantrouwden ze 

de groep van christenen die ze hadden binnengelaten. Ze hadden geen enkel uitzicht op 

eventuele militaire versterking en keken uit naar een goede gelegenheid om heimelijk met 

vrouw en kinderen en al hun hebben en houden de stad te kunnen verlaten. 

Bij toeval kwamen die nacht 300 manschappen uit het leger van Bohemund, die Tancred 

gevolgd waren, aan bij Tarsus. Op bevel van Boudewijn werd hen de toegang geweigerd. Zij 

waren echter uitgeput van de lange mars en beschikten niet meer over de meest 
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noodzakelijke dingen. Zij bleven dus hardnekkig aandringen en vroegen om onderdak en vrij 

verkeer van levensmiddelen. De manschappen binnenin de stad, die van een lagere rang 

waren, hadden medelijden met hun broeders en hielden voor hen een pleidooi. Toch kregen 

dezen geen toegang. Naar verluidt, omdat zij tot het gezelschap van Bohemund behoorden en 

hulp wilden bieden aan Tancred. De pelgrims in de stad lieten hun broeders echter niet in de 

steek. Omdat ze zelf niet naar buiten konden komen, leverden ze met touwen langsheen de 

muren brood in manden en wijn in zakken. Zo konden ze hen voldoende bevoorraden om de 

nacht door te komen.  

De groep van 300 manschappen, zocht, omdat ze toch niet binnen mochten, een plaats uit bij 

de stadspoort en ze probeerden zo veel mogelijk te rusten. Die nacht gaven de christenen 

binnen en buiten de stad zich over aan de slaap en in de stilte in het holst van de nacht 

genoten ze van een welgekomen rust. Op dat moment openden de Turken en de andere 

ongelovigen die in de stad verbleven in het grootste geheim de poorten. Met vrouw en 

kinderen, met meiden en knechten en met heel hun huisraad verlieten ze in alle stilte de stad. 

Ze konden het immers niet goed vinden met de gasten die in de stad opgenomen waren en zij 

zagen het helemaal niet zitten om met hen samen te wonen. Ze raakten echter probleemloos 

naar buiten, want één of twee stadspoorten waren nog steeds in hun macht. Hun opzet was 

een bloedige overwinning op hun vijanden te behalen. Daarom zonden ze hun bagage en heel 

de tros vooruit maar de mannen, die zij voor de poort aantroffen, vermoordden zij diep in 

hun slaap en dit bijna tot de laatste man. 

 

III,24 (23) Het gewone volk komt in opstand tegen Boudewijn maar het oproer wordt 

uiteindelijk bedwongen. Een vloot met Westerlingen meert aan bij Tarsus.  
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Zodra het de volgende morgen volop licht was en degenen die in Tarsus de nacht hadden 

doorgebracht opgestaan waren, constateerden ze de stad er verlaten bij lag. Ze waren zeer 

verbaasd over de clandestiene vlucht van de vijand, inspecteerden de wallen en de poorten en 

onderzochten grondig waarlangs ze ontsnapt konden zijn. Terwijl ze nauwgezet elke plek 

doorzochten, kwamen ze uit op de slachting die de Turken aangericht hadden onder de 

dienaars van Christus.  

Een groot verdriet en een terechte smart overvielen hen en zij barstten in tranen uit. De 

manschappen van een lager echelon zonderden zich af en namen de wapens op tegen 

Boudewijn en de top. Zij achtten hen schuldig aan hun dood en ondergang, omdat zij het 

recht op gastvrijheid, waarop iedereen die in nood zit, aanspraak kan maken, niet hadden 

gegund aan medepelgrims. Onder impuls van hun terechte verontwaardiging stortte de massa 

zich dus met kwalijke bedoelingen op hun leiders. Indien deze zich niet in hoger reikende 

torens hadden teruggetrokken, had het volk voor de slachting die buiten de stad was 

aangericht weerwraak genomen met een evenwaardig aantal slachtoffers bij de legertop.  

Boudewijn besefte dat het oproer en de scheuring waartoe het gewone volk om gegronde 

redenen was overgegaan, al maar escaleerden en hij begon wanhopig te zoeken hoe hij mits 

verontschuldigingen aan het volk het oproer kon bedaren. Hij slaagde erin voor een poosje 

wat rust te brengen en vroeg om stilte. Het voetvolk, de wapens in de hand, kalmeerde wat 

en dan begon hij in een pleidooi pro domo zijn onschuld staande te houden. Hij verklaarde 

plechtig onder ede dat hij hen om geen andere reden uit de stad had geweerd dan dat hij op 
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erewoord beloofd had om niemand in Tarsus binnen te laten vooraleer de hertog zou 

aankomen. Toen ook enkele edelen bemiddelden met mooie woorden – noodzakelijk onder 

dergelijke omstandigheden – werd het volk wat rustiger en kwam het tot bedaren en zo kon 

Boudewijn zich met hen verzoenen.  

Toen deze storm was gaan liggen en ze daar enkele dagen in alle rust vertoefd hadden, dook 

plots op zee een vloot op, nauwelijks 3 mijl verwijderd van de stad. Uit beide rangen, zowel 

voetvolk als ridders, rende men om het eerst naar de zee. Van op de kust praatten ze met de 

opvarenden en kwamen ze te weten dat het christenen waren. Toen ze hen vroegen naar hun 

land van herkomst, antwoordden ze dat ze afkomstig waren uit Vlaanderen, Holland en 

Friesland, waar ze 8 jaar lang als piraten actief waren geweest. Uiteindelijk hadden zij 

hartzeer en berouw gekregen over hun wandaden. Als penitentie moesten zij op tocht gaan 

naar Jeruzalem en zo waren ze in deze zee beland. 

Toen ze vernamen dat de bemanningsleden gelovigen waren, lieten ze hen de haven binnen. 

Ze gaven elkaar de rechterhand en wisselden vredeskussen uit. De vloot werd in veiligheid 

gebracht en dan brachten ze hen naar Tarsus. Hun leider was een zekere Guinemer uit de 

gouw van Boulogne, de streek van graaf Eustace, de vader van heer Godfried. Zodra hij 

kennis gemaakt had met Boudewijn, die hij herkende als de zoon van zijn heer, liet hij zijn 

vloot in de steek en besloot met hem mee naar Jeruzalem te gaan. Hij was zeer rijk en door 

zijn criminele activiteiten die hij lange tijd had uitgeoefend nog meer welstellend geworden. 

In zijn dienst had hij talrijke mensen en de meeste gingen met hem mee toen hij besloot om 

Boudewijn te volgen. Uit beide troepen liet men 500 man achter, wat voor de stad kon 

volstaan als beveiliging. Daarop besloten de anderen om verder op te rukken en hun geluk te 

beproeven. 

 

III,25 (24) Na de inname van Tarsus rukte Boudewijn verder op naar Mamistra. Hij en 

Tancred raken slaags, maar uiteindelijk komt het een verzoening. 
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Ze gingen dus op weg, verlieten de keizerlijke weg niet en kwamen zo op hun beurt aan bij 

Mamistra. Kort tevoren, zoals hoger gezegd, had Tancred deze stad overweldigd en hij hield 

ze nu kordaat in zijn macht. Toen ze daar aankwamen, rekenden ze er niet op om in de stad 

zelf onderdak te kunnen krijgen en daarom zochten ze een onderkomen in de boomgaarden 

aan de stadsrand.  

Toen Tancred te weten kwam dat Boudewijn in de directe omgeving van de stad zijn kamp 

had opgeslagen, werd hij zeer boos. Hij was immers het onrecht niet vergeten dat hij door de 

schuld van Boudewijn onterecht had moeten verdragen. Binnenin kookte hij, hij ontstak in 

woede en riep zijn manschappen samen, vastbesloten om alles wat hij had moeten incasseren 

met gelijke munt terug te betalen. Hij stuurde een groep boogschutters vooruit om de 

paarden van Boudewijn die her en der in de weiden verspreid stonden, te verwonden of in 

beslag te nemen en weg te leiden. Zelf voerde hij direct met 500 gepantserde ruiters een 

charge uit op hun kamp. Vooraleer de wachtposten naar hun wapens konden grijpen, werden 

ze bijna allemaal omgebracht. Toen uiteindelijk ook de mannen van Boudewijn naar hun 

wapens grepen en in staat waren om zich te verweren, begon er een verbeten gevecht. Beide 

partijen gingen fel tekeer en vochten het onder elkaar uit als de bitterste vijanden en daarbij 

sneuvelden heel wat manschappen en in beide kampen werden er ook krijgsgevangenen 
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genomen. De troepen van Tancred moesten het onderspit delven qua aantal en kracht en 

konden uiteindelijk het gewicht van de strijd niet langer dragen. Ze keerden zich om en 

gingen op de vlucht om een onderkomen te vinden in de stad. 

Tussen de stad en het kamp van Boudewijn was er echter een rivier met daarover een smalle 

brug. Toen de troep van Tancred op hun terugtocht naar de stad in volle vaart langs deze 

brug wilde passeren, vielen er slachtoffers, ruiters zowel als voetknechten, want de krappe 

breedte van de brug zorgde voor een extra hinder. Anderen konden zich niettemin in de stad 

in veiligheid brengen. Omdat langs beide kanten de passies zo hoog oplaaiden, waren er 

wellicht nog veel meer slachtoffers te betreuren geweest, als het invallen van de duisternis 

geen einde had gemaakt aan het gevecht. In de rangen van Tancred werden Richard van 

Salerno, zijn bloedverwant en ook Robert van Anzi, twee befaamde edelen 

gevangengenomen. Onder invloed van hun argumenten en door hun aandringen was 

Tancred, zoals zo even beschreven, uitgerukt om wraak te nemen. Ook onder de gezellen van 

Boudewijn werd een roemrijke edelman gevangengenomen: Gilbert van Clermont. Langs 

beide kanten zorgde het gemis van deze kopstukken voor veel onrust, want men dacht dat ze 

bij de gevechten van de voorbije dag gesneuveld waren.  

Toen de volgende dag de zon terug opkwam in het oosten, begonnen hun haatgevoelens wat 

af te nemen en hun verontwaardiging wat te temperen. De goddelijke barmhartigheid 

ontfermde zich over hen, zij namen hun plechtige belofte weer ter harte en ze kwamen tot 

inkeer. Gezanten werden uitgestuurd om te polsen naar de voorwaarden voor een bestand. 

Van beide kanten werden de krijgsgevangenen teruggegeven en tot grote tevredenheid van 

beide partijen wisselden ze de vredeskus uit en kwamen ze tot een volledige verzoening.  

 

III,26 (25) Boudewijn keert terug naar de hoofdmacht. Tancred gaat in het offensief en 

verovert heel Cilicië. De vorsten van de aangrenzende gebieden reppen zich om hun 

geschenken aan te bieden en in zijn gunst te komen. 
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Op vraag van zijn gezellen keerde Boudewijn met zijn troepen van Mamistra terug naar de 

hoofdmacht, die, zoals eerder gezegd, al bij Marash was aangekomen. Hij had immers 

gehoord van het zeer ernstige ongeluk dat de hertog bij Antiochia Minor in Pisidië 

overkomen was. Hij maakte zich ernstige zorgen over zijn levenskansen en wilde zo vlug 

mogelijk volledige duidelijkheid over zijn medische toestand. Ondertussen had Tancred de 

rest van de manschappen die met de vloot was toegekomen in zijn rangen opgenomen en had 

hij op die manier zijn troepenmacht versterkt. Hij doorkruiste heel Cilicië en telkens hij bij 

vijandelijke vestingen aankwam, belegerde hij die en stak ze in brand. De vijanden die hij ter 

plaatse aantrof werden met het zwaard afgemaakt. Uiteindelijk kwam hij bij een plaats, 

Alexandretta13 genaamd. Ook die werd bestormd en eveneens veroverd en zo had hij heel de 

regio onder zijn macht gebracht.  

Het nieuws dat Tancred bezig was met sterke hand en met een uitgebreide troepenmacht heel 

de provincie te overweldigen, kwam ter ore van de Armeense en Turkse satrapen die in de 

bergen woonden. Zij begonnen te vrezen dat hij ook naar hen zou komen om de bevolking 

gevangen te nemen en de steden te verwoesten. Om ter eerst stuurden ze gezanten op hem af 

en deden zij alle moeite om in zijn gunst te komen en met hem vredesverdragen af te sluiten. 

                                                           
13 Iskenderun (Turkije). 
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Om hun voorstellen meer kans op slagen te geven, lieten ze indrukwekkende geschenken 

afgeven in goud, zilver, paarden, muildieren en kostbare stoffen. Op deze manier wilden ze 

overeenkomsten in de wacht slepen en met hun buitengewone gulheid de woede en de 

verontwaardiging van deze grote leider neutraliseren. Tancred was dus succesvol in alle 

opzichten. God was met hem en begeleidde al wat hij ondernam als zijn getrouwe dienaar. 
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BOEK IV. Overwinningen in Noord-Syrië en begin van het beleg van Antiochië. 

 

IV,1 Boudewijn de broer van de hertog, keert terug naar de hoofdmacht. Op aangeven van 

Pancratius, vertrekt hij opnieuw op krijgstocht en rukt hij op in noordoostelijke richting. Hij 

onderwerpt heel het gebied tot aan de Eufraat. 
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Terwijl Tancred aldus heel Cilicië krachtdadig aan het onderwerpen was en de hoofdmacht 

al bij Marash aangekomen was, had Boudewijn zijn broer teruggezien. Dit was trouwens de 

reden van zijn terugkeer naar de hoofdmacht. Hij zag dat Godfrieds herstel vorderde en de 

zucht naar avontuur kreeg hem opnieuw te pakken. Gestimuleerd door het voorbeeld en de 

wapenfeiten van Tancred, waarover overal met lof gesproken werd, riep hij opnieuw zijn 

metgezellen samen en nam hij zich voor er andermaal op uit te trekken en nieuwe avonturen 

op te zoeken. Maar diegenen die hij voor deze onderneming aansprak, hadden gehoord hoe 

hij, vertrouwend op zijn numeriek overwicht, bij Tarsus in Cilicië tegen Tancred erg over de 

schreef was gegaan en zij schrokken ervoor terug om hem te vergezellen. Zijn gedrag 

oogstte immers bij bijna iedereen door zijn eigen schuld afkeuring. Als het respect voor de 

hertog hen niet zou hebben afgeremd, dan hadden Bohemund en zijn omgeving het onrecht 

dat aan Tancred was aangedaan trouwens niet ongestraft gelaten. Zo kwam het dat 

Boudewijn maar weinig kandidaten kon vinden om deze tocht mee te maken. Hij werd over 

deze feiten ook zwaar aangepakt door zijn broer, de dienaar van God. Dan bekende hij in 

alle nederigheid zijn schuld en beloofde voor de edele Tancred een waardige compensatie 

voor zijn vergrijp. Omdat hij, tegen zijn eigen aard in en dus vooral onder invloed van 

anderen en niet uit eigen beweging, in de fout was gegaan, kreeg hij vergeving en hij kwam 

terug bij iedereen in de gratie. In alle andere opzichten was hij immers een respectabel man 

en ook later werden dergelijke kwalijke berichten over hem niet meer gehoord. 

Boudewijn nu had een vertrouweling, Pancratius genaamd, een Armeense edelman, die uit 

de keizerlijke gevangenis ontsnapt was en die met hem bevriend was geraakt bij Nicea. 

Sindsdien was hij altijd zijn tochtgenoot geweest. Hij was een man die zeer bedreven was 

met de wapens, maar uiterst onbetrouwbaar en zeer sluw. Voortdurend drong hij er bij 

Boudewijn op aan om terug op veldtocht te gaan naar een regio die zij met een kleine 

legermacht gemakkelijk konden bezetten. Uiteindelijk kon hij 200 ridders meekrijgen en 

ook heel wat voetknechten en o.l.v. Pancratius rukten ze op in noordoostelijke richting, waar 

ze een heel welvarend gebied binnentrokken. De bewoners van deze regio waren christenen 

en vereerden de ware God. Een kleine minderheid, die zich in de vestingen ophield, 

behandelde deze gelovigen met de grootste willekeur en verbood hen alle krijgsdienst.  

Boudewijn trok dus deze regio binnen, de christenen die er woonden, hadden genoeg van de 

heerschappij van de ongelovigen en droegen de vestingen aan hem over. Op enkele dagen 

tijd veroverde hij heel het gebied tot aan de Eufraat, een grote stroom. Zijn naam werd voor 

de vijand in de omgeving zo geducht dat ze zelfs spontaan, zonder dat iemand achter hen 

aan zat, de versterkte plaatsen verlieten en op de vlucht sloegen. De gelovigen, die 

Boudewijn ontvingen, putten uit zijn aanwezigheid zo veel moed en vandaar ook 

zelfvertrouwen dat – zoals bij de profeet te lezen staat – “één man er duizend kan verjagen 

en twee tienduizend kunnen doen vluchten.”1 Niet alleen het gewone volk koos bewust voor 

                                                           
1 Deuteronomium 32,30; Jesaja 30,17. 
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hem, maar ook de christelijke leiders in dat gebied sloten met hem verdragen af. Ze 

verklaarden zich bereid om aan zijn onderneming hun medewerking te verlenen en door 

militaire en financiële steun demonstreerden zij hun toewijding en hulpvaardigheid.  

  

IV,2 De faam van Boudewijn raakt wijd en zijd verspreid. De burgers van Edessa2 roepen 

hem te hulp. Hij steekt de Eufraat over, rept zich daarheen, maar krijgt onderweg af te 

rekenen met een hinderlaag. De bevolking van Edessa komt hem tegemoet en introduceert 

hem met veel vreugde in de stad. 
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Enkele dagen verliepen en de weerklank van deze luisterrijke man en van zijn wapenfeiten 

verspreidde zich wijd en zijd over de aangrenzende provincies. Overal oogstte hij lof voor 

zijn energiek optreden, zijn trouw en zijn vastberadenheid. Deze berichten bereikten ook de 

burgers van Edessa, de geruchten verspreidden zich en heel de stad was vol van het nieuws 

dat een zeer machtige leider van het christelijk leger aangekomen was, die het juk van de 

slavernij volledig van hen kon wegnemen en hun vrijheid kon teruggeven. Zodoende zonden 

zowel de stedelijke overheid als de voornaamste edelen, die de hoogste autoriteit van Edessa 

uitmaakten, een gezantschap naar Boudewijn. Schriftelijk zowel als mondeling deden zij 

alle mogelijke moeite om hem naar hun stad te krijgen.  

Edessa nu was een befaamde stad in Mesopotamië die ook Rages genoemd wordt. Het is 

ook de stad, waarnaar Tobit zijn zoon Tobias zond om aan Gabaël, zijn bloedverwant, tien 

zilveren talenten terug te vragen, die hij hem nog als kind geleend had3. De inwoners van 

Edessa hadden onmiddellijk na de passie van de Heer door toedoen van zijn apostel 

Taddeüs de heilsleer van Christus aangenomen. Onder alle opzichten werden zij waardig 

bevonden, zoals blijkt uit de verkondiging door een vooraanstaande apostel en uit de brief 

die onze Heiland aan hun koning Abgar schreef, zoals te lezen staat in het eerste hoofdstuk 

van de ‘Historia Ecclesiastica’ van Eusebius van Caesarea4.  

Zij bleven oprecht en trouw volharden in dit geloof, dat zij van in den beginne van in de tijd 

van de apostelen aangenomen hadden, maar moesten het juk ondergaan van de ongelovigen, 

in zoverre zij aan hen jaarlijks belastingen en schatting moesten betalen en ook bijna 

voortdurend taksen moesten ophoesten voor hun wijngaarden, akkers en veestapels buiten 

de stad. In de stad zelf konden alleen gelovigen wonen. Als enige van alle steden van die 

regio waren zij erin geslaagd hun eigen identiteit ongeschonden te bewaren en nooit waren 

ze in de macht van de ongelovigen terechtgekomen, die al geruime tijd alle omliggende 

provincies hadden onderworpen. Andersgelovige inwoners hadden zij nooit toegelaten. 

Maar de inwoners van de naburige steden hadden die van Edessa zo geterroriseerd dat deze 

niet meer buiten hun stad konden komen of buiten Edessa handel konden drijven. 

De stad werd bestuurd door een hoogbejaarde Griek zonder kinderen, zoon noch dochter. 

Van in de tijd dat heel de provincie nog onder Constantinopel ressorteerde, was hij naar 

Edessa gestuurd en aan het hoofd van de stad gekomen. Nog vooraleer zijn ambtstermijn 

verstreken was, kwamen de Turken opdagen en dwongen de omstandigheden hem ertoe om 

                                                           
2 Urfa (Turkije) 
3 Tobit 1,14; 4,20-5,4. 
4 Eusebius, Historia Ecclesiastica, I, 14, een uiteraard volledig legendarisch verhaal.  
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aan te blijven. Hij had zijn stadhouderschap maar verdergezet, omdat hij zelf niet naar zijn 

heimat kon terugkeren en omdat het volk hem ook niet dwong om zijn bestuur op te geven. 

Hij was niettemin een volkomen nutteloze gezagsdrager, niet in staat om zijn volk te 

vrijwaren van hinder en om hen rust te garanderen. 

De burgers kwamen dus bij elkaar en met het medeweten en de goedkeuring van de 

gouverneur zonden ze, zoals gezegd, gezanten naar Boudewijn om hem te vragen een 

oplossing aan te reiken voor hun problemen. Hij nam kennis van de vragen van het volk en 

van het stadsbestuur en na overleg met zijn omgeving gaf hij een positief antwoord. Hij 

maakte zich klaar voor de tocht en stak met tachtig ridders de Eufraat over. De rest van zijn 

gevolg verdeelde hij als bezettingsmacht over de vestingen en nederzettingen aan deze kant 

van de Eufraat, die door de Heer in zijn handen waren terechtgekomen.  

Toen de Turken, die aan de overzijde van de Eufraat woonden, hoorden van zijn komst, 

zetten zij een hinderlaag voor hem op. Op zijn route lag echter een vesting die in het bezit 

was van een Armeniër. Hij wendde zich daarheen om de voor hem opgezette val te kunnen 

ontwijken en hij werd door de burchtheer vriendelijk en gastvrij ontvangen. Hij bleef daar 

twee dagen rusten en waagde het niet om verder op te rukken. De Turken, die daar twee 

dagen lang in hinderlaag hadden gelegen, werden het beu om nog langer te wachten en met 

geheven vaandels verschenen ze plots met een aanzienlijke troepenmacht voor de versterkte 

stad en sleurden het vee weg dat ze in de aangrenzende weilanden aantroffen. De christenen 

die qua aantal en gevechtscapaciteit voor hen moesten onderdoen, waagden het niet om in 

hun richting een uitval te doen en bleven zich schuilhouden binnen de stad. Uiteindelijk 

trokken de Turken na drie dagen weg en keerden naar hun eigen steden terug.  

Boudewijn kon nu zijn tocht verderzetten. De gouverneur van Edessa, heel de clerus en de 

bevolking kwam hem tegemoet met klaroenen en cimbalen, onder het zingen van hymnen 

en religieuze gezangen en zo gaven zij hem een zeer eervol en luisterrijk onthaal.  

  

IV,3 De gouverneur is afgunstig op het succes van Boudewijn en krijgt spijt over wat hij 

gedaan heeft. Hij wil de overeenkomst annuleren maar uiteindelijk laat hij zich toch door het 

volk overhalen. Zo adopteert hij Boudewijn om de schijn te redden. 
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De gouverneur, die Boudewijn had laten komen, zat in alle stilte bij zichzelf terug te denken 

aan de grote eerbewijzen en gunsten, waarmee het volk Boudewijn enthousiast verwelkomd 

had bij zijn aankomst. Hij begon afgunstig te worden en wilde terugkomen op de inhoud van 

de overeenkomst die hij had voorgesteld. Eerder had hij hem het voorstel gedaan dat hij hem 

tijdens zijn leven een evenwaardig aandeel zou geven in alle goederen, belastingen en 

heffingen waarover de stad beschikte. Tevens zou Boudewijn na zijn dood over alles 

integraal kunnen beschikken. Nu wijzigde hij zijn aanbod: in ruil voor Boudewijns hulp bij 

het bestrijden van de overlast die de Turken aan de stad en haar inwoners berokkenden en 

voor het afweren van de terreur, bood hij hem als vergoeding voor zijn inspanningen een 

volgens het oordeel van redelijke mensen een eerbare jaarlijkse uitkering aan. 

Boudewijn wees dit voorstel, waarbij hij, om zo te zeggen, als een gewone huurling wat 

soldij zou krijgen, totaal af en bracht alles in gereedheid om terug te keren. Toen de burgers 

hiervan weet kregen, haastten zij zich naar hun gouverneur. Zij pakten hem aan en drongen 
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er met klem bij hem op aan dat hij een leider van dat kaliber, die zij zo nodig hadden voor 

hun vrijheid, niet zou laten vertrekken. Hij moest hem integendeel, volgens de bepalingen 

van de eerste versie van de overeenkomst, aan zich binden, zodat hijzelf en heel de stad 

voortaan van de zo intens verlangde rust zouden kunnen genieten. De gouverneur stelde de 

eensgezindheid van de stad vast, de uitgesproken overtuiging van de vooraanstaanden en de 

intense waardering die zij voor Boudewijn voelden. Hij achtte het te riskant om zich tegen 

hen te verzetten en niet op hun eisen in te gaan. Dus gaf hij zich gewonnen, zij het tegen zijn 

zin en vol wantrouwen betreffende de komst van Boudewijn. Onder het mom van een 

bijkomende vergoeding adopteerde hij hem als zoon en in aanwezigheid van de burgers 

maakte hij hem in een plechtige ceremonie tot deelgenoot op voet van gelijkheid in al zijn 

bezittingen, zolang hij leefde en tot erfgenaam van alles na zijn dood. 

Het volk was opgetogen, omdat het nu via Boudewijn uitzicht had op vrijheid in alle 

opzichten. Vanaf die dag maakten ze aanspraak op bescherming vanwege Boudewijn. Zij 

konden nu met meer vrijheid dan zij gewend waren terugkijken op het onrecht dat zij van de 

gouverneur hadden moeten verdragen en namen zich voor daarvoor wraak te nemen, als hen 

daartoe een plaats en een geschikt moment geboden werd. De verdere ontwikkeling van de 

gebeurtenissen levert daarvan een treffend bewijs. 

 

IV,4 Op vraag van de burgers belegert Boudewijn Samosata. De inwoners zweren samen 

tegen hun onbetrouwbare leider, met al het onrecht dat ze van hem hadden moeten verduren 

in gedachte. 
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In de onmiddellijke nabijheid van Edessa lag een zeer oude en uitzonderlijk beveiligde stad, 

Samosata. Een ongelovige van Turkse afkomst, Balduk genaamd, had daar het bestuur in 

handen. Hij was een bekwaam krijger, maar onbetrouwbaar en gemeen. Hij maakte het de 

inwoners erg lastig en overlaadde hen met belastingen, pacht op hun gronden en talrijke 

karweien. Als waarborg voor dit alles nam hij gewoonlijk hun kinderen als gijzelaars. Hij 

behandelde deze zeer onmenselijk en dwong het tot slavendienst in leem en klei. 

Gezamenlijk vielen de inwoners omwille van dat terreurbewind Boudewijn te voet en zij 

smeekten hem als uit één mond en met veel tranen om hulp. Dat hij zich zou verwaardigen 

om hen te beschermen tegen de onderdrukking en er zou voor zorgen dat zij hun kinderen 

konden terugkrijgen, die Balduk onder dwang bij zich hield. Boudewijn wilde die prioritaire 

lijst van verzuchtingen vanwege dit volk met de gepaste welwillendheid aanhoren en hij 

hoopte op die manier nog meer respect voor zichzelf bij hen los te maken. Hij riep dus zijn 

gezelschap samen, voorzag hen van de nodige wapens en rukte met een zeer te duchten 

detachement naar Samosata op. 

Enkele dagen later belegerde hij de stad met talrijke bestormingen en met inzet van alle 

middelen. De Turken binnenin boden heftig weerstand en hadden het volste vertrouwen in 

de verschansingen waarover de stad beschikte. Boudewijn zag in dat de belegering niet 

opschoot. Daarom liet hij zeventig krijgers achter in een naburige, min of meer versterkte 

nederzetting met de opdracht om de verdedigers van Samosata geen ogenblik rust te gunnen 

en zonder onderbreking te bestoken. Zelf keerde hij terug naar Edessa.  
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De burgers van Edessa beseften dat Boudewijn een sterke persoonlijkheid had en dat hij in 

alles wat hij ondernam succes oogstte. Ze vonden het volkomen onbillijk dat hij, die als 

bevrijder van de stad en vredestichter het volste recht had om alles te bezitten en om naar 

eigen goeddunken over alles te kunnen beschikken, nu op gelijke basis het geheel moest 

delen met een individu dat onbekwaam was om de stad te besturen. Zij wendden zich dus tot 

Constantinus, een machtige edelman, die in het nabijgelegen gebergte over enkele stevige 

vestingen beschikte. Zij stelden hem unaniem voor om hun gouverneur te vermoorden, 

daarna Boudewijn aan de macht te brengen en hem als enige leider te installeren. De burgers 

koesterden immers voor hem terecht veel haat. Naar verluidt, deed hij hen constant onrecht 

aan en wist hij met geweld van hen goud, zilver en allerhande kostbaarheden los te maken. 

Indien iemand zich tegen hem verzette, werd hem geld toegestopt en zo kwam hij in een 

vijandig daglicht te staan bij de Turken en werd hij door hen gehaat. Het gevolg was dat hij 

er niet alleen beducht moest voor zijn dat zijn wijngaarden, tuinen en gewassen in brand 

gestoken zouden worden en dat ook zijn groot en klein vee zou weggesleept worden, maar 

dat zelfs zijn leven in gevaar was. 

 

IV,5 De inwoners van Edessa vermoorden hun gouverneur en stellen Boudewijn aan als 

leider. Hij zelf koopt Samosata af van de vorige leider Balduk tegen een hoge prijs. 
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De burgers vergaderden dus en met al hun ellende in het achterhoofd, zagen ze wel in dat er 

via de gast die zij hadden opgenomen een uitgelezen weg geopend was naar de vrijheid, 

waarnaar ze al zo lang snakten. Volgens plan grepen ze naar de wapens en bestormden fors 

de toren, waarin de gouverneur verbleef en probeerden die met inzet van al hun strijdlust 

naar beneden te halen. Toen de gouverneur zich de furie van het volk realiseerde en hun 

terechte woede tegenover hem, ontbood hij Boudewijn. Omdat hij vreesde voor zijn eigen 

veiligheid, maakte hij zijn schatkist leeg en vroeg aan Boudewijn om voor het behoud van 

zijn leven tussen te komen bij de bevolking.  

Boudewijn wilde hem wel met de beste bedoelingen beschermen tegen de bedreigingen die 

uitgingen van de burgers en hen van hun plannen doen afzien, maar hij zag in dat hij in dat 

opzet geen succes boekte. Integendeel, het volk werd hoe langer hoe furieuzer. Daarom 

wendde hij zich opnieuw tot de gouverneur. Hij drong er bij hem sterk op aan dat hij alle 

mogelijke maatregelen zou nemen voor zijn leven en zijn veiligheid. De gouverneur zocht 

echter als een radeloze een uitweg waar er geen was, liet langs een venster een touw zakken 

en ging zo naar beneden, maar nog vooraleer hij op de grond belandde, werd hij door wel 

duizend pijlen getroffen. Zijn levenloze lijk sleurden ze mee door de straten, ze onthoofden 

het en op die manier reageerden ze hun lang opgekropte frustraties tegenover hem af.  

De volgende dag installeerden ze Boudewijn tegen zijn zin en ondanks zijn protest als hun 

leider. Ze zwoeren hem trouw op leven en dood en introduceerden hem plechtig en vol 

luister in de burcht van de stad. Alle schatten en rijkdommen die de vroegere gouverneur 

jarenlang opgestapeld had, gaven ze over in zijn handen en zo werd in heel de stad de vrede 

volledig hersteld. 

Balduk echter, zoals eerder gezegd de gezagsdrager over Samosata, zag dat Boudewijn dag 

na dag vorderingen maakte en heel de regio aan het onderwerpen was. Daarom stelde hij 

zijn stad te koop voor 10.000 goudstukken. Boudewijn was zich bewust van de kwaliteit van 
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de verdedigingswerken van de stad die moeilijk met militaire middelen kon ingenomen 

worden. Na lange onderhandelingen en tegen een kolossale kostprijs werd hij met veel 

eerbetoon eigenaar van de stad en van de gijzelaars. Door die krachttoer verwierf hij van 

meet af aan het respect van de burgers van Edessa. Zij beschouwden hem voortaan niet 

alleen als hun heer, maar ook als hun vader en zij waren bereid voor zijn lijfsbehoud en zijn 

eer tot de dood toe te strijden.  

 

IV,6 Boudewijn belegert Sororgia5 en neemt deze stad in, waarbij hij van de bevolking 

onnoemelijk veel dank krijgt.  
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In diezelfde provincie bevond zich ook Sororgia, op identieke wijze bevolkt met 

ongelovigen, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van Edessa en bestuurd door een Turkse 

satraap, Balak genaamd. Constant was hij bezig met de burgers van Edessa lastig te vallen 

en hen het leven moeilijk te maken. Deze laatsten deden ook hiervoor een beroep op 

Boudewijn en konden van hem moeiteloos verkrijgen dat hij Sororgia met een legermacht 

zou belegeren. Zo gebeurde het dat hij op de afgesproken datum eropuit trok, de wensen van 

de bevolking inwilligde en de stad belegerde. Hij liet zijn manschappen een kampplaats 

uitkiezen in een kring rond de stad, positioneerde met de passende voorzorgsmaatregelen de 

belegeringstuigen en begon dan met volle overtuiging de stad te bestormen. De stedelingen 

zagen zijn vastberadenheid, hadden onvoldoende vertrouwen in hun eigen militaire sterkte 

en raakten in paniek. Zij stuurden gezanten uit en sloten een wapenstilstand af. De stad zou 

worden overgedragen aan Boudewijn op voorwaarde dat hun leven en veiligheid 

gegarandeerd werden. Zo werd dan de overname en de beveiliging van de stad geregeld, 

waarbij hij met het oog op de bewaking van de stad voldoende manschappen achterliet. Een 

van hen kreeg het mandaat om ter plaatse het beheer van de stad op zich te nemen. Tevens 

legde hij de burgers een jaarlijkse belasting op en met roem beladen keerde hij terug naar 

Edessa.  

Dankzij de verovering van Sororgia was de route vrijgemaakt voor al wie zich van 

Antiochië naar Edessa wilden verplaatsen. In het verleden was Sororgia, gelegen in het 

midden tussen Edessa en de Eufraat, immers een hindernis voor wie de Eufraat wilde 

oversteken.  

Dit gezegd zijnde over Boudewijn, komen wij nu terug op de belevenissen van de restanten 

van de hoofdmacht. 

 

IV,7 Een detachement van de hoofdmacht overweldigt Artesia6. Door dit nieuws verontrust 

trekken de inwoners van Antiochië met een omvangrijk leger daarheen. Ze leggen zich in 

hinderlaag voor de christenen, belegeren de stad, maar keren onverrichterzake terug, 

weliswaar na eerst (onderweg) een brug militair versterkt te hebben.  

 

  

 

 

Terwijl Boudewijn zich zo afsloofde in de omgeving van Edessa aan de overzijde van de 

Eufraat, was het gros van het leger, zoals eerder gezegd, langs steile hellingen en valleien in 

Marash aangekomen. Deze stad werd hoofdzakelijk bewoond door christenen, op 

                                                           
5 Suruç (Turkije). 
6 Artah (Syrië). 
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uitzondering van een kleine minderheid die de controle had over de vesting en die de andere 

stedelingen behandelde naar willekeur. Toen ze hoorden van de komst van de christenen, 

raakten de leden van de heersende minderheid in paniek en sloegen ze in alle stilte op de 

vlucht, waarbij ze de stad achterlieten in de handen van de christenen. Het aan God 

toegewijde leger kwam ter plaatse en zij sloegen hun kamp op in de groene weiden vóór de 

stadswallen. Er gold een uitdrukkelijk verbod op alle vormen van geweldpleging op de 

burgers en zo konden zij ter plaatse in alle vrijheid een rijkelijk voorziene markt van 

levensmiddelen organiseren.  

Daar kregen de christenen uit een betrouwbare autochtone bron de informatie dat in de 

directe omgeving nog een andere stad gelegen was. Haar naam was Artesia en ze was in het 

bezit van de Turken. Ze was rijkelijk voorzien van alle mogelijke goederen en de grond was 

er ook veel vruchtbaarder dan in de andere gebieden die in het bezit waren van de Turken. 

Op unaniem advies snelde Robert, de graaf van Vlaanderen, daarheen. In zijn gezelschap 

nam hij ook enkele edelen op, Robert van Rozières en Gozelo, de zoon van Conon, graaf 

van Montaigu en ook 1000 geharnaste krijgers. Daar aangekomen, gingen ze onmiddellijk 

over tot de belegering.  

De Turken hadden echter het volste vertrouwen in de plaatselijke verdedigingswerken. Ze 

verlieten de stad en trokken zich terug in de burcht. De Armeniërs en de andere gelovige 

inwoners wisten echter dat de krijgers, die met zoveel geflikker van wapens aangekomen 

waren, deel uitmaakten van het leger waarnaar ze zo lang en zo intens hadden uitgekeken. 

De hoop op bevrijding laaide bij hen weer op, ze grepen naar de wapens en keerden zich 

tegen de Turken, die hen al zo lang met hun gewelddadig regime hadden onderdrukt. Ze 

konden hen op korte tijd allemaal om het leven brengen. Hun hoofden slingerden ze over de 

wal naar buiten en ze openden de poorten voor de gelovigen die buiten de stad kampeerden. 

Zeer vriendelijk nodigden ze hen uit om binnen de stad hun intrek te nemen en, in 

toepassing van alle regels van de gastvrijheid, voorzagen ze hen en ook hun paarden van al 

het nodige Artesia, soms ook Chalkis genaamd, is zoals het eerdergenoemde Marash, één 

van de steden die ressorteren onder en respect verschuldigd zijn aan de patriarchale zetel 

van Antiochië op 15 mijl afstand.  

Het nieuws van de inname van Artesia verspreidde zich wijd en zijd in de regio en bracht de 

Antiochiërs ertoe om zich te bewapenen. Zij troffen alle voorbereidselen om diegenen te 

vernietigen die bij Artesia waren samengekomen en na de moord op de burgers de stad 

hadden bezet. Uit het garnizoen van Antiochië kozen ze ongeveer 10.000 manschappen uit 

en deze rukten in ijltempo op naar Artesia. Toen ze in de buurt kwamen, zonden ze 30 

lichtbewapende ruiters voorop die beschikten over ultrasnelle paarden. De anderen bleven 

achter op een verborgen plek, waar zij zich in een hinderlaag verschuilden. Degenen nu die, 

om zo te zeggen, als spionnen waren voorop gestuurd, wilden de christenen verleiden tot 

een onvoorzichtige uitval en uitdagend begonnen ze voor de stad heen en weer te rennen, 

terwijl ze de indruk wekten vee te gaan roven. Onze krijgers in de stad konden het 

provocerend gedrag en het uitdagend over en weer rennen niet langer aanzien. Om ter eerst 

grepen ze naar de wapens, gingen onvoorzichtig een tijdje achter hen aan en vielen zo in de 

hinderlaag die de rest daar precies met die bedoeling had opgezet. De vijanden kwamen uit 

hun schuilplaatsen en deden alle moeite om voor de onzen de vluchtroute naar de stad af te 

sluiten, zodat ze daar geen veilig onderkomen meer zouden kunnen vinden tegen de 
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stormloop van de veel talrijker aanvallers. Met de hulp van de Heer konden de christenen 

hen echter fors afweren en ze slaagden erin met zijn allen ongedeerd en behouden hun 

toevlucht te vinden binnen de stadsmuren. 

De vijand zag dat een vlugge verovering van de stad er niet in zat en dus begonnen ze een 

blokkade. Een hele dag lang bestormden ze de stad en de verdedigers binnenin boden fors 

weerstand. De aanvallers schoten niets op en bovendien hoorden ze dat het gros van de 

christelijke troepen in aantocht was. Het was te riskant om daarop te wachten en dus 

volgden ze een verstandiger advies en ze keerden terug naar Antiochië. Ter beveiliging 

voorzagen ze echter een brug halverwege van militaire versterking. 

De graaf van Vlaanderen en zijn gevolg bleven deze stad, die de Heer hen in handen had 

gespeeld, tot aan de komst van hoofdmacht waakzaam bezetten. In tussentijd echter werd 

die jongeman met zijn uitstekend karakter, de eerdergenoemde Gozelo, zoon van de graaf 

van Montaigu Conon, zeer ernstig ziek en hij stierf. Daar ter plaatse werd hij met een 

luisterrijke uitvaart ten grave gedragen.  

 

IV,8 De hoofdmacht bereikt Artesia. Enkele verkenners worden uitgestuurd om de route te 

inspecteren. Zij komen bij de brug en steken de rivier over, ondanks het verzet van de vijand.  
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De Turken van Antiochië hadden rond zonsopgang nog maar pas Artesia verlaten of men 

meldde al dat het gros van de troepen in het gebied van de stad was toegekomen en vlakbij 

zijn kamp had opgeslagen. De christenen waren met reden bekommerd om het lot van hun 

broeders, die – zo was hen gezegd – bij Artesia met een belegering hadden af te rekenen. 

Unaniem beslisten ze 1500 geharnaste krijgers ter ondersteuning naar hen te sturen. Gesteld 

dat de blokkade al beëindigd was en ze vrije toegang hadden tot de stad, moesten ze 

voldoende wachtposten achterlaten om haar te beveiligen en moesten de graaf van 

Vlaanderen en de andere edelen die hen daar vergezelden terug de hoofdmacht vervoegen. 

Tancred had diezelfde boodschap gekregen en was ook naar de hoofdmacht teruggekeerd 

vanuit Cilicië dat hij helemaal onder zijn gezag had gebracht. Dit gold ook voor de andere 

leiders, die zich her en der hadden verspreid, meegesleept door diverse ambities, op 

uitzondering van Boudewijn, de broer van de hertog. Onder de hoede van de Heer, boekte 

hij van dag tot dag nog meer successen in de omgeving van Edessa. Op die manier waren 

alle troepen terug verenigd en alle afdelingen terug bij elkaar. Bij wijze van ‘algemene wet’ 

werd ook voor het vervolg van de tocht een verbod uitgevaardigd tegen gelijk welke 

afsplitsing van de hoofdmacht, tenzij op bevel.  

Daarop braken ze hun kamp op en ze rukten langs de kortste weg op, in de richting van 

Antiochië. Halverwege was er een rivier en het was hen ter ore gekomen dat de brug erover 

zwaar bewaakt werd. Ze vreesden dat het leger hiervan grote hinder zou ondervinden en 

daarom stuurden ze Robert van Normandië met zijn gezellen voorop om de route te 

verkennen. Indien hij problemen tegenkwam, moest hij de troepen achter hem hierop attent 

maken en de leiding hierover duidelijk informeren. Aan het hoofd van dit contingent, om zo 

te zeggen als legioenchefs, rukten met gestrekte vaandels twee befaamde edelen uit, bekend 

om hun militaire capaciteiten: Evrard van Puisset en Roger van Barneville. De graaf splitste 

zich dus met zijn gezelschap af van de hoofdmacht en kwam aan bij die bewuste brug vóór 

de rest van de strijdkrachten. Het was een stenen brug met aan weerszijden goed versterkte 
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torens, stevig gemetseld, net als de rest van de brug. In deze torens hadden 100 sterke en te 

duchten krijgers postgevat. Het waren goed getrainde boogschutters, die in hun specialiteit 

zeer bedreven waren. Ze moesten de brug bewaken en ieder die wilde oversteken beletten 

om in de buurt te komen van de rivier of van doorwaadbare plaatsen. Bovenop waren er nog 

eens 700 ruiters vanuit Antiochië aangekomen. Zij hadden postgevat op de andere oever en 

preventief de doorwaadbare plaatsen bezet om zo de overtocht van de onzen zo goed als 

onmogelijk te maken.  

De rivier waarover de brug lag, was de Orontes, in de volksmond de Far. Voorbij de brug 

stroomt deze rivier verder langs Antiochië en dan naar de zee. Sommigen beelden zich in 

dat het de Farfar is van Damascus, maar wij zijn er zeker van dat wie deze mening 

verkondigt, dwaalt. De Farfar en de Abana ontspringen in het Libanon massief. Ze stromen 

doorheen de regio van Damascus en langs deze stad zelf verder in oostelijk richting, waar 

ze, naar verluidt, in de woestijn eindigen. De Orontes echter ontspringt in de buurt van 

Heliopolis, ook Malbec genoemd. Van daar stroomt hij langs Shaizar en Antiochië en mondt 

hij ten slotte uit in de Middellandse Zee.  

Toen de graaf van Normandië met zijn afdeling de brug wilde oversteken, werd hem dat 

belet, zowel door de torenwachters bovenop de brug als door degenen die aan de overkant 

van de rivier opgesteld stonden. Er ontstond vervolgens een verbeten gevecht. Onze krijgers 

wilden de oversteek forceren en de vijand wilde hen dat met alle mogelijke middelen 

beletten. Zij schoten een regen van pijlen af en deden alle moeite om de christenen van de 

oversteekbare plaatsen af te houden. Terwijl beide partijen zich in dit treffen tot het uiterste 

inspanden, kwam plots de hoofdmacht opdagen. Toen ze vernomen hadden dat de graaf en 

zijn voorhoede daar in een hevig gevecht verwikkeld waren en tegengehouden werden, 

dreven ze hun tempo op om aan hun krijgsmakkers in nood hulp te bieden. Hun opzet was 

de vijand te verdrijven en zo de doorgang voor hun eigen troepen vrij te maken. Zodra alle 

troepen ter plaatse waren, gaven de stem van herauten en trompetgeschal het signaal om 

naar de wapens te grijpen. Zij vielen aan met inzet van alle middelen, dreven de vijand op de 

vlucht en overweldigden de brug. Zij die wegens plaatsgebrek niet konden vechten bij de 

brug wilden ondertussen niet lijdzaam blijven toekijken. Ze vonden doorwaadbare plaatsen 

en kwamen zo over de rivier. Daar joegen ze de vijand op de vlucht en zo konden ze 

ongehinderd postvatten op de andere oever. 

Zo geraakte heel het leger met karren en wagens en met alle mogelijke bagage aan deze 

zijde van de rivier. Op een afstand van 5 of 6 mijl van Antiochië kampeerden ze in een zone 

met veel groen en weidegronden. De volgende dag rukten ze verder op, volgden de 

keizerlijke weg tussen de bergen en de rivier en sloegen hun kamp op, op een afstand van 

minder dan 1 mijl van de stad. 

IV,9 Beschrijving van de stad Antiochië en haar prestige. 

5 

Antiochië is een edele en roemvolle stad, in de hiërarchie de derde of zelfs de tweede na 

Rome, want hierover bestaat er een groot meningsverschil. Als stad staat zij aan de top 

in heel het Oosten en is zij het belangrijkste en toonaangevende bestuurszetel.  In 
vroegere tijden werd zij Ribla genoemd 
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en daarheen werd Sidkia, de koning van Juda, met zijn zonen gevoerd tot bij Nebukadnezar, 

de koning van Babel7. Deze liet hen in het bijzijn van hun vader terechtstellen en bij Sidkia 

zelf werden vervolgens de ogen uitgestoken. Na de dood van de Macedonische koning 

Alexander volgde Antiochus hem op in dat deel van zijn rijk. Hij voorzag de stad van torens 

en stevige omwallingen en de gerenoveerde stad liet hij naar zijn eigen naam Antiochië 

noemen. Hij maakte er de hoofdstad van zijn rijk van en besliste dat daar voor hem en zijn 

opvolgers voor eeuwig en altijd de residentie van de dynastie zou gevestigd zijn. De prins 

van de apostelen had er zijn episcopale zetel en fungeerde daar als eerste bisschop. 

Theophilus, een zeer machtige man uit deze stad, had in zijn eigen huis plaats gereserveerd 

om een kerk in te wijden. Lukas die ook uit Antiochië afkomstig was, droeg zowel zijn 

‘Evangelie’ als zijn ‘Handelingen der Apostelen’ aan hem op en hij volgde Petrus in die 

kerk op als zevende bisschop in de rij. In die stad vond eveneens de eerste kerkvergadering 

plaats, waar de naam ‘christenen’ geïntroduceerd werd. Voorheen werden de volgelingen 

van de christelijke leer ‘Nazarenen’ genoemd, maar later, op het gezag van het Concilie van 

Antiochië, werden de gelovigen overal ter wereld christenen genoemd naar de naam van 

Christus. Deze stad reageerde probleemloos en enthousiast op de verkondiging van de 

apostel en bekeerde zich unaniem tot het christelijk geloof. Als eerste introduceerde ze de 

naam ‘christen’ en ze droeg deze naam ook uit. Als een zalf werd deze uitgesmeerd en wijd 

en zijd verspreidde hij een welriekende geur. Om al deze redenen kreeg Antiochië een 

andere naam en werd zij Theopolis genoemd. Zo werd deze stad, die vroeger de naam droeg 

van een kwaadaardige goddeloze, daarna de stad en de woonst genoemd van Hem, die haar 

tot geloof had geroepen. 

Bovendien kreeg zij van de Heer nog een extra beloning: zij die onder een regime van het 

kwaad vele andere regio’s in haar macht had, bleef, nu ze de weg volgde van de Heer en een 

voorbeeldige levenswandel ten toon spreidde, onverkort baas over dezelfde afhankelijke 

gebieden. Het patriarchaat van deze aan God gewijde stad bezat, naar verluidt, de supervisie 

over twintig provincies. Veertien daarvan hadden elk een eigen aartsbisschop en daarnaast 

suffragaanbisschoppen. Zes van hen ressorteerden met hun suffragaan bisdommen onder 

twee primaten, die men gewoonlijk ‘de katholieken’ noemt. De ene was de aartsbisschop 

van Ani en de andere die van Hirinopolis of Bagdad. Al deze bisschoppen vallen onder de 

naam ‘het Oosten’, zoals duidelijk blijkt uit de rapporten van de synode van Constantinopel: 

“De bisschoppen van het Oosten moeten alleen de zorg dragen voor het Oosten, waarbij, in 

overeenstemming met de besluiten van het Concilie van Nicea, de eer van het primaatschap 

toekomt aan de kerk van Antiochië.”  

IV,10 De provincie waarin Antiochië gelegen is en een beschrijving van de ligging. 

    5 

De stad Antiochië ligt op een zeer gunstige en bekoorlijke locatie in de provincie Coele-

Syria, een onderdeel van Groot-Syrië. Het ligt in een vallei met rijke akkers en vruchtbare 

grond, die bijna helemaal bevloeid wordt door bronnen en waterlopen. Antiochië is ook 

zeer pittoresk gelegen tussen de bergen, die afhellen van oost naar west. De vallei bedraagt 

7 2 Koningen 25, 6-7. 
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ongeveer 40 mijl in de lengte en varieert in de breedte van 6 tot 4 mijl. Op het hoger 

gelegen deel bevindt zich een meer, dat rijk is aan vis en bevoorraad wordt door de 

bronnen in de omgeving. Op nauwelijks 1 mijl daarvan ligt de stroom die door de vallei 

loopt langsheen de stad en vandaar verder naar de zee. Vanuit het meer ontspringt eveneens 

een waterloop, die verderop en wat meer naar beneden dicht bij de stad in diezelfde stroom 

uitmondt. 

De bergen aan weerszijden van Antiochië zijn zeer hoog, maar zij leveren heerlijk helder 

water af en dat maakt de hellingen en de flanken tot aan de hoogste toppen tot uitstekende 

landbouwgrond. De zuidelijke berg wordt, net als de stroom die langs de stad komt, 

Orontes genoemd, zoals Hiëronymus getuigt, wanneer hij schrijft dat Antiochië gelegen is 

tussen de Orontes stroom en het Orontes gebergte. Een deel ervan, dat lager bij de zee ligt, 

rijst op tot een kolossale hoogte en krijgt een aparte naam. In de omgangstaal spreekt men 

van Parlier berg. Er zijn er die de bedenking maken dat het hier gaat over de Parnassus 

berg, die gewijd was aan Bacchus en Apollo. Hun mening wint aan waarde door de 

aanwezigheid van de bron van Daphne. Volgens sommigen gaat het hier om de Castalische 

bron, die volgens oude mythen gewijd was aan de Muzen en die ook zeer in trek was bij de 

filosofenscholen. Deze bron zou ontspringen aan de voet van die berg, op een plaats vlakbij 

de stad, die ‘Trap van Bohemund’ genoemd wordt. Het gaat hier echter over een valse 

theorie, want het staat vast dat de Parnassus berg gelegen is in Boeotië, een deel van 

Thessalië, zoals ook Ovidius schrijft in het eerste boek van zijn ‘Metamorfosen’8: “Phokis 

scheidt het Boeotische gebied van dat van Attika.” Het is vruchtbare grond, zolang het 

droog is. Maar in die tijd was het een onderdeel van de zee, een brede vlakte, plots 

overstroomd door de vloedgolf. Steil verheft zich daar een berg ten hemel met dubbele 

toppen, Parnassus genoemd, zijn spitsen doorboren de wolken. 

Volgens Solinus wordt deze berg de ‘Mons Cassius’ genoemd. In het veertiende hoofdstuk 

van zijn ‘Polyhistor’9 zegt hij: “Naast Seleucia en dichtbij Antiochië ligt de Mons Cassius. 

Van op zijn top kan men tot de vierde nachtwake de zon zien. Wanneer de zonnestralen de 

duisternis verdrijven, kan men, mits een kleine lichaamsdraai, aan de ene kant de nacht en 

aan de andere kant de dag zien.” Je mag je echter niet laten misleiden door de 

dubbelzinnige naam Seleucia. Er zijn, weet je, twee steden die zo genoemd worden. 

Seleucia 1 is de hoofdstad van Isaurië en ligt op meer dan vijf dagmarsen van Antiochië. 

Seleucia 2 bevindt zich vlakbij Antiochië op een afstand van nauwelijks 10 mijl, bij de 

monding van de Orontes, op een plaats die vandaag ‘Haven van St.-Simeon’ genoemd 

wordt. De hierboven vermelde bron van Daphne wordt ook Castalische Bron genoemd. 

Naar verluidt, was daar ooit een heiligdom gewijd aan Apollo en drukbezocht door 

aanhangers van een heidens bijgeloof. Zij kregen daar orakels en antwoorden in 

problematische kwesties. Toen Julianus de Afvallige afstand genomen had van Christus en 

van het ware geloof, hield hij tijdens een veldtocht tegen de Perzen halte in de streek van 

Antiochië. Hij bezocht toen frequent deze plek om Apollo te consulteren over zijn 

expeditie, zoals Theoderitus10schrijft in het 31e hoofdstuk van zijn ‘Historia Tripartita’: 

                                                           
8 Ovidius, Metaphorphoses, I, 313-17. 
9 Solinus, Collectanea, 36, 3. Cf. supra II,7, n.2. 
10 De Historia Tripartita is in feite van Theodorus Anagnostes of Theodorus Lector, die verbonden was aan de 
Hagia Sophia in Constantinopel begin 6e eeuw. Hij verzamelde kerkhistorische geschriften uit de 5e eeuw van 
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“Toen Julianus bij de Pythia van Daphne advies zocht met het oog op een overwinning in 

de oorlog tegen de Parthen, maakte het orakel hem het verwijt dat het stoffelijk overschot 

van de martelaar Babylas in die buurt begraven was. Daarop liet hij het wegnemen.” 

Hetzelfde voorval, maar met nog meer details, wordt aangehaald in het 10e boek van de 

‘Historia Ecclesiastica’ (van Eusebius van Caesarea): “Julianus leverde ook nog andere 

bewijzen van zijn waanzin en lichtzinnigheid. Toen hij in Daphne in de omgeving van 

Antiochië bij de Castalische Bron een offer een offer bracht voor Apollo en geen antwoord 

kreeg, informeerde hij bij de priesters van de godheid naar de redenen van dat zwijgen. Zij 

antwoordden hem dat het graf van de martelaar Babylas in de onmiddellijke nabijheid 

gelegen was en dat er daarom geen antwoord kwam.” 

Gesteld dat die bron ‘Castalische Bron’ moet genoemd worden, moet men toch niet denken 

dat hiermee die Castalische Bron bedoeld wordt, die elders ook ‘Bron van Pegasus of 

Caballinus (= ‘Paardenbron’) of bron van Aganippe’ genoemd wordt. Want deze laatste ligt 

volgens Solinus in Boeotië11: “Bij Thebe is er de Heliconberg, het Cithaeron gebergte, een 

rivier, de Ismenus, de bronnen van Arethusa en Hypodea, van Sarmate, van Dira en vooral 

van Aganippe en Hippocrene (= ‘Paardenbron’). De uitvinder van het alfabet (Cadmus) 

ontdekte deze bronnen als eerste, toen hij tijdens een verkenningstocht te paard12op zoek 

was naar een plaats om zich te vestigen. De dichterlijke fantasie zorgde voor de 

verspreiding van twee legendes, namelijk dat de bron ontstaan zou zijn door de hoef van 

een gevleugeld paard en dat een teug ervan voor literaire inspiratie zorgde.” 

Ten noorden van Antiochië ligt een zeer vruchtbare berg, in het gewone en alledaagse 

taalgebruik Zwarte Berg genoemd. Hij wordt bevloeid door bronnen en waterlopen en met 

zijn bossen en weidegrond heeft hij heel wat voordelen te bieden aan de inwoners. In 

vroegere tijden waren hier, naar verluidt, talrijke kloosters en tot op de dag van vandaag 

worden meerdere eerbiedwaardige plekken waar godvrezenden vertoeven hier ondersteund 

en gepromoot. De rivier, waarover wij eerder gesproken hebben, stroomt midden door de 

vallei in de richting van de zee, maar haar bedding komt dichterbij de zuidelijke berg. De 

stad is gebouwd tussen de berg en de rivier. De muren beginnen bij het hoogste gedeelte 

van de berg, lopen verder langs de berghelling tot bij de rivier en omcirkelen een zeer groot 

grondoppervlak, zowel van de berghelling als van de vlakte, die gelegen is tussen de voet 

van de berg en de rivier.  

Binnen de muren liggen ook twee zeer hoge bergtoppen. Op een van beide, namelijk op de 

hoogste ligt een uitzonderlijk beveiligde onneembare burcht. De twee pieken worden 

gescheiden door een zeer diepe en nauwe kloof. Hierdoor stroomt een bergrivier, die het 

centrum van de stad doorkruist en voor de burgers een bron van comfort betekent. 

Bovendien zijn er in de stad nog andere bronnen, met als voornaamste die bij de oostelijke 

poort, ook ‘Poort van St.-Paulus’ genoemd. Maar ook de Bron van Daphne, op een afstand 

                                                           
historici zoals Theodoretus van Cyrrhus, Socrates Scholasticus en Sozomenus. Fragmenten ervan raakten in het 
Westen verspreid en vrij bekend via de verzameling van Cassiodorus en de Latijnse vertaling hiervan door zijn 
assistent Epiphanius Scholasticus (6e eeuw).  
11 Solinus, Collectanea, 7,22-23. Cf. supra II,7, n.2. 
12 Willems lezing ‘equestri ordinatione’ is duidelijk foutief. In de vertaling werd uitgegaan van ‘equestri 
exploratione’ zoals in de meest recente tekstuitgave van Mommsen van 1958 (C. Iulii Solini Collectanea rerum 
memorabilium (iterum recensuit Th. Mommsen), Berlijn, Weidmann, 1958, p. 59. 
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van drie of vier mijl van de stad, wordt op kunstmatige wijze met een aquaduct en andere 

technieken, tot in de stad geleid en op heel vernuftige wijze zorgt zij op gestelde tijden 

voor waterbevoorrading.  

Zowel op de bergen als in de vlakte zijn de muren zeer stevig gebouwd, van een enorme 

dikte en dito hoogte. Rondom, telkens op identieke onderlinge afstand, zijn er ook talrijke 

torens gebouwd, die zeer geschikt zijn voor de verdediging van de stad. Onderaan in het 

westelijke gedeelte van de stad ligt het meest recent gebouwde gedeelte en de rivier vloeit 

er zo dicht tegen de wallen en tegen de berg, dat de brug over de rivier een geheel vormt 

met de stadspoort en de muur. 

De lengte van de stad wordt door sommigen op 2 mijl, door anderen op 3 mijl geraamd. De 

afstand tot de zee bedraagt 10 of 12 mijl. 

 

IV,11 Wie de heerser was over deze stad en hoe de Antiochiërs, toen zij hoorden van de komst 

van de christenen, eerst de stad versterkten en daarna vanuit de steden in de omgeving 

troepen rekruteerden. 
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Deze prachtige stad was in het bezit van Yaghi Siyan, een Turk die behoorde tot de clan van 

de eerder vermelde Malik Sjah, een grote en machtige heerser, die al deze provincies met 

geweld ingelijfd had. Zijn eigenlijke bedoeling bestond erin om na de onderwerping van 

deze volkeren en naties zelf naar zijn eigen land terug te keren en al de provincies die hij 

veroverd had uit te delen aan zijn verwanten en ondergeschikten. Op deze manier zouden 

zij, al deze gunsten indachtig, hem wel trouw blijven en kon hij hen op lange termijn aan 

zich binden.  

Bij deze verdeling had Kilij Arslan, een van zijn neven, Nicea en de bijhorende provincies 

gekregen en een andere neef, Duqaq, verwierf Damascus met de onderhorige steden en de 

aangrenzende gebieden. Beide kregen de rang en de titel van ‘sultan’, Kilij Arslan, omdat hij 

in de grensregio met de Grieken, voortdurend en onafgebroken moest afrekenen met 

Constantinopel, Duqaq, omdat hij continu en bijna zonder onderbreking moest vechten en 

verbeten oorlog voeren met de Egyptenaren, die hij erg wantrouwde omwille van hun 

groeiende macht en militair potentieel. Een ander lid van zijn dienstpersoneel, een zekere 

Aqsonqor, de vader van Zengi en de grootvader van Nur-ad-Din, kreeg de befaamde stad 

Aleppo. Met diezelfde gulheid bracht hij Antiochië onder het gezag van de zo even 

vermelde Yaghi Siyan, samen met een niet al te groot gebied, want de kalief van Egypte 

hield daar heel de regio tot aan Laodicea in Syrië in zijn greep. 

Toen Yaghi Siyan hoorde dat er een machtig leger onder leiding van christenen op komst 

was, verstuurde hij talrijke boodschappen, zowel mondeling als schriftelijk. Hij vroeg hulp 

aan alle leiders van heel het Oosten en bovenal aan de kalief van Bagdad en de verheven 

sultan van de Perzen, die alle anderen in macht overtrof. Het was voor hem gemakkelijk en 

het kostte geen moeite om bij hen gehoor te vinden voor zijn dringende vraag, want zij 

waren al eerder ingelicht over de komst van de christenen. Kilij Arslan, die aan den lijve 

ondervonden had en met eigen ogen gezien had hoe talrijk en onstuitbaar ze waren, had 

beide in een waarheidsgetrouw relaas goed geïnformeerd. Zowel Yaghi Siyan als Kilij 

Arslan deden hun uiterste best. Met dringende verzoeken en veel tranen smeekten zij om 

hulp, de ene om het onrecht dat hem was aangedaan te kunnen wreken, de andere om zijn 
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land te beveiligen tegen hun inval en hun woeste agressie te kunnen afweren. De vorsten 

beloofden troepen te sturen en kwamen tegemoet aan hun vraag om hulp en naderhand, zo 

leerden de feiten, kwamen ze deze belofte trouw na.  

Yaghi Siyan maakte zich ondertussen zorgen over de nakende komst van de christenen en 

hij ging heel systematisch te werk. Uit de aangrenzende provincies en steden ronselde hij 

troepen en bracht die naar Antiochië. Omdat hij zich elke dag verwachtte aan een 

belegering, liet hij voorraden van voedsel en levensmiddelen aanleggen. Hij verzamelde een 

wapenarsenaal en spoorde de burgers met aandrang aan om materiaal bijeen te brengen 

waarmee diverse tuigen konden geconstrueerd worden: ijzer, staal en al het andere wat voor 

de bouw kon van pas komen. Deze reageerden om ter eerst en, heel bezorgd omtrent het 

algemeen belang en het welzijn van hun stad, deden zij er hun uiterste best voor dat het de 

burgers aan niets zou ontbreken dat bij een beleg van nut zou kunnen zijn. Zij trokken dan 

ook in de omgeving op plundertocht, maakten graan, wijn, olie, andere basisproducten en 

groot en klein vee buit en zo legden zij in de stad een overvloedige voorraad aan. Met veel 

vooruitziendheid en grote inspanningen beveiligden zij zich zo tegen alle ongemakken die 

de komst van de vijand kon veroorzaken.  

Uit alle streken, waardoor de christelijke legers trokken, stroomden ook vele edelen en 

machtige mannen samen, op de vlucht voor de verschijning van onze troepen. Omwille van 

de sterke beveiliging van Antiochië, dat hen onneembaar leek, stroomden ze daar samen, 

zonder dat iemand hen geroepen had. Hun enige bedoeling was daar veiligheid te kunnen 

vinden. Zo was de bevolking van de stad aanzienlijk toegenomen. Naar verluidt, waren er in 

de stad toen, burgers en hulptroepen meegerekend, 6 à 7000 cavaleristen en meer dan 

15.000 of zelfs 20.000 gevechtsklare voetknechten. 

 

IV,12 De aanvoerders van de christenen houden krijgsraad en de troepen rukken op naar de 

stad. 
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Toen de christenen zagen dat ze in de buurt van de stad gekomen waren, kwamen ze, 

vooraleer dichterbij te komen, samen om te beraadslagen over wat hen nu te doen stond. 

Omdat de winter voor de deur stond, drongen sommige leiders erop aan om de belegering 

van de stad uit te stellen tot het begin van de lente. Als argumentatie voerden zij aan dat de 

troepen over diverse kampplaatsen en steden verspreid waren en dat het problematisch zou 

zijn om hen nog vóór het begin van de lente samen te krijgen. Er circuleerden ook berichten 

dat de keizer van Constantinopel hen ter ondersteuning een enorme troepenmacht zou sturen 

en dat ook van over de Alpen een tweede leger op komst was. Het leek hen daarom 

opportuun om de komst van beide legers af te wachten om daarna met een aanzienlijk 

toegenomen militair potentieel des te makkelijker te slagen in hun opzet. In de tussentijd 

moest men het leger opsplitsen en laten overwinteren in meer comfortabele oorden. Bij het 

aanbreken van de lente zouden dan ook de paarden weer op krachten gekomen zijn en goed 

gevoederd. Zo zouden ze met zijn allen met vernieuwde krachten en met meer energie hun 

taak weer kunnen opnemen. 

Anderen gaven er echter uitdrukkelijk de voorkeur aan om meteen en bij verassing het beleg 

van de stad te beginnen. Op die manier wilden zij vermijden dat de burgers van het geboden 

uitstel gebruik zouden maken om hun stad nog efficiënter te versterken. De bondgenoten die 
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te hulp geroepen waren, mochten ook niet meer tijd krijgen om nog grotere legers te 

ronselen. 

In deze belangrijke krijgsraad haalde het uiteindelijk de partij die stelde dat men dadelijk 

aan de slag moest gaan. Verder uitstel was volgens hen niet zonder risico en de troepen van 

de expeditie mochten niet onderling gesplitst worden. 

Men besliste daarom unaniem om gezamenlijk naar de stad op te rukken en het beleg te 

beginnen. Ze braken dus hun kamp op en op 18 oktober13 hielden zij halt voor de stad en 

sloegen daar hun kamp op. Ook al telden de christenen, naar verluidt, ongeveer 30.000 

gevechtsklare krijgers, vrouwen en kinderen niet meegerekend, toch slaagden ze er niet in 

om de stad langs alle kanten met hun kampen te omsingelen. We laten de twee bergtoppen, 

die binnen de muren lagen, buiten beschouwing, want daar werd ook geen poging 

ondernomen om een kamp op te richten. Maar ook daarbuiten kon men geen continue 

blokkade verzekeren van het deel van de stad dat zich uitstrekte van bij de voet van de berg 

tot aan het vlakke gedeelte bij de rivier.  

De aankomst van de christelijke troepen en het opslaan van het kamp ging gepaard met veel 

lawaai, hoorngeschal, gehinnik van paarden, wapengekletter en verward geschreeuw, dat 

boven alles uit kwam. Niettemin heerste er in de stad op die dag en ook de volgende dagen 

totale stilte. Geen klank of geluid werd uit Antiochië gehoord en men zou gedacht hebben 

dat er helemaal geen verdedigers waren en dat in een stad die in werkelijkheid uitpuilde van 

de voedselvoorraden en de tot de tanden gewapende manschappen. 

 

IV,13 De aanvoerders stellen zich op gepaste posities op rondom de stad. De burgers zijn 

doodsbang. 
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Het stadsgedeelte, dat in de vlakte lag, bevatte vijf poorten. In het hoger gelegen oostelijke 

deel was er één poort, die men vandaag ‘Poort van St.-Paulus’ noemt, naar het monasterium 

dat aan deze apostel gewijd is en dat op de berghelling gelegen is. Daarnaast is er een 

tweede poort, aan de tegenovergestelde kant gelegen en, zover als de hele stad lang is, van 

de eerste poort verwijderd. Deze westelijke poort wordt tegenwoordig ‘Poort van Sint-Joris’ 

genoemd, omdat ze vlakbij de basiliek van deze martelaar gelegen is.  

Aan de noordkant zijn er drie poorten met een uitweg naar de rivier. De hoogst gelegen 

wordt ‘de Poort van de Hond’ genoemd en recht hiertegenover is er een brug waarlangs men 

het moeras kan oversteken, dat tot tegen de muur komt. De tweede noordelijke poort wordt 

vandaag ‘Poort van de Hertog’ genoemd en net als de eerste is zij ongeveer een mijl 

verwijderd van de rivier. De derde heet ‘Poort van de Brug’, want daar is de brug waarlangs 

men de rivier oversteekt. Immers tussen de eerder vernoemde Poort van de Hertog, de 

middelste van de drie, tot aan deze derde en laatste langs deze kant van de stad komt de 

rivier heel dicht bij de stad en verderop wijkt zij niet meer af van de stadswal. Deze derde 

poort en ook die van Sint-Joris blokkeerden ze niet, omdat het leger bij hen niet kon 

geraken, zonder de stroom over te steken, maar de eerste drie werden wel belegerd. 

De blokkade van de hoogstgelegen poort was voor Bohemund en zijn gezellen vanaf het 

begin van de expeditie. Rondom hem maar lager was het kamp van Robert van Normandië, 

                                                           
13 In feite 21 oktober. 
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Robert van Vlaanderen, Stefan van Blois en Hugo van Vermandois. Deze aanvoerders met 

hun Normandische, Franse en Bretoense legers zorgden voor een ononderbroken blokkade 

vanaf het kamp van Bohemund tot aan de Poort van de Hond. Rond diezelfde poort hadden 

Raymond van Toulouse, de bisschop van Le Puy en nog andere edelen die zijn expeditie 

gevolgd waren, samen met talloze krijgers uit Gascogne, de Provence en Bourgondië. Zij 

bezetten heel de ruimte tot aan de volgende poort. Daar had hertog Godfried en zijn broers 

Eustace en Boudewijn van Henegouwen, de graven Renard van Toul en Conon van 

Montaigu, doorluchtige en beroemde mannen en nog andere edelen die zijn expeditie van in 

den beginne gevolgd waren, hun kamp opgeslagen met Lotharingers, Friezen, Sueven, 

Francones14 en Bavaren. Zij bezetten de rest van het terrein tot aan de Poort van de Brug. De 

kampen van Godfried vormden als het ware een driehoek tussen de stad, de rivier aan de 

stadswal en de kampen van de andere leiders. Op dat terrein waren er ook vele 

boomgaarden. De christenen hakten die allemaal om en zo konden zij voor zichzelf en voor 

hun paarden afsluitingen en omheiningen maken. 

De burgers keken door het traliewerk van torens en muren naar de kampplaats en zij waren 

onder de indruk van het wapengeflikker, de volgehouden precisie waarmee zij te werk 

gingen, hun methode om hun logement te organiseren en het kamp te positioneren, dat 

ontzaglijke leger, angstaanjagend zowel door de gevechtscapaceit als door de getalsterkte. 

Zij vergeleken het heden met het verleden, hun actuele problemen met de rustige periode die 

eraan voorafgegaan was. Ze begonnen te vrezen voor hun vrouwen en kinderen, voor hun 

ouderlijk huis en voor het meest kostbare bezit van stervelingen, hun vrijheid. Ze achtten 

diegenen gelukkig die door de vriendelijke dood gevrijwaard waren gebleven van deze grote 

gevaren en die, omdat ze overleden waren, niet in deze rampspoed beland waren. 

Gespannen verwachtten zij zich dus van dag tot dag aan hun ondergang en aan de inname 

van de stad. Ze waren er zo goed als zeker van dat een beleg van dergelijke omvang en 

intensiteit onherroepelijk zou leiden tot de ondergang van de stad en tot het verlies van hun 

vrijheid.  

 

IV,14 De christenen bouwen een houten brug over de rivier om te beschikken over een betere 

bevoorradingsroute. De stedelingen doen langs de dichtstbijzijnde poort onverwachtse 

aanvallen op het kamp van de graaf van Toulouse. 
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De christenen in het kamp moesten, om voeder te zoeken voor hun paarden en 

basisproducten voor zichzelf, herhaaldelijk de rivier oversteken en daarbij nogal ver 

oprukken. Steeds opnieuw ondernamen ze deze strooptochten en telkens keerden ze veilig 

en behouden terug, want de burgers bleven binnen de stad en hadden vooralsnog niet de 

intentie om uitvallen te doen. De christenen hadden zich de gewoonte eigen gemaakt om 

meerdere keren per dag over te steken. Weliswaar was dit een moeilijke klus, want er waren 

geen doorwaadbare plaatsen in de rivier en men kon niet anders dan al zwemmend 

oversteken. Toen de stedelingen dit door hadden, staken ze veelal openlijk, maar meer en 

meer ook heimelijk langs de brug de rivier over. De christenen liepen argeloos heen en 

weer, hadden zich bij het zoeken naar levensmiddelen van elkaar afgezonderd en zo konden 

de burgers sommigen van hen verwonden of vermoorden. Zij rekenden er vooral op dat de 

                                                           
14 De bewoners van het originele Frankische gebied, Franconia, één van de vijf Duitse stamhertogdommen. 
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christenen niet gemakkelijk naar hun kamp konden terugkeren, omdat de rivier een 

natuurlijke barrière opleverde. Evenzo konden zij die in het kamp vertoefden niet de 

gewenste ondersteuning aan hun medestrijders bieden, ook al zagen ze voor hun eigen ogen 

dat ze aangevallen werden.  

De aanvoerders kwamen daarom tot het besluit dat het van cruciaal belang was daar een 

brug te bouwen in eender welk materiaal. Op die manier zouden ze veel gemakkelijker 

vijandelijke aanvallen het hoofd kunnen bieden en ook hun strijdmakkers kunnen opvangen, 

wanneer die langs de kortste weg naar het kamp wilden terugkeren. Ook het voetvolk zou 

dan over een kortere en makkelijkere uitvalsweg beschikken, wanneer zij opgeroepen 

werden voor dringende interventies en vooral als zij in de richting van de zee wilden 

afdalen. Ze vonden dan wat boten zowel op de rivier als op het hoger gelegen meer en 

konden die op solide wijze aan elkaar vastmaken. Balken en ander geschikt houten 

materiaal werden daar bovenop gelegd en met vlechtwerk werd alles stevig samengebonden. 

Op die manier bood de brug voldoende soliditeit om een grote groep gezamenlijk te laten 

oversteken. De bouw van deze brug was een heel goede zaak voor het leger van de 

christenen. De houten brug lag op ongeveer één mijl van de stenen brug vlakbij de stad. Zij 

bevond zich dicht bij het kamp van hertog Godfried, recht tegenover de poort die aan de 

hertog ter bewaking was toegewezen. Tot op de dag van vandaag wordt zij, naar de naam 

van diegene onder wiens hoede zij stond, ‘Poort van de hertog’ genoemd. Zijn kamp strekte 

zich zonder enige tussenruimte uit tussen deze poort en de pas gebouwde brug. 

Niet alleen langs de hogervermelde brug en de bijhorende poort werden de onzen in het 

nauw gebracht. Ook via de hoger gelegen brug, de derde na de zo even vernoemde, die tot 

op heden ‘Brug van de Hond’ genoemd wordt, kregen de christenen met heel wat 

bedreigingen af te rekenen. Zoals eerder gezegd, lag daar een stenen brug over een moeras, 

dat tot bij de stad reikte. Dit moeras werd continu gevoed door een bron bij de oostelijke 

Poort van St.-Paulus en ook bevloeid vanuit andere bergriviertjes en beken. Langs deze brug 

voerden de stedelingen regelmatig nachtelijke raids uit op het kamp van de graaf van 

Toulouse, aan wie de bewaking van deze poort te beurt gevallen was. Ook overdag deden zij 

om de haverklap langs daar plotse uitvallen. Hun tactiek bestond erin om de poort te openen 

en onverhoeds een pijlenregen af te schieten. Vele manschappen van Raymond van 

Toulouse werden zo gewond of sneuvelden. De stedelingen rekenden erop om na de aanval, 

eens de slachting was aangericht, veilig en wel te kunnen ontkomen, want de christenen 

konden hen alleen maar via diezelfde brug achterna zitten. Vandaar ook dat de graaf, de 

bisschop van Le Puy en de andere edelen, die daar hun kamp hadden opgeslagen, een groter 

verlies aan paarden en zeker nog veel meer aan paarden en muilezels samen moesten 

incasseren dan de troepen van de andere leiders. 

 

IV,15 De graaf past diverse tactieken op hen toe. Uiteindelijk wordt de poort geblokkeerd 

door er een massa stenen tegen aan te gooien. 

 

  

 

 

     

De graaf van Toulouse en Zijne Eminentie de bisschop konden de grote verliezen die onder 

hun manschappen aangericht werden zo maar niet tolereren. Zij riepen hun achterban samen, 

gaven hen de opdracht om hamers en ander metalen gereedschap bij elkaar te brengen en 

stand-by te zijn om die brug met zijn allen te gaan vernielen. En zo gebeurde het dat op een 
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afgesproken dag zwaarbewapende krijgers, beschut door helmen en schilden, zich bij de 

brug verzamelden en met alle mogelijke middelen poogden haar onbruikbaar te maken. 

Maar de solide constructie, sterker nog dan ijzer, gaf geen krimp. Bovendien werden zij bij 

hun inspanningen erg gehinderd door de burgers, die pijlen op hen afschoten en hen 

bestookten met stenen. Ze zagen dat ze zo niet opschoten en staakten hun pogingen. Daarop 

pasten ze hun plannen aan en ze besloten om een belegeringstoren recht tegenover de brug 

op te stellen. Dankzij de waakzaamheid en de alertheid van de krijgers, die zij hierin wilden 

posteren, moesten de uitvallen van de stedelingen kunnen geneutraliseerd worden. 

Materiaal, dat voor dit opzet geschikt was en aan alle wensen beantwoordde, werd 

verzameld, er werden technici opgetrommeld en in recordtempo, binnen een paar dagen, was 

het tuig tot in de kleinste details en met veel vakmanschap volledig afgewerkt. Met veel 

moeite en risico voor degenen die de machine moesten voorttrekken, werd het voor de brug, 

zoals een toren opgesteld en onder de hoede van de graaf geplaatst. Toen de burgers de 

constructie vlakbij hun muren zagen staan, haastten zij zich in allerijl naar de bewuste plaats 

en ze richtten hun werptuigen op de toren. Door bij herhaling zware stenen te slingeren, 

probeerden ze het tuig te beschadigen. Zelf kozen ze positie op de torens en op de muur en 

met pijlen en alle mogelijke projectielen bestookten zij met alle geweld de krijgers in en 

rond de constructie en ze poogden hen van de brug af te houden. De verdedigers op de 

muren zetten van alle kanten alles op alles en vuurden als maar meer projectielen af. Zo 

konden zij dankzij een regen van pijlen en het onafgebroken lanceren van projectielen de 

christenen wat afhouden. Andere stedelingen openden de poort en deden een heftige 

tegenaanval. Ze overweldigden de brug, gingen met het zwaard een lijf-aan-lijf-gevecht aan 

en konden doordringen tot bij het tuig. Ze dreven de bewakers eruit, staken de toren in brand 

en in een minimum van tijd legden ze hem in de as.  

De christelijke legerleiding besefte dat ze ook op die manier geen vorderingen maakten in de 

probleemsituatie aan de brug en daarom stelden ze de volgende dag drie werpmachines op. 

Door hiermee continu projectielen weg te slingeren en zware stenen, wilden zij schade 

toebrengen aan muren en poort en de burgers verhinderen om langs die weg de stad te 

verlaten. Zolang de machines projectielen bleven slingeren, waagde niemand een uitval 

langs die poort. Maar zodra de beschietingen verminderden, gingen de burgers weer over tot 

hun gebruikelijke uitvallen en bezorgden zij veel last aan het dichtstbijzijnde kamp. De 

onzen zagen dat ze ook zo niet opschoten en op advies van sommigen transporteerden ze 

reusachtige rotsblokken, die men met meer dan honderd handen nauwelijks kon verplaatsen, 

en ook kolossale boomstammen over de brug. Duizend geharnaste krijgers verrichtten deze 

krachttoer onder de bescherming van gans het leger en zo blokkeerden ze de poort. Al dat 

materiaal werd in zulk een massa opgestapeld dat het voor de burgers van dan af onmogelijk 

was om de poort nog te openen. De opgehoopte steenmassa verhinderde al hun pogingen en 

zo werd het via deze tactiek voor de stedelingen onmogelijk om langs die poort uit te breken 

en kwam er een einde aan hun verrassingsaanvallen.  

  

IV,16 Een detachement van het christelijk leger botst tijdens een bevoorradingstocht op de 

vijand. Een hevig gevecht breekt los. In beide kampen vallen veel slachtoffers, sommigen 

komen om door het zwaard, anderen verdrinken. 
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Op een dag stak een detachement van ons leger, bestaande uit zowel ruiters als voetvolk, 

300 in aantal, onze brug over om zich te gaan bevoorraden. Ze begonnen zich naar 

gewoonte te verspreiden over de streek om de producten te zoeken die ze nodig hadden. 

Dwingende noodzaak en ook het feit dat ze al bij herhaling ongedeerd uit dat gebied waren 

teruggekeerd, ook al waren ze zwaarbeladen met onontbeerlijke levensmiddelen, hadden bij 

hen die manier van optreden en die gewoonte doen ontstaan. Zo begonnen ze te denken dat 

zij met deze handelswijze altijd succes zouden blijven hebben en niet dat er een fataal 

incident zou kunnen voorvallen, wat in oorlogssituaties toch voor de hand ligt. Op die 

manier veroorloofden zij zich een iets of wat zorgeloos en risicovol gedrag. 

De burgers hadden hen gageslagen vanuit de stad. Met een vrij grote groep gingen ze naar 

buiten en staken ze de stroom over langs de stenen brug. IJlings rukten ze op in de richting 

van het detachement, dat ze daar hadden zien rondlopen zonder de minste 

veiligheidsmaatregelen. Ze vielen hen onverwachts aan, doodden er heel veel en joegen de 

rest op de vlucht. Deze laatsten haastten zich naar de botenbrug met de bedoeling zich in het 

kamp terug te trekken. De eerste vluchtelingen bezetten de brug, vele anderen wilden 

oversteken langs een doorwaadbare plaats, maar kwamen om in het water, waarin ze 

dachten hun redding te vinden. Nog anderen werden in het gedrum van de massa ongewild 

van de brug gestoten en kwamen halsoverkop in de rivierbedding terecht. De meesten van 

hen werden overweldigd door de hevige stroming, heen en weer getold en naar de diepte 

gesleurd, die hen gretig opslokte en niet meer wilde teruggeven.  

Toen de onzen vernamen wat er gebeurd was, liepen enkele duizenden krijgers te wapen, ze 

staken de stroom over en botsten op de vijanden die, uitgelaten over de buit die ze hadden 

binnengehaald, terugkeerden van de slachtpartij die ze bij onze krijgers hadden aangericht. 

De christenen richtten bij hen een grote slachting aan en zaten hen met volle overtuiging 

achterna tot bij de brug. Toen de burgers hun stadsgenoten zagen sneuvelen of verwond 

worden, kregen zij medelijden met die stakkers. Ze ontgrendelden de poort en massaal en 

gedreven door een buitensporige overmoed staken ze de stenen brug over. Met alle geweld 

stortten ze zich op de onzen om zo hun stadsgenoten de broodnodige ondersteuning te 

bieden. De christenen boden eerst krachtig weerwerk, maar daarna bezweken ze onder de 

overmacht. Ze werden op de vlucht gedreven en tot bij de botenbrug hardnekkig 

achternagezeten. Bij dit treffen sneuvelden vele van onze voetknechten, maar nog meer 

verdronken er in de rivier. Ook ruiters, op de vlucht voor de vijand die hen op de huid zat, 

verdrukten elkaar in de te beperkte ruimte op de brug, kwamen halsoverkop in het water 

terecht, werden met paarden, harnassen, helmen en schilden opgeslokt in een draaikolk en 

kwamen niet meer boven. 

Op die manier eiste het beleg van de onzen een even hoge tol als van de stedelingen. Zij 

zaten in de tang tussen aan de ene kant de burgers, voor wie zij niet verborgen konden 

houden dat zij het kamp verlieten en aan de andere kant vijanden buiten de stad. Deze 

hielden zich schuil in de bossen en de bergen, zetten hinderlagen op voor de onzen en … 

maar al te dikwijls waren ze aan de winnende hand. Uiteindelijk durfden de christenen het 

kamp niet meer verlaten of verder wegtrekken om voedsel te zoeken. 

Maar zelfs in het kamp was hun verblijf niet echt veilig. Allemaal vreesden ze dat een groot 

vijandelijk leger, dat volgens de berichten van her en der samengetrokken werd, hen 

onverhoeds zou overvallen. Een verstandig man zou zich terecht hebben kunnen afvragen 
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wat nu van de twee het meest te vrezen was of welk van beide situaties de beste was, de rol 

van belegeraar of die van hen die ogenschijnlijk het beleg moesten ondergaan.  

  

IV,17 De voorraden raken uitgeput, de nood aan voedsel wordt erger en erger en de 

manschappen kampen met hongersnood. Door de hevige regenbuien beginnen de tenten te 

rotten en de situatie van het leger wordt kritiek. 
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Alles in detail beschrijven, wat zich bij een belegering van die omvang en van die duur op 

diverse plaatsen bijna dagelijks afspeelt, zou ons wel erg ver leiden en zou totaal haaks staan 

op de bondige weergave van de geschiedenis die wij als duidelijk objectief hebben 

vooropgesteld. Laten wij dus aan alle particuliere feiten voorbijgaan en ons focussen op de 

grote lijnen van de gebeurtenissen. 

Toen het beleg, met alle wisselvalligheden die aan een aanhoudende strijd verbonden zijn, al 

zo goed als drie maanden aansleepte, begon de voorraad aan levensmiddelen in het kamp op 

te raken en het leger begon erg te lijden onder de voedselschaarste. Aanvankelijk konden zij 

immers beschikken over een overvloed aan basisproducten en hadden zij ook voldoende 

voeder voor hun paarden. Daarom dachten zij, zoals bij nonchalante lieden gebruikelijk is, 

dat deze gunstige situatie zou blijven voortduren en legden zij bijgevolg geen enkele reserve 

aan. Ze verspilden de overvloed waarover zij beschikten en op een tijdsspanne van enkele 

dagen joegen ze er een voedselvoorraad door die voor vele dagen had kunnen volstaan, als 

ze met de gepaste discipline waren te werk gegaan. Matigheid bestond niet in het kamp, 

zuinigheid, het stokpaardje van wijze lieden, was van geen tel, luxe en verkwisting waren 

overal het motto. 

Die totale mateloosheid gold niet alleen voor al het voedsel voor de manschappen, maar was 

ook de regel bij het voederen van paarden en lastdieren. Bijgevolg belandde het leger 

uiteindelijk in een zodanige situatie van voedseltekort dat alle manschappen bijna 

crepeerden door de alsmaar meer nijpende hongersnood.  

Er werd dus een algemene vergadering samengeroepen, waarbij ze onder ede beloofden dat 

ze alles wat ze konden buit maken eerlijk zouden verdelen in gelijke porties. Daarna trokken 

ze er in groepen van 300 à 400 man op uit en ze doorkruisten heel de streek om voedsel te 

bemachtigen. Deze werkwijze hanteerden ze in de aanvangsfase, toen de burgers nog niet de 

gewoonte aangenomen hadden om hen te overvallen of om zich in hinderlaag te leggen, en 

zolang als de onmiddellijke omgeving van de stad nog rijkelijk voorzien was van groot en 

klein vee en uitpuilde van graan, wijn en andere voedingswaren. In die tijd keerden ze dan 

ook elke keer terug met een rijke vangst, een grote buit en een overvloed aan voedsel en zo 

verkeerde, zoals eerder gezegd, het kamp ook in een comfortabele situatie. Ondertussen was 

de omgeving echter volkomen leeggeroofd en de Turken, die aanvankelijk van schrik 

verlamd waren geweest, hadden zich nu weer volledig hersteld. Hun moraal stond terug op 

punt en ze verdedigden hun territorium. Zo keerden de christenen nu meestal zonder buit 

terug ofwel werden ze – en dat kwam nog veel vaker voor – tot de laatste man afgemaakt en 

was er zelfs geen overlevende meer om het kamp op de hoogte te brengen van wat hen 

overkomen was. 

Voedselschaarste en hongersnood werden dus van dag tot dag nijpender in die mate dat men 

zelfs voor twee bezanten geen brood meer kon vinden dat kon volstaan om één persoon een 
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dag te voeden. Voor een koe of een vaars die je oorspronkelijk voor vijf bezanten kon 

kopen, was de prijs nu twee mark. Een lam of een geitenbokje, dat je gewoonlijk voor drie 

of vier denarii kon krijgen, kon je nu met veel moeite voor een prijs van vijf of zes bezanten 

aankopen. Acht bezanten waren nauwelijks voldoende voor het voeder dat één paard per 

nacht kon verbruiken. Zo kwam het dat zij bij hun aankomst meer dan 70.000 paarden mee 

hadden maar dat ze er nu in het kamp nog nauwelijks 2000 overhielden. De anderen waren 

van de honger of de koude omgekomen en degenen die alles blijkbaar overleefden, 

kwijnden van dag tot dag toch verder weg door de honger en de onophoudelijke grimmige 

koude en zij gingen er hoe langer hoe meer op achteruit. Bovendien begonnen de tenten en 

de paviljoenen weg te rotten en velen die nog wel voedsel overhadden, bezweken nu onder 

de ongenadige koude en kwamen helaas om. De neerslag was zo overvloedig en de 

stortbuien zo ongenadig dat zowel het voedsel als de kledij er door aangetast raakten en dat 

er geen plaats meer overbleef waar de christenen zichzelf of hun uitrusting droog konden 

houden. Het gevolg was dat er dan nog eens een zo erge pest uitbrak bij de manschappen in 

het kamp dat er zelfs geen plaats meer overbleef voor een graf en dat bij begrafenissen de 

uitvaartceremonie niet kon voltrokken worden.  

Al wie die blijkbaar nog wat krachten overhield, wilde datzelfde fatale lot ontwijken en nam 

heimelijk de vlucht naar de regio van Edessa, naar Boudewijn of naar Cilicië, naar wie daar 

een stad had ingepalmd of naar eender welke plaats die al in christelijke handen was. Omdat 

deze allemaal vertrokken waren, omdat anderen van honger of ziekte omkwamen en nog 

anderen gesneuveld waren, was het leger zo in aantal geslonken dat er blijkbaar nog 

nauwelijks de helft van overschoot. 

 

IV,18 Bohemund en de graaf van Vlaanderen trekken er met grote troepenmacht op uit om 

voedsel te zoeken. Ondertussen doen de stedelingen een verrassingsaanval op het kamp en zo 

richtten ze bij de christenen heel wat verliezen en onheil aan. 
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Toen de aan God gewijde leiders hun manschappen onophoudelijk geteisterd en gekweld 

zagen, werden ze erg aangegrepen door medelijden en verteerd door verdriet om de 

ondergang van het leger. Ze belegden volgens de gebruikelijke procedure een vergadering 

om te overleggen op welke wijze ze een gepaste oplossing voor deze crisissituatie zouden 

kunnen vinden.  

Uiteindelijk en na het beluisteren van diverse adviezen, leek het hen opportuun dat sommige 

leden van de legerleiding het gebied van de vijand zouden binnenvallen en daarbij een deel 

van het leger zouden meenemen met de bedoeling om op die manier buit en noodzakelijke 

levensmiddelen in de wacht te slepen. De anderen moesten ondertussen in het kamp blijven 

en zorgvuldig waken over het leger. Zo kwam het dat Boudewijn en de graaf van 

Vlaanderen met de bevoorradingsraid belast werden en dat de graaf van Toulouse en de 

bisschop van Le Puy achterbleven om te waken over het kamp. De graaf van Normandië 

was er toen niet en hertog Godfried van Lotharingen was nog door een zware ziekte aan zijn 

bed gekluisterd. Ze namen dus, zowel aan cavalerie als aan voetvolk, voldoende 

manschappen mee, voor zoverre het uitgeputte leger die nog kon leveren. Dan trokken ze 

het gebied van de vijand binnen.  
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Toen de burgers hoorden van het vertrek van Bohemund en van de graaf van Vlaanderen, 

van de afwezigheid van de graaf van Normandië en van de ziekte van de hertog, wilden ze 

van deze kans tijdig gebruik maken en ze putten daaruit meer durf dan gewoonlijk. Unaniem 

besloten ze om ons kamp aan te vallen en om de gunstige gelegenheid die hen geboden werd 

door de afwezigheid van de legerleiding niet ongebruikt te laten voorbijgaan. Ze 

trommelden dus vanuit heel de stad een diverse massa op en verzamelden zich bij de Poort 

van de Brug. Ze maakten de toegang vrij en staken om ter eerst over, sommigen langs de 

brug, anderen langs een lager gelegen doorwaadbare plaats en stortten zich op het kamp. De 

graaf (van Toulouse) ging hen echter tegemoet met een afdeling ruiters, twee van hen 

werden gedood en de anderen werden gedwongen om zich in de stad terug te trekken.  

Bij deze schermutselingen zetten enkele van onze ridders een niet bereden paard na – met de 

bedoeling het te kunnen vatten – nadat ze de ruiter in kwestie hadden neergeslagen. Toen 

onze manschappen dit zagen, oordeelden ze ongelukkig en zonder nadenken dat onze 

ridders in paniek wegvluchtten. Daarom gingen ze zelf ook op de vlucht, waarbij ze in 

paniek elkaar vertrappelden en zo hun eigen dood veroorzaakten. 

De stedelingen zagen ons leger vluchten zonder dat iemand hen op de hielen zat, ze staken 

terug de brug over en begonnen een lijf-aan-lijfgevecht met de christenen. Ze zetten hen na 

van de stenen brug tot de botenbrug en richtten een groot bloedbad bij hen aan. De onzen 

verdrukten elkaar en sloten voor elkaar de weg af. Deels door het zwaard, deels door de 

rivier sneuvelden er vijftien ruiters en 20 voetknechten. Fel opgetogen over deze 

overwinning, trokken de vijanden zich triomfantelijk in de stad terug. 

 

IV,19 Tijdens een bevoorradingstocht botst men op de vijand en brengt die een nederlaag toe. 

Beladen met oorlogsbuit en met een rijkelijke prooi keren ze terug naar het kamp. 
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De leiders, over wie wij zo even spraken, Bohemund en de graaf van Vlaanderen, trokken er 

met eenieders goedkeuring op uit om zich te bevoorraden. Zo zouden ze door de aanvoer 

van levensmiddelen de noodsituatie van de troepen in het kamp wat kunnen lenigen. Met 

hun troepen trokken ze het vijandelijke gebied binnen en, omdat ze daarbij in alle opzichten 

succes hadden, zorgden ze voor wat soelaas voor de tegenslagen waarmee de christenen 

hadden moeten afrekenen. Ze veroverden immers een vijandelijk landgoed dat goed 

voorzien was van alle mogelijke goederen.  

Bohemund stuurde daarop verkenners uit in diverse richtingen. Ze moesten hem bij hun 

terugkeer informeren over de situatie in die regio en in de mate van het mogelijke nog meer 

buit meebrengen. Zo gebeurde het dat sommigen bij hun terugkeer meldden dat een grote 

groep Turken in de omgeving had postgevat. Bohemund stuurde de graaf van Vlaanderen 

met een uitgebreid escorte op hen af en volgde hem van kortbij met de hoofdmacht om zo 

nodig ondersteuning te kunnen bieden. Energiek en imponerend als hij was, stormde de 

graaf met veel overgave op de vijand af en hij keerde niet terug naar Bohemund vooraleer 

hij honderd vijanden met het zwaard had omgebracht en de rest op de vlucht had gejaagd. 

Terwijl hij triomfantelijk naar de hoofdmacht terugkeerde, kwam er het plotse bericht van 

andere verkenners dat er vanuit de andere richting een sterkere troepenmacht in aantocht 

was. Bohemund stuurde de graaf met nog meer troepen en met een versterkt gevolg op hen 
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af. Hijzelf volgde hen op de voet met de rest van het leger om hem zo nodig hulp te kunnen 

bieden. 

Zo kwam het dat de vijand, met de genadige medewerking van de Heer, klem kwam te 

zitten in een vrij benarde situatie. Zij zagen dat ze niet meer konden reageren met pijl en 

boog, maar dat zij man tegen man en met het zwaard de strijd moesten aanbinden. Met deze 

militaire techniek waren zij echter niet vertrouwd en daarom sloegen ze op de vlucht. De 

onzen zetten hen achterna twee mijlen ver en richtten een grote slachting onder hen aan. 

Dan keerden ze terug, beladen met trofeeën, voorzien van paarden en muildieren, met een 

overvloedige oorlogsbuit en een rijkelijke prooi, die ze uit heel de regio hadden 

bijeengehaald en zo belandden ze, veilig en ongedeerd, terug in het kamp. 

Het leger was opgetogen over het succes van hun broeders en begon terug wat op adem te 

komen na al hun ellende. Omdat al bij al de buit toch gering was en voor heel die massa 

maar voor enkele dagen kon volstaan, werd de noodsituatie waarin het leger verkeerde in 

feite niet echt verlicht. 

IV,20 Sven, de zoon van de koning van de Denen, die het leger van dichtbij volgde met zijn 

troepen, wordt in de omgeving van de stad Finiminis15 door de Turken gedood. 
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Ondertussen kwam er uit het Sultanaat van Rûm een indroevig en onrustwekkend bericht dat 

een demoraliserend effect had op iedereen en dat de actuele ellende nog kwam vergroten. 

Men zegde immers – en zo was het ook – dat een edele en machtige figuur, Sven, de zoon 

van de koning van de Denen, een man die in de kijker liep en opviel door zijn afkomst, zijn 

mentaliteit en zijn fysieke verschijning, aangegrepen werd door diezelfde drang om op 

pelgrimstocht te gaan. Met 1500 optimaal bewapende jonge natiegenoten achter zich, was 

hij in allerijl op weg gegaan om de christenen hulp te bieden en om deel te nemen aan het 

beleg van Antiochië. Hij was vrij laat uit het land van zijn vader weggetrokken en had zich 

uitermate gehaast om met zijn gevolg de troepen die hem voorafgegaan waren te vervoegen. 

Maar belemmerd door privéaangelegenheden was hij in dit opzet niet geslaagd. Met zijn 

troepen had hij dan op eigen houtje, los van het gezelschap van de andere aanvoerders, de 

expeditie aangevat. Daarbij volgde hij de route van de anderen en zo belandde hij in 

Constantinopel. Hij werd door de keizer vrij eervol ontvangen en bereikte ongedeerd Nicea. 

Van daaruit haastte hij zich met heel zijn gezelschap in de richting van het Sultanaat van 

Rûm om het leger te vervoegen. Toen hij tussen de steden Finiminis en Ferma16 zijn kamp 

opsloeg en wat minder voorzichtigheid aan de dag legde, werd hij tijdens de nacht 

onverwachts door een grote Turkse troepenmacht overvallen en werden ze in hun eigen 

kamp met het zwaard omgebracht. Nochtans waren ze, toen ze het lawaai van de 

aanstormende troepen opvingen, in allerijl maar in feite al te laat, te wapen gelopen. Terwijl 

ze voorheen, perfect voorbereid, de vijand konden opvangen, kwamen ze nu bij die totaal 

onverwachtse en massale overval bijna allemaal om. Niettemin hadden zij nog lange tijd 

moedig weerstand geboden en, om hun leven niet nutteloos prijs te geven, slaagden ze er 

nog in om de vijand de overwinning na te laten ten koste van veel vloed. 

 

                                                           
15 Waarschijnlijk Philomelium, het huidige Akşehir (Turkije). 
16 Onbekende plaats in Anatolië. 
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IV,21 De sluwe Taticius verlaat het leger, zogezegd om de toevoer van levensmiddelen te 

organiseren en aan de keizer hulp te gaan vragen, maar in feite met de bedoeling om niet 

terug te keren.  
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Taticius echter, over wie wij eerder gesproken hebben, de mandataris van de keizer en als 

het ware als gids door de keizer aan ons leger toegewezen, had tot dan toe onze troepen 

gevolgd. Hij zag de moeilijkheden waarmee het leger kampte en vreesde, angstig als hij 

was, dat de aanvoerders hun expeditie niet zouden kunnen verderzetten, maar dat op een of 

andere dag heel het leger door de vijand zou afgeslacht worden. Daarom ging hij naar de 

vergadering van de legerleiding en heel nadrukkelijk probeerde hij hen te overtuigen om de 

belegering op te geven en zich met heel het leger terug te trekken in steden en vestigingen in 

de omgeving. Daar konden ze in overvloed beschikken over alle levensnoodzakelijke 

basisproducten en van daaruit zouden ze bij herhaling aan Antiochië moeilijkheden kunnen 

bezorgen, totdat het leger van de keizer, dat hij uit diverse volkeren met een getalsterkte van 

talloze duizenden had opgetrommeld om hen te komen helpen, tegen het begin van de lente 

zou opdagen. Hij voegde hier nog aan toe dat, aangezien hij van in den beginne had 

deelgenomen aan hun inspanningen en het zijn optie geweest was om zowel in voor- als in 

tegenspoed aan hun zijde te staan, hij nu bereid was om voor het algemeen belang en het 

welzijn van de gemeenschap een nog grotere bijdrage te leveren. Hij wilde namelijk cito 

presto naar de keizer gaan, druk zetten op de komst van het keizerlijk leger en ervoor zorgen 

dat vanuit alle gebieden ten zuiden van Constantinopel elementaire voedseltransporten 

zouden georganiseerd worden. 

Hoewel de christelijke legerleiding hem sindsdien en eigenlijk al van in het begin als 

onbetrouwbaar en bedrieglijk beschouwden, toch was er niemand die op zijn woorden 

reageerde of oppositie voerde tegen zijn opzet. Om zijn bedrog en leugens zo veel mogelijk 

te camoufleren, liet hij zijn tenten en het grootste deel van zijn gevolg achter, ofwel omdat 

hij zich niets aantrok van hun welzijn, ofwel omdat hij hen heimelijk had diets gemaakt dat 

ze hem op een afgesproken dag moesten volgen naar een plaats van afspraak. Hij ging dus 

weg, zogezegd om in de nabije toekomst terug te keren, maar naderhand daagde hij niet 

meer op, een trouweloze en doorslechte kerel die veroordeeld zou moeten worden tot het 

eeuwige verderf. 

Bij zijn vertrek liet hij een pervers voorbeeld achter, want wie vanaf die dag in stilte het 

kamp wilde verlaten, ging heimelijk op de vlucht, zonder terug te denken aan de eed en de 

plechtige beloften, die zij in het begin in vurige geloften hadden uitgesproken.  

Ondertussen werd de hongersnood echter alsmaar erger en de aanvoerders konden voor deze 

ramp geen pasklare oplossing bieden. Want ook al drongen bij herhaling in duo uitgestuurde 

aanvoerders beurtelings binnen in de vijandelijke gebieden met een indrukwekkende 

troepenmacht en keerden zij vrij vaak als overwinnaars in het kamp terug, toch slaagde men 

er niet in om voldoende buit of genoeg levensmiddelen in de wacht te slepen. De vijand was 

natuurlijk op de hoogte van de hongersnood bij het leger en wist dat zij omwille van dat 

voedseltekort de gewoonte hadden aangenomen om op rooftocht te gaan. Hun groot en klein 

vee en alle andere dieren die zij in hun bezit hadden, brachten zij over naar ontoegankelijke 

bergen en afgelegen gebieden, waar de christenen ofwel niet konden geraken of van waaruit 
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het quasi onmogelijk was om buit weg te voeren, als men zich toch toegang had weten te 

verschaffen.  

 

IV,22 Het voedseltekort werd erger en erger en een dodelijke pest verspreidde zich bij de 

christenen. Daarom kondigden de bisschoppen een driedaagse vasten af. Hertog Godfried 

raakt volledig hersteld en het leger putte troost uit zijn redding. 
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In die dagen nam de hongersnood van dag tot dag toe in het kamp en als gevolg daarvan 

braken er ook besmettelijke ziekten uit en vele andere kwalen. De oudere en meest ervaren 

figuren in het leger zagen in dat alles het gevolg was van de zonden van de massa. De Heer 

was met recht en reden boos geworden en teisterde het weerbarstige volk met deze gesel.  

Daarom begonnen ze te overleggen en, met de vreze Gods voor ogen, gingen ze zich angstig 

afvragen hoe ze hun zonden met een effectieve boete konden uitwissen, hoe ze de fouten uit 

het verleden op een waardige manier konden goedmaken, soortgelijke vergrijpen in de 

toekomst konden voorkomen en zo de woede van de Heer tegenover hen tot bedaren konden 

brengen. 

Op gezag van de bisschop van Le Puy en vanuit zijn mandaat – hij was immers de officiële 

vertegenwoordiger van de H. Stoel – maar ook op gezag van andere aan God welgevallige 

bisschoppen, hierin bijgetreden door de leken aanvoerders, die op hun beurt erg aandrongen 

op deze maatregel en met de instemming van gans het leger, werd een driedaagse vasten 

afgekondigd. Door hun lichaam op de proef te stellen, moest hun ziel zich sterker richten op 

het gebed. Toen ze die vasten heel toegewijd hadden volbracht, besloten ze alle prostituees 

en vrouwen van lichte zeden uit het leger te verwijderen. Op overspel en alle vormen van 

ontucht stond voortaan de doodstraf. Er kwam een verbod op drinkgelagen, dronkenschap, 

het verderfelijke dobbelspel, lichtzinnige eden, fraude bij maten en gewichten, alle vormen 

van misleiding, diefstal en roof. Nadat al deze maatregelen waren uitgevaardigd en in 

volledige consensus bekrachtigd, stelden ze vaste rechters aan om over al deze vergrijpen te 

vonnissen. Zij kregen volledige volmacht zowel qua onderzoek als qua bestraffing. 

Niettemin betrapte men naderhand nog overtreders van deze maatregelen. Ze werden dan 

door voornoemde rechters in beschuldiging gesteld en plechtig veroordeeld. Afhankelijk 

van de mate van hun schuld, werden ze in overeenstemming met de wet bestraft en daardoor 

werden anderen van soortgelijke vergrijpen afgeschrikt.  

Door de overvloedige genade van de Heer werd op die manier het volk tot een vruchtbaar en 

beter leven teruggeroepen en de hevige woede van de Heer milderde wat. Immers, hertog 

Godfried, als het ware de enige steunpilaar van heel het leger, begon volop te herstellen van 

de zware ziekte, waardoor hij lange tijd gekweld werd, als nasleep van de verwondingen die 

een beer hem had toegebracht bij Antiochië in Pisidië. Zijn herstel betekende voor heel het 

leger een grote troost in al hun ellende. 

 

IV,23 Hinder, veroorzaakt door in vijandelijke opdracht uitgestuurde spionnen, wordt door 

een merkwaardige maatregel van Bohemund aan banden gelegd. 

 

  

 

Ondertussen waren geruchten en druk circulerende berichten verspreid geraakt over heel het 

Oosten en zij hadden ook de zuidelijke koninkrijken en aangrenzende naties niet ongemoeid 
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gelaten. Daarin had men het over de aankomst van zeer talrijke christelijke troepen en over 

hun heftige belegering van de stad Antiochië. Zo kwam het dat elke koning, bezorgd over 

zijn eigen situatie, spionnen naar ons leger stuurde, om via hen meer kennis op te doen over 

onze tactiek, onze sterkte en over de plannen van deze kolossale troepenmacht. Er waren 

een massa van dergelijke spionnen in het christelijke kamp en bijna dagelijks vertrokken er 

daarvan om bij hun opdrachtgevers verslag uit te brengen over de situatie van het leger, 

terwijl er al anderen toekwamen met dezelfde opdracht.  

Het was voor dergelijke lieden niet moeilijk om onder te duiken bij de christenen. 

Sommigen konden zich, omdat ze een talenknobbel hadden, voordoen als Grieken, anderen 

als Syriërs, nog anderen als Armeniërs en in taalgebruik, manier van doen en kledij 

gedroegen ze zich navenant. Daarom kwamen de aanvoerders dan ook samen om onderling 

overleg te plegen over wat er moest gebeuren met het oog op het algemeen belang. Men zag 

immers in dat het niet gemakkelijk was dergelijke spionnen uit het kamp weg te houden, 

want ze waren qua taal, handelwijze en voorkomen niet te onderscheiden van de opgesomde 

volkeren. In afwachting van een definitieve beslissing over maatregelen tegen deze 

spionnen, achtten de aanvoerders het aangewezen om hun plannen maar in beperkte kring te 

communiceren. Ze vreesden immers dat door een grotere groep bij deze plannen te 

betrekken, deze ook zouden bekend raken bij die spionnen, die ze dan op hun beurt aan de 

vijand zouden doorgeven om zo de christenen schade te kunnen berokkenen.  

Toen ze er niet in slaagden nog verdere maatregelen tegen het misdadig opzet van de 

spionnen uit te denken, zegde, naar verluidt, Bohemund, scherpzinnig als altijd en opvallend 

door zijn doorzicht, het volgende aan de andere aanvoerders: “Heren, broeders, draag in dit 

dossier al uw zorgen maar aan ons over, want met de hulp van de Heer hebben wij een 

oplossing gevonden voor dit probleem.” Hierop werd de vergadering van de legerleiding 

afgesloten en iedereen keerde naar zijn kampplaats terug. Bij valavond nu, terwijl allen, 

zoals gebruikelijk, drukdoende waren met de voorbereiding van het avondmaal, wilde 

Bohemund zijn belofte nakomen. Hij liet enkele Turkse gevangenen voorleiden en door 

beulen terechtstellen. Dan gaf hij de opdracht om een groot vuur aan te steken en om hun 

lichamen, als was het voor de maaltijd, goed aan te braden en zorgvuldig te bereiden. 

Tezelfdertijd gaf hij aan zijn manschappen het bevel om bij een eventuele vraag naar de 

bedoeling van een dergelijk avondmaal te antwoorden dat de aanvoerders overeengekomen 

waren om voortaan de lichamen van gevangenen, hetzij vijanden, hetzij spionnen, als 

ingrediënten te gebruiken, zowel bij maaltijden van de legerleiding als bij die van de 

gewone troep.  

Toen de leden van de expeditie hoorden over deze gang van zaken in het kamp van 

Bohemund, waren ze zeer verbaasd over dat ongewone nieuws en kwamen ze daar allemaal 

samentroepen. De spionnen die nog in het kamp vertoefden, raakten door dit bericht in 

paniek. Zij namen de maatregel zeer ernstig en letterlijk op en ze trokken er de evidente 

conclusie uit. Omdat ze vreesden dat hen hetzelfde lot te wachten stond, verlieten ze het 

kamp en keerden ze naar hun thuis terug. Aan hun opdrachtgevers zegden ze dat dit volk 

qua wreedheid eender welk ander volk en zelfs wilde dieren de loef afstak. Voor hen was 

het immers niet genoeg om steden en vestingen te vernietigen met alles wat zich daarbinnen 

bevond, om hun vijanden gevangen te nemen, gruwelijk en ongenadig te folteren of zelfs 



115 
 

 

 

 

 

55 

 

 

om het leven te brengen. Neen, ze wilden ook nog met hun lijken hun maag vullen en zich 

te goed doen aan het vet van hun tegenstrevers. 

Dit nieuws bereikte de verst verwijderde gebieden van het Oosten en niet alleen de 

aangrenzende volkeren maar ook zij die veraf woonden, werden hierdoor opgeschrikt. Ook 

heel Antiochië raakte in opschudding en in paniek door dit ongehoorde nieuws en door de 

wreedheid van dit optreden. Zo werd door de inspanningen en de inzet van Bohemund het 

probleem van de spionnen voor een deel opgelost en lekten onze plannen minder 

gemakkelijk uit naar de vijand. 

 

IV,24 De kalief van Egypte stuurt gezanten naar de legerleiding, met de bedoeling om een 

bestand te vragen en hun gunst te winnen. 
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Daarnaast had ook de kalief van Egypte, qua rijkdom en militair potentieel veruit de 

machtigste onder de leiders van de ongelovigen, boodschappers naar de christenen gestuurd 

en daarbij had hij de volgende motivatie. Van in het verre verleden heerste er een 

diepgewortelde haat en hevige vijandschap tussen de Oosterlingen en de Egyptenaren. Deze 

ging terug op verschillen tussen hun respectieve dwaalleren en tegenstrijdige leerstellingen. 

Tot op de dag van vandaag wordt deze vijandschap onverzoenlijk in stand gehouden met als 

gevolg dat beide vermelde rijken bij herhaling in onderlinge conflicten verwikkeld zijn en 

om beurt elkaar de loef proberen af te steken om aan gebiedsuitbreiding te doen of hun 

grenzen te verleggen ten koste van de tegenpartij, zoals ik in het eerste boek van dit werk al 

in detail heb uiteengezet. Nu eens haalde de ene partij de bovenhand, dan weer de andere, 

afhankelijk van de wisselende omstandigheden en successen. Hierbij deden ze ook aan 

gebiedsuitbreiding, maar op zulke wijze dat de territoriale winst van de ene samenviel met 

het verlies aan grondgebied van de andere. 

In die periode had de Egyptische vorst het meesterschap over alle gebieden vanaf Egypte tot 

Laodicea in Syrië en dat komt overeen met een afstand van dertig dagreizen. Korte tijd vóór 

de aankomst van de christenen had echter de sultan van de Perzen zich meester gemaakt van 

Antiochië, dat dicht gelegen was bij de grenzen van het Egyptische rijk. Hij had, zoals 

eerder uiteengezet, daarbij ook alle gebieden tot aan de Hellespont bezet.  

De Egyptische leider keek dus met argwaan naar mogelijke gebiedsuitbreiding van Perzen 

of Turken. Hij prees zich heel gelukkig bij het nieuws dat Kilij Arslan Nicea was 

kwijtgespeeld en dat hij daar met zijn leger het onderspit had moeten delven en ook dat de 

christenen het beleg hadden geslagen voor Antiochië. Verlies van de Turken betekende 

winst voor hem en als zij in de problemen zaten, leverde dat hem en zijn onderdanen de 

grootste rust op. Hij begon nu te vrezen dat de christenen van hun plannen zouden afzien en 

dat zij door het langdurig aanslepen van het probleem zich gewonnen zouden geven en 

uitgeput geraken. Daarom zond hij boodschappers, afkomstig uit zijn eigen huis en zijn 

naaste omgeving, om er bij onze legerleiding aan te dringen op een voortzetting van het 

beleg. Zij beloofden hen hulp en ondersteuning en probeerden zo hun harten en hun gunst 

voor zich te winnen en met hen een vriendschapsverdrag af te sluiten. 

De gezanten voerden de opdracht van hun meester loyaal uit, verplaatsten zich per boot naar 

het kamp van de christenen en gingen zeer consciëntieus te werk bij hun opdracht. Ze 

werden door de christelijke legerleiding met de vereiste honneurs gastvrij ontvangen en 
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kregen bij herhaling de kans om met hen van gedachten te wisselen en hun boodschap over 

te brengen. Daarbij waren zij verbaasd over het incasseringsvermogen van de onzen, over 

hun militair potentieel, hun bewapening en hun volgehouden inspanningen. De grote 

getalsterkte van de troepen maakte hen argwanend en zij hadden daarbij al een voorgevoel 

van wat zich later zou afspelen. Immers, de listige poging die de Egyptische vorst nu 

ondernam om anderen ten val te brengen, zou hij later zelf aan den lijve moeten 

ondervinden. Want, eens Antiochië veroverd was, aan het christendom teruggegeven en in 

zijn vroegere vrijheid hersteld, konden de christenen dankzij de genade van de Almachtige 

heel het gebied vanaf Antiochië tot aan de stroom van Egypte in de buurt van Gaza, over 

een lengte van vijftien dagreizen, aan het gewelddadige Egyptische regime onttrekken en 

het volk van de gelovigen houdt dit alles tot op vandaag nog in bezit. 
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BOEK V. Beleg en inname van Antiochië. 

 

V,1 De burgers van Antiochië vragen om bijstand bij hun buren en krijgen die ook. Die 

hulptroepen slaan hun kamp op bij Harrenc. 
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Ondertussen waren de burgers van Antiochië en ook hun heer uiterst bezorgd over hun 

situatie. Zij waren zich bewust van het incasseringsvermogen van de christenen en van hun 

volharding bij alle ellende. De ongenadige honger en de bittere koude konden hen niet van 

hun opzet afbrengen. Integendeel, te midden van kolossale problemen bleven zij zich 

inzetten om hun project verder te zetten. 

Daarom deden de Antiochiërs hun best om via brieven en talrijke gezantschappen de vorsten 

uit de omgeving op te roepen om hen te hulp te komen. Met smeekbeden deden zij al het 

mogelijke om hen ervan te overtuigen solidariteit op te brengen voor hun broeders en niet te 

wachten om hen ijlings hulp te bieden. Zij suggereerden zelfs de meest efficiënte tactiek 

voor de hulpoperatie: oprukken in de richting van de stad en zich heimelijk in hinderlaag 

leggen. Vervolgens moesten ze wachten tot de burgers, zoals gewoonlijk, slaags raakten met 

de vijand in de buurt van de brug en hen op die manier bezighielden. Terwijl de krijgers 

zowel binnen als buiten de stad de handen vol hadden, moesten de hulptroepen plots de 

christenen overvallen en onverhoeds overrompelen. Zo zouden ze hen langs voor en langs 

achter kunnen bestoken en niemand onder hen zou zo aan de dood kunnen ontkomen. Door 

hun niet aflatende druk kwam men er dan toe om vanuit Aleppo, Emesa1, Sheizar2, Hama, 

Hiërapolis en andere steden in de omgeving een zeer omvangrijke troepenmacht op de been 

te brengen, in het geheim en zonder dat er iets uitlekte. Ze rukten op, zoals hen opgedragen 

was, discreet en in alle stilte en in de buurt van de vesting Harrenc, nauwelijks 14 mijl van 

Antiochië, sloegen ze met een minimum aan geluid hun kamp op. Het was hun bedoeling 

om het advies van de Antiochiërs te volgen en de christenen onverhoeds te overvallen, 

terwijl ze druk bezig waren met de bestorming van de stad.  

Maar gelovigen die in die regio woonden – van hen is geweten dat ze de onzen meer dan 

eens van groot nut zijn geweest – informeerden onze aanvoerders over de aankomst van de 

hulptroepen en over hun positie. Naar aanleiding van dit bericht kwam de legertop van de 

christenen samen om hierover te beraadslagen. Uiteindelijk besloten ze om aan alle 

cavaleristen van het leger de opdracht te geven om zich bij valavond van de nodige wapens 

te voorzien en met de paarden die berijdbaar waren in het geheim en in de grootste stilte het 

kamp te verlaten, waarbij elke ruiter het vaandel volgde van zijn aanvoerder. De 

voetknechten van hun kant moesten in het kamp blijven en de beveiliging ervan op zich 

nemen in afwachting van de terugkeer van de leiders onder de hoede van de Heer.  

 

V,2 De aanvoerders van de christenen laten het voetvolk achter om het kamp te beveiligen. Ze 

trekken de vijand tegemoet met de cavalerie en keren als overwinnaars terug in hun kamp. 

 

  

 

Zoals afgesproken, verlieten ze dus bij het vallen van de duisternis het kamp langs de 

botenbrug met een detachement van nauwelijks 700 ruiters. Ze begaven zich naar een plaats, 

                                                           
1 Homs (Syrië). 
2 Nu nog een burchtruïne in de buurt van Homs. 
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die zich bevond halfweg het meer, waarover wij eerder bij de beschrijving van de ligging 

van de stad gesproken hebben, en de Orontes. De onderlinge afstand tussen deze twee 

plaatsen bedroeg ongeveer één mijl. Daartussenin namen zij die nacht hun rustpauze. De 

vijanden van hun kant staken niettemin diezelfde dag ook de Orontes over langs de hogerop 

gelegen brug3, totaal onwetend over de komst van de christenen. De volgende morgen bij 

het krieken van de dag maakten de onzen zich in recordtempo strijdvaardig en stelden zij 

hun leger op in zes afdelingen, elk onder leiding van een vooraf aangeduide chef. De Turken 

die daar in de omgeving opgesteld waren, hadden nu via spionnen lucht gekregen van de 

aanvalsplannen van de christenen. Op hun beurt hadden ze twee afdelingen van hun leger 

vooruitgestuurd en de rest van de hoofdmacht volgde hen vanop korte afstand.  

Zoals eerder gezegd, beschikten de christenen maar over 700 ruiters, opgesteld per afdeling 

volgens de regels van de krijgskunst. Maar van Godswege gebeurde het dat ze als het ware 

bovennatuurlijke versterking kregen en dat het in de perceptie overkwam dat ze met talloze 

duizenden waren. De twee legers reden dus langzaam maar zeker elkaar tegemoet en het 

eerste vijandelijk gelid lanceerde een heftige uitval op de onzen. Ze vuurden daarbij een 

regen van pijlen af en trokken zich dan terug. De christenen trokken zich niets aan van deze 

aanval, maar maakten zich op voor een gevecht van man tegen man. Ze slingerden hun 

speren, energiek zoals altijd, vielen de vijand aan met hun zwaarden en dreven hen op een 

hoopje. Ze slaagden erin hen samen te persen op een beperkte ruimte, waarbij aan de ene 

kant het meer en aan de andere kant de stroom elke uitwegmogelijkheid bemoeilijkte. De 

Turken zagen dat ze geen kans kregen om hun geliefkoosde tactiek toe te passen, nl. over en 

weer rijden en ondertussen pijlen afschieten. Ze waren niet opgewassen tegen de ‘power’ 

van de christenen. Uit schrik voor hun zwaarden, troepten ze samen op een hoopje en zagen 

ze alleen nog heil in de vlucht. Ze maakten dus rechtsomkeer, sloegen op de vlucht en de 

christenen zetten hen in allerijl achterna. Zij zetten de achtervolging voort tot bij de 

eerdergenoemde vesting Harrenc, op een afstand van 10 mijl gelegen van het slagveld, 

terwijl ze ondertussen vele vijanden ombrachten en een immense slachting onder hen 

aanrichtten.  

Toen de inwoners van de vesting zagen dat hun bondgenoten op de vlucht gedreven werden 

en bijna allemaal omkwamen door het vijandelijk zwaard, zagen ze het niet meer zitten om 

na die debacle nog langer in Harrenc te verblijven. Ze staken de vesting in brand en gingen 

op hun beurt op de vlucht. De Armeniërs, de bewoners van die regio en ook de andere 

gelovigen die daar talrijk vertegenwoordigd waren, bezetten deze plaats en wezen ze prompt 

toe aan de christelijke legerleiding, nog voor deze terug waren in het kamp.  

Die dag sneuvelden er ongeveer 2000 vijanden. Van 500 onder hen bracht men de hoofden 

mee. De christenen waren nu helemaal opgemonterd en in de wolken over hun dubbele 

overwinning. Met 1000 strijdvaardige paarden die hen zeer goed van pas kwamen en met 

een immense buit keerden ze terug naar hun kamp en ze betuigden daarbij hun opperste 

dank aan de Heer.  

 

V,3 De burgers zijn totaal verbijsterd bij het nieuws over de hulptroepen. 

 

                                                           
3 De ‘Brug van de Hond’ (IV 14).  
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De Antiochiërs hadden ondertussen heel de nacht gewacht op de beloofde hulp en keken 

gespannen uit naar de volgende ochtend. Zij hoopten dan vanuit de stad te kunnen aanvallen 

en met de externe steun van onze vijanden de christenen te kunnen overrompelen, omdat 

deze laatsten geen weet zouden hebben van de externe hulp en niet op hun hoede zouden 

zijn.  

Bij het einde van de nacht, toen de dageraad al aan het opkomen was, was er nog altijd geen 

spoor te bekennen van de komst van hun bondgenoten. Via spionnen kwamen ze te weten 

dat de christelijke aanvoerders hen tegemoet getrokken waren. Daarom verzamelden ze hun 

troepen, om ter eerst trokken ze weg langs de stadspoorten en bijna de hele dag voerden ze 

heftig strijd met de christenen. Uiteindelijk meldde men vanuit de hoogste uitkijkposten van 

de stad dat christelijke troepen in aantocht waren. Daarop trokken ze zich terug in de stad en 

namen hun posities in op de torens, op de muren en op hoger gelegen plaatsen in afwachting 

van de aankomst van de troepen. Op dat ogenblik wisten ze nog niet of het om christenen 

dan wel om hun eigen bondgenoten ging.  

Toen het christelijke leger dichterbij kwam, herkenden ze allereerst hun wapens en dan 

merkten ze dat ze oorlogsbuit en in beslag genomen goederen meevoerden. Nu realiseerden 

de Antiochiërs zich dat de christenen de bondgenoten van de stad verpletterd hadden en dat 

ze als overwinnaars terugkeerden. Ze waren ontgoocheld in al hun verwachtingen en 

begonnen met heel veel misbaar te jammeren. De onzen van hun kant rukten op in de 

richting van de stad en gingen dan hun kamp binnen. Ten teken van overwinning en om de 

frustraties van de anderen nog te verhogen, slingerden ze met hun werptuigen de hoofden 

van 200 Turken tot in de stad. De overige hoofden lieten ze op palen steken in het zicht van 

de stad. Met beide acties wilden ze de stedelingen, zoals met een doorn in hun oog, nog 

meer ergeren en demoraliseren.  

Naar verluidt, op grond van meer informatie uit het relaas van gevangenen, bedroeg de 

getalsterkte van de troepen, die besloten hadden hulp te bieden aan Antiochië, ongeveer 

28.000 man. Deze feiten grepen plaats op 7 februari 1097 na Christus4.  

  

V,4 De christenen bouwen een versterking. Schepen uit Genua leggen aan in de haven. 

Krijgers gaan naar de kust, sommigen vallen in een hinderlaag en komen om.  
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Rond diezelfde tijd beslisten de christelijke aanvoerders om op de heuvel bovenaan de 

kampplaats van Bohemund een versterking te bouwen. Indien de Turken op een gegeven 

moment zouden willen binnendringen in onze stellingen, zou die nieuwe versterking voor 

hen een barrière moeten vormen en als het ware als een bastion fungeren voor ons kamp. 

Toen de bouw voltooid was, werd er gezorgd voor een strikte bewaking en zo ontstond er 

voor heel het kamp een meer veilige situatie, alsof ze rondom omgeven waren met 

versterkte stadswallen. Het nieuwe fort bevond zich in het oosten, in het zuiden was er de 

stadsmuur en aansluitend het moeras, in het westen en in het noorden kronkelde de rivier 

zich rond de stad.  

Toen de belegering al vijf maanden aansleepte, voeren vanuit zee Genuese schepen, met aan 

boord pelgrims en proviand, de monding van de stroom in. Daar bleven ze wachten en bij 

                                                           
4  In feite 9 februari 1098. 
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herhaling stuurden ze boodschappers uit om te vragen dat de christelijke legerleiding voor 

een veilig escorte zou zorgen, zodat ze naar het kamp zouden kunnen gaan. De vijand was 

er immers van op de hoogte dat leden van de expeditie herhaaldelijk over en weer liepen 

naar de zee en dat opvarenden er van hun kant erg naar uit keken om naar het kamp te 

komen. Daarom blokkeerden zij alle wegen en toegangsroutes. Herhaaldelijk legden zij zich 

in hinderlaag voor al wie daarlangs kwam en ze maakten daarbij veel slachtoffers. Bijgevolg 

wilde men alleen nog naar het kamp komen onder geleide van een stevig escorte.  

In diezelfde dagen besloten onze aanvoerders op het bruggenhoofd, waar zich een 

gebedsplaats van hun dwaalleer bevond, ook een versterking op te richten om de vijand 

minder uitwijkmogelijkheden te bieden via de brug. Er waren nu al heel veel manschappen 

naar de kust afgezakt, die, nadat hun taak daar verricht was, naar het kamp wilden 

terugkeren. Daar werden heer Bohemund en de graaf van Toulouse samen met heer Evrard 

van Puisset en graaf Garnier van Grey uitgestuurd om de Egyptische gezanten5, die wilden 

terugkeren, naar de kust te begeleiden. Daarna moesten ze het volk dat in de haven zat te 

wachten, zowel degenen die pas aangekomen waren als degenen die uit de kampplaats tot 

daar waren afgezakt, naar het kamp begeleiden. Toen de Antiochiërs hoorden dat de zo even 

opgesomde aanvoerders op weg waren naar de kust, stuurden ze 4000 lichtbewapende 

krijgers op hen af met als opdracht in hinderlaag te gaan liggen. Ze mochten niet aarzelen 

om christenen op hun terugmars fors aan te vallen, voor het geval deze hierbij onvoorzichtig 

zouden te werk gaan. De colonne voerde op de vierde dag van de terugreis een grote massa 

ongewapenden mee en talrijke lastdieren, beladen met levensmiddelen en diverse 

materialen. Op een gegeven moment overvielen de vijanden hen bij een enge doorgang plots 

vanuit hun hinderlaag. Aan het hoofd van de colonne ging de graaf van Toulouse en heer 

Bohemund had toezicht over de achterhoede. Ook al waren ze beide heel degelijke en op 

alle gebied voortreffelijke figuren, toch bleken ze niet in staat om een onbezonnen massa 

naar wens te dirigeren. Evenmin konden ze kracht of moed creëren bij hen, waar de natuur 

tekortschoot. Lange tijd boden ze weerstand, zowel voor hun eigen eer als voor de 

bescherming van het volk. Toen zagen ze dat nog langer wachten hen zelf in gevaar zou 

brengen en dat het geen zin had om nog verder zonder resultaat te blijven zwoegen. Daarom 

staakten ze de ongelijke strijd met het oog op hun eigen veiligheid en ze keerden terug naar 

het kamp met de manschappen die in staat waren hen te volgen. Het volk echter liet pakken 

en bagage in de steek en ging op de vlucht, deels naar de bossen, deels in de bergen. Al wie 

niet kon vluchten viel ten prooi aan het zwaard van de vijand. Er vond daar een zeer grote 

slachtpartij plaats. De cijfers die opgegeven worden over het aantal gesneuvelden lopen 

uiteen. Volgens het oordeel van de meesten sneuvelden daar 300 mensen van beide seksen 

en van diverse leeftijden. 

 

V,5 Een schitterend plan van de hertog als represaille voor dat jammerlijk incident. 

 

  

 

 

Ondertussen was in het kamp het bericht aangekomen dat de colonne op de terugweg van de 

kust in een vijandelijke hinderlaag was gevallen en dat ze massaal waren omgekomen in dit 

onvoorziene treffen. Niemand kon echter met zekerheid melden of de leiders nog al dan niet 

                                                           
5 Cf. IV 24. 



121 

    

5 

 

   

 

10 

 

  

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

50 

in leven waren. Hertog Godfried, steeds daadkrachtig en bereid om te vechten, bekommerde 

zich om het volk van God, als gold het zijn eigen kinderen. Hij riep alle leiders en troepen 

samen en gaf hen het bevel om zich meteen te bewapenen. Via herauten werd afgekondigd 

dat niemand op straffe des doods in deze crisissituatie afzijdig mocht blijven, maar dat ze 

allen samen naar de wapens moesten grijpen om het bloed van hun broeders te wreken. 

Stante pede verzamelden alle troepen zich als één man. De hertog maakte er één geheel van, 

stak de botenbrug over en deelde hen dan op in afdelingen. De leiding over deze eenheden 

gaf hij in handen van graaf Robert van Normandië, de heer van Vlaanderen, heer Hugo van 

Vermandois en ook heer Eustace, zijn broer. Elke afdeling plaatste hij op vastgelegde 

posities onder het bevel van hun respectieve leiders. Hij werkte op zijn chefs in met 

inspirerende woorden, riep hen op tot dapper gedrag en zoals past bij verstandige mannen 

onthulde hij hen ook zijn plannen:  

“Indien het waar is wat ons gemeld is, namelijk dat de vijanden van het christelijk geloof en 

van het christendom – met de toelating van de Heer door de schuld van onze zonden – onze 

aanvoerders en broeders verslagen hebben, dan rest ons nu niets meer, doorluchtige heren, 

dan ofwel samen met hen te sterven ofwel weerwraak te nemen voor een dergelijk onrecht 

dat Onze Heer Jezus Christus is aangedaan. Geloof mij, lijfsbehoud noch veiligheid zijn 

voor mij waardevoller dan de dood of welke vorm ook van lijden, als het bloed van 

dergelijke leiders straffeloos over de aarde is uitgestort of wanneer een volk dat God zo 

toegewijd is niet snel gewroken zou worden.  

Mij komt het nu voor dat de vijand als het ware in een overwinningsroes verkeert door die 

recente triomf en zich minder alert zal gedragen. Vol vertrouwen in hun militair potentieel 

zullen ze er niet voor terugdeinzen om, trots op hun wapenfeiten, langs ons kamp naar de 

stad terug te keren en ondertussen te plunderen en te roven. Het is nu eenmaal een regel dat 

wie het succes toelacht vaak nonchalanter wordt, terwijl omgekeerd wie ellende en 

tegenslagen heeft meegemaakt meer op zijn hoede gaat zijn. Wij nu, indien u althans 

daarover hetzelfde denkt, staan hier paraat, wij nemen het op voor een goed doel en 

vertrouwen er vast op om de overwinning te behalen, omdat wij geloven in Hem, voor wie 

wij pretenderen te strijden. Als de vijand langs ons kamp wil terugkeren, laten wij hen dan 

op de voor vijanden gepaste wijze ontvangen met het scherp van onze zwaarden, 

terugdenkend aan het onrecht dat ons is aangedaan en vasthoudend aan de deugden van 

onze voorouders.” 

Deze woorden kwamen goed aan en vielen bij ieder in goede oren. Terwijl ze hierover nog 

aan het praten waren, stond daar plots heer Bohemund, terug van de kust en opnieuw 

aangekomen in het kamp. Kort na hem arriveerde ook de graaf van Toulouse. De massa 

verwelkomde hun terugkeer met veel tranen en blijken van sympathie, nu ze op het nippertje 

ontsnapt waren aan het verlies van deze belangrijke figuren. Beide leiders werden in kennis 

gesteld van het plan van de hertog, ze gaven er hun goedkeuring aan en gaven duidelijk te 

kennen dat alles zo moest uitgevoerd worden. 

Yaghi Siyan van zijn kant had gehoord van de zege van zijn troepen, maar maakte zich wel 

zorgen over hun terugkeer, vooral omdat hij vernomen had dat er meer troepen dan 

gebruikelijk het kamp verlaten hadden. Hij vaardigde het bevel uit dat allen, die in de stad 

wapens konden hanteren, zich moesten verzamelen bij de Poort van de Brug, om, indien 

nodig, op tijd hulp te kunnen bieden aan de terugkerende soldaten. De christenen hadden 
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 echter verkenners uitgestuurd om nauwgezet de route van de vijand na te gaan, met het 

volste vertrouwen in de Heer dat zij de zege zouden behalen. 

 

V,6 De vijanden keren triomfantelijk terug voor de poorten van de stad, maar worden 

afgemaakt door de zwaarden van de christenen. Tweeduizend vijanden sneuvelen. De hertog 

klieft één van hen middendoor.  
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De onzen stellen zich in slagorde op, heffen de vaandels en op datzelfde moment arriveren 

de boodschappers. Zij melden dat de vijand al in de omgeving vertoeft en ze sporen de 

onzen luidruchtig aan om zich te bewapenen en naar de vijand op te rukken. Dit deden ze 

dan ook en toen ze zo dichtbij gekomen waren als nodig leek, smeekten ze de hemel om 

steun, ze moedigden elkaar aan en zwaaiden met hun speren. Hun heldenmoed van weleer 

indachtig, stortten ze zich als één man op de vijand en gingen ze hen te lijf met hun 

zwaarden. Ze bestookten hen fel, zoals gewoonlijk, hielden het onrecht in gedachte, dat hen 

was aangedaan en gaven hen nauwelijks de tijd om te ademen.  

Bij de vijand zakte de strijdlust zienderogen. Ze raakten in paniek, verloren alle moed en 

sloegen op de vlucht. Op weg naar de brug, die toegang gaf tot de stad, verdrongen ze 

elkaar. Maar de illustere hertog van Lotharingen had ervaring in dergelijke situaties en hij 

was al hun inspanningen te vlug af. Hij had zich met zijn manschappen opgesteld op een 

wat hoger gelegen plaats vóór de brug. De vijand vluchtte in de richting van de brug voor 

onze gerespecteerde leiders die hen met het zwaard bestookten. Maar de hertog slachtte hen 

af met zijn zwaard ofwel dreef hij hen zonder pardon terug naar het strijdperk, dat zij 

ontvlucht waren, een zekere dood tegemoet. 

De graaf van Vlaanderen, een sterke figuur, die zeer bedreven was met de wapens, zette met 

zijn manschappen de vijand achterna, bracht zware verliezen toe in hun rangen en 

vereffende zo met veel overtuiging en bij herhaling de rekening voor al wat ze ons hadden 

aangedaan. Evenzo liet de graaf van Normandië zich niet onbetuigd in het gevecht, in de lijn 

van de moed van zijn voorvaders. En dan was er ook nog de graaf van Toulouse, 

aangedreven door een goddelijk elan en Hugo van Vermandois, die zich bewust was van 

zijn koninklijk bloed en deze hoge verantwoordelijkheid niet uit de weg ging. Daarnaast 

was er ook graaf Eustace, de broer van de hertog en Boudewijn, de graaf van Henegouwen 

en Hugo van Saint-Pol. Samen met de andere edelen zetten zij de vijand zo fel achterna en 

gingen zij zo fors tegen hen te keer dat al hun weerstand gebroken werd en dat ze als 

slachtvee ongenadig afgemaakt werden. 

Yaghi Siyan had zijn troepen uitgestuurd en achter hun rug de stadspoorten laten sluiten. 

Met deze maatregel wilde hij hen nog meer motiveren en, omdat er geen perspectief was op 

een terugtocht, dacht hij hen zo fanatieker te maken in de strijd. Helaas, terwijl hij meende 

het beste te doen voor zijn volk, sleepte hij hen in feite onbedoeld mee in de vernieling. Zij 

konden de aanvallen en het wapengeweld van de christenen niet langer weerstaan en de 

enige hoop om hun leven te redden was de vlucht. Maar ook daarin werden ze helemaal 

teleurgesteld en langs alle kanten werden allen, die zo hoopten te ontkomen aan de dood, 

met het zwaard afgeslacht.  

In het kamp was er alom heftig lawaai van het wapentreffen, gekletter en geflikker van 

zwaarden, het briesen van de paarden, de schrille kreten van de krijgers. Als er niet een 
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opvallend verschil was geweest in de aard van hun bewapening, dan zou een ondoordachte 

beoordelingsfout geleid kunnen hebben tot ernstige risico’s of zelfs tot een fatale afloop. De 

moeders van de stad, hun dochters en baby’s, de bejaarden, het volk dat niet inzetbaar was 

in de strijd, zij keken van op de stadsmuren en de torens toe op de afslachting van hun 

geliefden. Met tranen en klachten rouwden ze om de ondergang van hun dierbaren. Voorbije 

tijden werden opgehemeld en mensen die door een zachte dood ontsnapt waren aan de 

actuele catastrofe werden nu achteraf als gelukkig betiteld. Al diegenen die vroeger 

vrouwen met een talrijk kroost de hemel hadden ingeprezen, beweerden nu in een totaal 

veranderde context dat onvruchtbare vrouwen het summum waren en dat zij veel gelukkiger 

waren dan moeders.  

Yaghi Siyan zag ondertussen zijn volk ten onder gaan en realiseerde zich dat de 

overlevenden weerloos waren tegenover het zwaard van de christenen en binnen de kortste 

tijd afgeslacht zouden worden. Daarom liet hij ijlings de poorten openen om de overlevende 

burgers in veiligheid te kunnen brengen Maar het openen van de toegang tot de stad 

veroorzaakte op de brug een grote chaos en zorgde voor tumult onder de vluchtelingen. Op 

hun vlucht verdrongen de vijanden elkaar in paniek en een groot aantal van hen kwam om in 

de rivier. 

De hertog van Lotharingen had zich in heel dit treffen al sterk onderscheiden, maar toen het 

avond was gaf hij bij de slag rond de brug een enorm bewijs van de buitengewone moed 

waarvoor hij zo enorm bekend was. De heldendaad, waardoor hij toen bij heel het leger 

immens respect verwierf, verdient dan ook voor eeuwig herinnerd te worden. Hij had met de 

dapperheid, die hem typeerde, al verschillende geharnaste krijgers onthoofd – en dat bij de 

eerste slag! – maar één van de vijanden die niet wilde wijken kliefde hij middendoor, zelfs 

al was hij geharnast. Het deel van zijn lichaam boven de navel viel op de grond en de 

onderste helft bleef op het paard waarop hij gezeten was en werd zo terug naar de stad 

gevoerd. De bevolking was totaal van de kaart door deze heroïsche daad en een dergelijk 

exploot kon ook niet verborgen blijven maar raakte overal bekend.  

Men zegt dat op deze dag ongeveer 2000 vijanden sneuvelden. Was de nacht, die onze roem 

en zegepraal niet genegen was, niet voortijdig ingevallen, dan was er die dag zonder enige 

twijfel een einde gekomen aan de belegering van Antiochië. Rond de brug en de rivier 

waren de sporen van de slachtpartij zo overvloedig aanwezig dat de kleur van het 

rivierwater veranderde en dat een stroom van bloed uitmondde in de zee. Het bericht deed 

de ronde en werd ook volmondig bevestigd door gelovigen, die de stad verlieten en hun 

toevlucht zochten bij de christelijke strijdkrachten, dat twaalf van de hoogste gezagsdragers 

van de stad in dit treffen gesneuveld waren, een onherstelbaar verlies voor Antiochië. 

 

V,7 De christenen bouwen een versterking op het bruggenhoofd en sturen een 

overwinningsteken uit naar de schepen. 
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Wanneer de volgende dag volgens het normale patroon de dageraad weer aanbrak, kwamen 

de aanvoerders bij elkaar, ze dankten de Almachtige voor de behaalde zege en 

beraadslaagden over dringende kwesties. Er was consensus over de opportuniteit van het 

oprichten van een versterking op het bruggenhoofd, conform een eerder opgevat idee. Zo 
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zou men het de burgers moeilijk kunnen maken om de stad te stad te verlaten, terwijl de 

onzen meer mogelijkheden kregen om in de een of andere richting een uitval te doen. 

Maar er was nog altijd, zoals vroeger aangegeven, dat heiligdom en daarnaast ook een plaats 

die zij bestemd hadden om hun doden te begraven. De Antiochiërs hadden, in de loop van 

de voorbije nacht en ook nog voor een stuk tijdens de volgende dag, de lijken van hun 

gesneuvelden daarheen gebracht en hen begraven. Toen dit feit bij de christenen bekend 

raakte en zij dit geverifieerd hadden, stormden ze meteen daarheen omdat zij uit waren op 

de buit die samen met de gesneuvelden begraven was. Ze schonden de graven, groeven de 

lijken op en sleepten uit die monumenten het goud mee, het zilver, de kostbare gewaden, ja 

zelfs de stoffelijke resten zelf. Terwijl er tevoren onzekerheid was over het aantal 

gesneuvelde vijanden, omdat het gevecht pas ’s nachts afgelopen was, kwam er op deze 

manier volledige opheldering en duidelijkheid. De euforie over hun prestatie van de vorige 

dag werd er nog groter door. Want naast al wie om diverse oorzaken in de rivier verdronken 

was, naast hen die in de stad zelf begraven werden en naast degenen die, dodelijk verwond, 

alleen nog maar hun naderende dood afwachtten, werden er nog 1500 gesneuvelden op de 

begraafplaats aangetroffen.  

Ongeveer 300 hoofden van deze lijken lieten ze naar de haven transporteren, een enorme 

opsteker voor de christenen die daar een toevlucht hadden gezocht na het gevecht van een 

dag eerder. Ook op de Egyptische delegatie, die de haven nog niet verlaten had, maakte dit 

voorval en grote indruk. Degenen die in bergen en holen, in bossen en struikgewas waren 

gaan schuilen voor alle gevaren van de vorige dag en zo ontkomen waren, trokken nu 

eveneens naar het kamp, zodra het bericht van de overwinning hen bereikt had. Velen, 

waarvan men dacht dat ze in het treffen gesneuveld waren, konden zo met de hulp van de 

Heer veilig en wel terugkeren. 

Eens alle manschappen, die naar diverse locaties waren uitgezwermd, opnieuw terecht 

waren, begonnen ze een wal te bouwen bij de ingang van de brug, met de stenen die ze van 

de begraafplaats hadden kunnen recupereren. In goede verstandhouding en vol ijver 

bouwden ze daarop een stevige muur en ze maakten de versterking af met een diepe gracht. 

In het overleg met de legerleiding was er over deze defensieve maatregel intens 

gediscussieerd een er was geen enkele chef bereid gevonden om deze zware klus op zich te 

nemen. Elk van hen kon diverse excuses voorleggen om zich eraan te onttrekken. Maar de 

graaf van Toulouse, een man die God welgevallig was, bood zich spontaan aan en nam de 

verantwoordelijkheid op zich om, met het oog op het algemeen belang, de nieuwe 

versterking te bouwen. Zo kon hij de sympathie van heel de expeditie weer voor zich 

winnen, nadat hij die blijkbaar in het voorbije jaar blijkbaar enigszins was kwijtgespeeld. 

Immers, na de vorige zomer was hij heel de voorbije winter ten gevolge van een of andere 

ziekte verzwakt en quasi van geen enkel nut bedlegerig geweest. Zo had hij de indruk 

gegeven dat de verantwoordelijkheid voor het leger, die elk van de andere leiders naar best 

vermogen met tomeloze inzet had opgenomen, hem alleen niet interesseerde. Voor niemand 

toonde hij zich gul, aan niemand verleende hij de gunst van zijn sympathie en dat viel des te 

meer op, omdat hij volgens de publieke opinie over een groter vermogen en over meer 

middelen beschikte dan wie ook. Om zijn passiviteit en verloren reputatie dus wat goed te 

maken, nam hij dan ook de taak waarover hoger sprake heel bereidwillig op zich. Naar 

verluidt, gaf hij ook aan de bisschop van Le Puy en aan sommige edellieden exact 500 
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zilveren marken voor de vervanging van de paarden die ze verloren hadden in het laatste 

gevecht. Daardoor kregen de leden van hun gevolg terug meer moraal, ze waren er zeker 

van dat het verlies van hun paarden zou gecompenseerd worden en met nog meer strijdlust 

dan anders bestookten ze de vijand. De negatieve perceptie waarmee de graaf te maken had, 

werd zo tenietgedaan en door allen werd hij geroemd als vader en behoeder van het leger. 

 

V,8 Het beleg van Antiochië wordt nog intenser na de bouw van een extra versterking 

tegenover de westelijke poort. 
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Zo werd de Poort van de Brug via de zo even vermelde versterking, waarin de graaf van 

Toulouse 500 stevige krijgers had laten postvatten, intens bewaakt zodat de burgers langs 

daar alleen ten koste van grote risico’s de stad nog konden verlaten. De christenen van hun 

kant konden nu met meer bewegingsvrijheid alle richtingen uit om zich te bevoorraden. De 

vijand had alleen nog een uitweg via de westelijke poort, die gelegen was tussen de voet van 

de berg en de rivier. Omdat ons kamp volledig aan de overzijde van de rivier lag, leverde het 

voor ons geen enkel gevaar op, als de stedelingen langs deze westelijke poort naar buiten 

gingen. Maar omdat ze toch blijkbaar nog een te grote uitwijkmogelijkheid hadden en omdat 

alleen daarlangs alle noodzakelijke voorraden aan de belegerden geleverd werden, kwamen 

onze dappere en memorabele leiders opnieuw samen om over deze dringende kwestie te 

beraadslagen. Ze beslisten dat het, in het licht van de actuele crisissituatie, opportuun was 

om aan de overzijde van de rivier op een daarvoor geschikte locatie een versterking op te 

richten. Iemand van de chefs zou daar postvatten en de mogelijkheid om daarlangs weg te 

komen afsnijden voor de Antiochiërs. 

Allen waren het erover eens om daar een versterkte post te plaatsen, maar niemand bood 

zich aan om de bewaking ervan op zich te nemen. Zo bleven ze ter plaatse trappelen en 

schoten ze niet op in de afhandeling van het probleem. Ten slotte werd Tancred, een illuster 

en energiek figuur, voor die opdracht uitgekozen. Hij wilde nog wel volop te zijner 

verontschuldiging de schaarse middelen waarover hij beschikte in de verf zetten, maar de 

graaf van Toulouse overhandigde hem al 100 zilveren marken voor de bouw van de 

versterking. Tevens werden er met het oog op een eervolle vergoeding voor de uitvoerders 

van deze opdracht 40 marken per maand uit de gemeenschappelijke kas uitgetrokken. 

En zo geschiedde het dat op een heuvel in de buurt van die poort, waar vroeger een klooster 

was, een versterkte post werd opgericht. Aan schrandere en robuuste krijgers werd de 

bewaking hiervan toevertrouwd. Tancred slaagde erin deze post met veel ijver, succesvol en 

zorgvuldig, ongeschonden in handen te houden tot het einde van de belegering. 

Nauwelijks drie of vier mijl van de stad verwijderd, was er nu nog aan de boord van de 

Orontes tussen de bergen en de rivier een inham, die grasrijk was en qua ligging en 

vruchtbaarheid uiterst geschikt als weidegrond. De Antiochiërs hadden wegens een acute 

voedernood daarheen het grootste deel van hun paarden overgebracht. Zodra dit aan de 

christenen bekend raakte, werden in het geheim enkele ruiterijafdelingen opgetrommeld. 

Om hun plan te camoufleren kwamen ze langs alternatieve routes ter plaatse samen. Heel 

wat ruiters, die de kudde bewaakten, werden gedood en – muilezelinnen en muilezels niet 

meegeteld – brachten ze 2000 raspaarden over naar ons kamp. Geen enkele oorlogsbuit of 

opbrengst van plundering was toen voor het leger meer essentieel, want zij hadden bijna al 
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hun paarden verloren ofwel in veldslagen, ofwel door voedseltekort, ofwel door de koude en 

talloze andere rampen. 

 

V,9 De manschappen die her en der verspreid waren, keren terug. Boudewijn stuurt vanuit 

Edessa geschenken naar elke aanvoerder. 
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De stad was nu langs alle kanten geblokkeerd en ingesloten. De inwoners konden niet vrij 

meer naar buiten om daar hun zaken af te handelen en raakten ook niet meer zonder 

moeilijkheden binnen. Ze begonnen hier ernstige hinder van te ondervinden en kregen af te 

rekenen met diverse problemen. Voedsel werd immers schaars en dat plotse tekort werd 

voor de bewoners een zwaar probleem. Er kwam ook een gebrek aan voeder voor de 

paarden, zodat die begonnen weg te kwijnen van de honger en voortaan weigerden gelijk 

welk bevel uit te voeren.  

De christenen van hun kant hadden nu meer kans dan tevoren om zich vrijuit naar de kust of 

naar andere plaatsen te verplaatsen, waar de noodzaak hen riep. Bijgevolg werd het 

voedseltekort, waaronder het leger de hele winter lang zo erg geleden had, voor het grootste 

deel opgelost. Nu de strenge winter achter de rug was en met de opkomende lente ook de 

zachte temperaturen terugkeerden, werd de zee weer rustig en de vloot, die nog in de haven 

lag, kon nu ongestoord binnen en buiten varen. Door de gunstige invloed van het warme 

weer kwam er ook een einde aan de slechte staat van de wegen en al wie om privé of 

familiale redenen bepaalde zaken moest regelen kon nu het kamp verlaten. Zij die het harde 

kampleven ontvlucht waren en hun toevlucht gezocht hadden in steden of vestingen in de 

omgeving, keerden, nu de weersomstandigheden terug beter waren, naar het kamp terug. Ze 

herstelden hun wapens en met hernieuwde krachten maakten ze zich weer op om te gaan 

vechten.  

Maar heer Boudewijn, de broer van de hertog, over wie wij het eerder gehad hebben, hoorde 

van de zware nood waarmee het leger kampte. Omdat hij aangegrepen werd door een intens 

medelijden, besloot hij te putten uit zijn overvloedige rijkdom, die de Heer hem zo gul 

geschonken had en zo de nood van de christenen te verminderen. Via enorme geschenken in 

goud, zilver, zijde en kostbare raspaarden slaagde hij erin de financiële situatie van elke 

aanvoerder aanzienlijk te verbeteren. Hij demonstreerde zijn gulheid en mildheid niet alleen 

tegenover de elite maar ook tegenover velen uit het gewone volk. Op deze manier slaagde 

hij erin algemene sympathie te verwerven en maakte hij zich bij iedereen geliefd. 

Om bovendien zeker niet te kort te schieten tegenover zijn heer en eerstgeboren broer, kende 

hij hem alle inkomsten toe uit het land dat hij aan deze zijde van de Eufraat bezat in de buurt 

van Turbessel en van het platteland eromheen, graan, gerst, wijn, olie en op de koop toe een 

toelage van 50.000 goudstukken. 

Een machtige Armeense leider, Nichossus genaamd, was goed bevriend met Boudewijn en 

liet uit sympathie voor hem een prachtig gedecoreerde en heel ruime tent aan de hertog 

bezorgen. Pancratius zette echter onderweg een hinderlaag op en de bewuste tent werd uit de 

handen geroofd van de dienaars die voor het transport zorgden. Hij liet ze als een 

persoonlijk geschenk van hem aan Bohemund bezorgen. Toen de hertog hierover 

geïnformeerd werd en via de dienaars van Nichossus de ware toedracht vernam, ging hij in 

gezelschap van de graaf van Vlaanderen, wiens vriendschap hem al tijdens heel de expeditie 
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bijzonder van pas was gekomen, naar Bohemund om het geschenk dat voor hem bestemd 

was en dat hem zo brutaal ontroofd was, terug te krijgen. Deze beriep zich op zijn recht op 

het geschenk van de edele Pancratius en voerde aan dat hij de rechtmatige eigenaar was van 

wat de hertog opeiste, maar toch wilde hij geen oproer onder het volk of aanstootgevende 

situaties tussen de aanvoerders onderling. Hij liet zich vermurwen door de nadrukkelijke 

verzoeken van de andere chefs en gaf het oorspronkelijk aan hem bezorgde geschenk nu 

terug. Zo werd tussen hen onderling de goede verstandhouding weer hersteld.  

We zijn er zeer verwonderd over dat een figuur, die zo bekend was om zijn gematigdheid en 

zo in het oog sprong door zijn hoogstaand karakter, een onbelangrijk en gemakkelijk te 

negeren object, zo nadrukkelijk ging opeisen. We hebben hiervoor ook geen enkele 

verklaring, tenzij wat geschreven staat: “Niets is in elk opzicht gelukkig”6. Of nog: “Soms 

begint zelfs de goede Homerus te suffen.”7 En als derde citaat: “Bij een lange taak, mag de 

slaap je overrompelen”8. De wetten van de menselijke natuur brengen nu eenmaal mee dat 

we maar al te vaak, ook bij ons zelf, een afwijking van het goede moeten vaststellen. 

 

V,10 Men meldt in het kamp de aankomst van vijandelijke troepen. Stefan, de graaf van Blois, 

wendt ziekte voor en gaat naar de kust met de bedoeling om niet terug te keren. 
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In die dagen deed als een lopend vuurtje het gerucht de ronde dat een zeer machtige 

Perzische vorst, op aandringen van de Antiochiërs en omwille van de niet aflatende vraag 

van zijn eigen volk, uit heel zijn rijk een onmetelijke troepenmacht had samengebracht om 

Antiochië te hulp te komen. Met een officieel edict had hij het bevel gegeven om een 

kolossaal leger van Turken onder daartoe speciaal gemandateerde bevelhebbers naar Syrië te 

laten oprukken. Dit gerucht was niet alleen extern ontstaan en daarna ook versterkt. Maar 

ook mensen, die de stad verlieten en in ons kamp een onderkomen zochten, bevestigden 

eenstemmig hetzelfde. Van dag tot dag werden deze geruchten alsmaar sterker en men 

beweerde zelfs dat de troepen al in de buurt van de stadspoorten kwamen opzetten.  

Paniek maakte zich meester van ons leger en het kwam zover dat Stefan, de graaf van 

Chartres, een zeer machtige man en bekende leider, die de aanvoerders op grond van zijn 

uitzonderlijk scherp verstand bijna zoals een vader tot voorzitter van hun vergadering 

hadden aangesteld, nu een ziekte voorwendde en met de toelating van zijn broeders naar de 

kust trok, vergezeld van al zijn dienaars en van heel zijn gevolg en met al zijn zeer rijkelijke 

bezittingen. Hij beweerde dat hij wilde gaan rusten bij Alexandretta, een plaats gelegen aan 

de kust niet ver van de haven en tevens toegangspoort tot Cilicië. Hij wilde daar blijven tot 

hij, volledig hersteld en weer in het bezit van al zijn krachten, in staat was om terug het leger 

te vervoegen. Bij zijn vertrek werd hij gevolgd door ongeveer 4000 leden van zijn gevolg. 

Hij bereikte dus de kust en vertrok naar Alexandretta om daar de verdere gebeurtenissen af 

te wachten. Zijn bedoeling was om bij een eventueel militair succes van de christenen, wat 

hij verhoopte, naar het leger terug te keren, zogezegd hersteld van zijn ziekte. Als het anders 

uitdraaide, zou hij echter proberen naar zijn vaderland terug te keren met schepen die hij 

                                                           
6 Horatius, Carmina 2, 16, 27-28. 
7 Id., Ars Poëtica 35. 
8 Ibid.,360. 
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daartoe had laten klaarmaken. Door dat laatste liep hij algemene afkeuring en volledige 

teloorgang van zijn reputatie op.  

De andere aanvoerders in het kamp waren verbijsterd door dit opmerkelijk incident, dat 

aanleiding gaf tot eeuwige schande. Ze hadden ook wel medelijden met die edelman, die 

zowel de roem van zijn geslacht als zijn persoonlijke eer door deze wandaad bezoedeld had. 

Bezorgd begonnen ze te beraadslagen hoe ze met deze crisissituatie moesten omgaan om te 

vermijden dat de overblijvende christenen door zijn verderfelijk voorbeeld zouden 

geïnspireerd worden en hetzelfde zouden proberen op te zetten. Uiteindelijk besloten ze 

unaniem om door herauten een algemeen verbod te laten afkondigen om het leger te verlaten 

en hieraan werd ook een sanctie verbonden. Indien iemand, welke functie hij ook bekleedde 

of door welke kentekens van een hoge positie hij zich ook onderscheidde, heimelijk en 

zonder toestemming van de legerleiding het kamp verliet, zou hij als een heiligschenner of 

moordenaar voor eeuwig geschandvlekt zijn en bovendien zou hij ook nog de allerzwaarste 

straf moeten ondergaan. 

Zo kwam het dat van dan af, zowel uit plichtsbesef als uit vrees voor de straf, niemand meer 

zonder toestemming van de legertop, zelfs maar voor even het kamp durfde te verlaten. 

Integendeel, eensgezind gedroegen allen zich zonder uitzondering als kloosterlingen 

tegenover hun chefs en dit zonder moeilijkheden of incidenten.  

 

V,11 Beschrijving van de situatie van de stad en van de vriendschap die Bohemund sloot met 

een gelovige uit de stad. 
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Lang geleden had deze aan God zeer geliefde stad vanaf de tijd van de apostelen via de 

prediking van de leider van de apostelen de leer van Christus en diens zachte juk 

opgenomen. Tot op de dag vandaag heeft ze dit altijd, trouw en toegewijd, gedragen. 

Terwijl heel het Oosten dooreengeschud werd en de opvolgers van Mohammed alle 

provincies met geweld onder het juk brachten van goddeloos bijgeloof en perverse 

leerstellingen, bleef deze stad afkerig van deze kwaal en zolang als mogelijk weigerde ze de 

heerschappij van een ongelovig volk te verdragen. Want toen de opvolgers van die misleider 

alle streken bezet hadden van de Perzische Golf tot aan de Hellespont en van Indië tot 

Spanje, bewaarde Antiochië, als het ware als enige uitzondering te midden van verdorven 

volkeren, het zuivere geloof en kwam de stad fors op voor haar vrijheid. Er waren toen pas 

veertien jaren verlopen sinds het moment waarop de edele burgers, onder de druk van een 

niet te stuiten vijandelijke stormaanval en uitgeput van de lange belegering, uiteindelijk 

bezweken en gedwongen werden om de stad over te geven aan de vijanden van het 

christendom en van het christelijk geloof. 

Zo kwam het dat bij de aankomst van de christenen nog bijna alle inwoners van Antiochië 

gelovigen waren, maar dat ze geen enkele macht meer hadden in de stad. Zij mochten wel 

handeldrijven en ook technische beroepen uitoefenen, maar alleen Turken en ongelovigen 

mochten krijgsdienst verrichten of hogere functies bekleden in het stadsbestuur. Christenen 

mochten geen wapens dragen of zich met militaire aangelegenheden inlaten. Vooral nadat 

bij het stadsbestuur het bericht binnengekomen was over de aankomst van westerse 

christenen, werden ze als uiterst verdacht beschouwd en des te meer nadat de stad de 
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blokkade van een belegering moest verdragen. Zodoende mochten ze alleen op bepaalde 

uren hun huis verlaten of zich in het openbaar vertonen. 

Onder deze Antiochiërs waren er zeer edele families, via hun roemrijke voorvaderen dragers 

van adellijk bloed. Een van hen en een zeer vooraanstaande familie was de familie Beni-

Zerra, wat in onze taal ‘zonen van de pantsermaker’ betekent. Zij hadden deze naam 

gekregen, hetzij omdat hun stamvader dit ambacht uitoefende, hetzij omdat zij zelf nog als 

pantsermakers werkten. De waarschijnlijkste verklaring is dat nog enkele familieleden dit 

beroep uitoefenden en dat ze, samen met het overerven van de naam, ook het voorvaderlijk 

ambacht trouw waren gebleven. In het westelijke deel van de stad bij de poort die nu Sint-

Jorispoort heet, was hen een toren toegewezen, vandaag algemeen bekend als de Toren van 

de Twee Zusters. Daar konden zij in alle rust hun ambacht uitoefenen, voor zijn heer én 

voor de stad een zeer goede zaak. In die familie waren er twee broers en de oudste, tevens 

hoofd van de familie en van de clan, heette Emir Firuz. Hij was een invloedrijk man met 

goede connecties met de heer van de stad en dit bracht mee dat hij in diens paleis fungeerde 

als secretaris en een heel hoog aanzien genoot. 

Hij hoorde dat Bohemund een schitterende leider was met veel aanzien en dat hij een 

toonaangevende rol speelde in alles wat zich buiten de stad afspeelde. Energiek en 

ondernemend als hij was, slaagde hij erin via betrouwbare tussenpersonen onmiddellijk na 

de installatie van de blokkade Bohemunds vertrouwen te winnen. Heel de tijd van de 

belegering bleef hij trouw en toegewijd dit contact onderhouden, zodat hij bijna dagelijks 

aan Bohemund informatie doorgaf over de toestand in de stad en de plannen van Yaghi 

Siyan. Discreet en verstandig als hij was, probeerde hij deze vertrouwelijke contacten met 

Bohemund zo veel mogelijk geheim te houden om te vermijden dat hijzelf en de zijnen in 

gevaar zouden komen, indien dit alles bekend zou raken. Ook Bohemund van zijn kant hield 

zijn vriendschappelijke relatie met deze voortreffelijke man verborgen en bewaarde dit 

geheim bij zich als in een graf. Op die manier konden zelfs hun beider personeel en hun 

directe omgeving geen enkel, zelfs flauw vermoeden hebben van hun vertrouwelijke 

contacten en wederzijdse boodschappen. 

 

V,12 Via bemiddelaars wordt tussen Bohemund en die trouwe man een plan gesmeed. 

 

  

 

 

    

5 

   

 

 

 

10 

 

  

 

Deze zo net vermelde bilaterale contacten duurden zo in alle discretie ongeveer zeven 

maanden voor. Vaak discussieerden zij er onder elkaar over hoe de stad opnieuw zou 

kunnen genieten van de christelijke vrijheid. Bohemund herinnerde hem hier regelmatig aan 

tot Firuz hem op een dag via zijn zoon, die fungeerde als drager van die geheime 

boodschappen, naar verluidt, het volgende antwoord gaf:  

“U weet, doorluchtige heer, die mij meer dierbaar is dan het licht, welk oprecht respect ik 

voor u opbreng vanaf het ogenblik dat wij op initiatief van de Heer vriendschap hebben 

gesloten. Ik onthoud ook dat ik in uw woorden altijd en overal rustige vastheid heb 

teruggevonden, een sterke persoonlijkheid waardig. Zo bent u voor mij van dag tot dag meer 

gaan betekenen en mij dierbaarder geworden. Over de kwestie waaraan u mij herhaaldelijk 

hebt herinnerd, heb ik meer dan eens nagedacht en het voor en het tegen ervan afgewogen. 

Immers, als ik er zou in slagen aan mijn vaderland de vrijheid van weleer terug te geven, de 

onreine honden, door wier gewelddadig bewind wij onderdrukt worden, buiten te drijven en 
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een volk binnen te laten dat God vereert, dan zal – daar ben ik zeker van – de eeuwige 

beloning mij niet ontgaan. Samen met de zielen van de heiligen zou ik dan participeren aan 

de eeuwige zaligheid. Maar als ik die moeilijke en lastige taak zou aanpakken en er niet zou 

in slagen die tot een goed einde te brengen, dan staat het vast en is het boven alle twijfel 

verheven dat mijn huis en de naam van mijn doorluchtige familie helemaal zal teloorgaan, 

zodat er in de herinnering geen spoor zal van overblijven.  

Maar toch zet de hoop op een eeuwige beloning er ons nu eenmaal steeds weer toe aan om 

een dergelijke opdracht op ons te nemen. Als uw tochtgenoten dus ermee akkoord zouden 

gaan dat u persoonlijk aanspraak zou maken op de stad, die u die u door onze gezamenlijke 

inzet in handen zou krijgen, dan zou ik mij omwille van u, die ik zoals mijn bloedeigen 

kinderen alle heil toewens, voor deze opdracht opmaken, hoe moeilijk die blijkbaar ook is, 

onder de hoede van de Heer, die tussen ons beide zo’n hechte band heeft gesmeed. Dan zou 

ik deze, zoals je kunt zien, goed versterkte toren, die volledig mijn eigendom is, 

probleemloos aan u overgeven, waardoor uw gezellen vrije toegang zouden krijgen tot de 

stad. 

Indien u echter, vermits u allen op gelijke voet staat, van plan zou zijn om de stad onder 

elkaar in gelijke stukken te verdelen, dan ga ik een dergelijk risico niet lopen voor uw 

metgezellen, met wie ik geen enkele connectie heb. Doe dus daarom uw uiterste best en 

span u in met het oog op het algemeen belang en op het welzijn van iedereen dat u dit van 

uw collega’s aanvoerders zult kunnen bekomen. U mag er honderd procent zeker van zijn 

dat ik u, vanaf het moment dat ik verneem dat u dit bij uw collega’s hebt kunnen 

bewerkstelligen, op staande voet toegang zal geven tot de stad, wat u al zolang van mij 

probeert te bekomen. U mag er ook zeker van zijn dat deze actie, indien ze niet in de zeer 

nabije toekomst doorgaat, wellicht voor altijd zal moeten uitgesteld worden. Want bijna 

dagelijks krijgt de heer van de stad boodschappen en brieven, waarin gemeld wordt dat de 

troepen, die vanuit heel het Oosten geronseld werden, in de buurt van de Eufraat hun kamp 

hebben opgeslagen met ongeveer 200.000 ruiters. Als deze troepen u nog buiten de stad 

zouden aantreffen, zou het voor u het heel lastig worden om die massale aantallen zowel 

van burgers als van pas aangekomen hulptroepen te kunnen trotseren.” 

 

V,13 Bohemund zet alles op alles, opdat de stad aan hem zou toegekend worden. Alleen de 

graaf van Toulouse voert hiertegen oppositie.  
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Van dan af begon Bohemund zorgvuldig af te tasten wat de diverse aanvoerders in het 

schild voerden, wat hun bedoelingen waren en welke beslissingen ze zouden nemen eens de 

stad ingenomen was. Hij hield zijn plannen echter verborgen, tenzij voor hen waarvan hij 

zeker was dat zij bereidwillig zouden instemmen met zijn intenties. Toen hij begreep dat hij 

bij sommige leiders nauwelijks vorderingen kon maken, stelde hij de zaak uit tot een meer 

opportuun moment. Niettemin hadden zowel hertog Godfried als de graaf van Normandië en 

ook de graaf van Vlaanderen en Hugo van Vermandois zich positief opgesteld tegenover 

zijn vraag en waren ze er bereidwillig op ingegaan. Zij keurden het geheime plan van de 

edelman goed en hadden waardering voor zijn doordachte aanpak. Zij hielden alles 

verborgen en waren vast van plan het aan niemand verder te vertellen. 
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Alleen de graaf van Toulouse verschilde in deze kwestie met hen van mening, wat 

meebracht dat de zaak bijna fataal werd uitgesteld. Die bewuste vriend van Bohemund 

wilde immers voor derden niet een dergelijk zware taak op zich nemen of dergelijk risico 

lopen en ook Bohemund zelf drong nu niet zo sterk meer aan bij Firuz, zowel voor het 

algemeen belang als voor dat van zijn directe omgeving en van zijn familie. Hij bleef echter 

een goede relatie onderhouden met de Antiochiër via geschenken en blijken van respect en 

zo leefde hij de wetten van een oprechte vriendschap na. Boodschappen werden regelmatig 

uitgewisseld en de genegenheid, die zij voor elkaar opgevat hadden, werd permanent 

versterkt en aangewakkerd. 

 

V,14 De hulptroepen voor de Antiochiërs reppen zich naar Edessa en beginnen aan de 

belegering. Door de moedige weerstand van Boudewijn moeten ze zich echter zonder succes 

terugtrekken en steken ze de Eufraat over. 
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Ondertussen hadden de gezanten, die door Yaghi Siyan en de burgers naar Perzië gestuurd 

waren om hulp te gaan zoeken, hun opdracht naar wens uitgevoerd en verkregen wat ze 

gevraagd hadden. Ze keerden dan ook naar huis terug. De grote leider van de Perzen kreeg 

medelijden bij het vernemen van de problemen van Antiochië. Hij wilde de plannen van de 

christenen fnuiken en hun strijdkrachten tijdig een vernietigende slag toebrengen, vooraleer 

ze ook maar een deel van zijn rijk zouden kunnen inpalmen. Hij stuurde een onmetelijke 

troep Perzen, Turken en Koerden naar Syrië. Aan het hoofd plaatste hij iemand van zijn 

directe omgeving, op wiens moed, loyaliteit en inzet hij volledig kon betrouwen. Onder hem 

plaatste hij centuriones, hogere en lagere officieren, die hem allemaal moesten gehoorzamen 

en zich aan zijn gezag moesten onderwerpen. Hij gaf hem ook brieven mee voor alle leiders 

van de volkeren die aan hem zelf onderworpen waren. Dezen hadden kracht van wet en 

hiermee legde hij alle volkeren en naties, al zijn onderhorigen van diverse stammen en talen, 

op om zonder uitvluchten zijn geliefde zoon Kerbogha te volgen, aan wie hij omwille van 

zijn verdiensten de leiding van zijn troepen had toevertrouwd. Ze moesten zich aan hem 

onderwerpen en hem gehoorzamen in alles, wat hij autonoom meende te moeten 

uitvaardigen. In overeenstemming met de opdracht van zijn vorst, nam hij dus het bevel op 

over de hogervermelde troepen en over degenen die er onderweg nog voortdurend 

bijkwamen. Met 200.000 manschappen trok hij Mesopotamië binnen en sloeg hij zijn tenten 

op in de streek van Edessa. Daar vernam hij uit diverse rapporten dat één van de Frankische 

aanvoerders, tegen wie hij oprukte, zowel de stad Edessa zelf als heel de omgeving 

ingepalmd had. Vooraleer de Eufraat over te steken, wilde hij de stad belegeren en 

overweldigen.  

Boudewijn was echter op de hoogte van zijn komst en had zijn stad zorgvuldig beveiligd 

door van overal levensmiddelen en wapens bijeen te brengen en de weerbare mannen op te 

trommelen. De verschrikkelijke dreiging, die uitging van Kerbogha, kon hem dus maar 

weinig verontrusten.  

Via herauten werd bij Kerbogha het algemeen bevel uitgevaardigd aan heel het leger om de 

stad te gaan belegeren en met volle geweld te bestormen De belegeraars merkten echter dat 

zij door het heftige verzet van de burgers weinig vorderingen maakten. De meest ervaren 

manschappen gingen naar Kerbogha en konden hem met veel moeite uiteindelijk overtuigen 
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om zich op zijn voornaamste opdracht te concentreren en secundaire doelstellingen 

achterwege te laten. Zij moesten dus de Eufraat oversteken en de opmars naar Antiochië, het 

einddoel van hun missie, versnellen om daar de belegering te breken. Op de terugweg zou 

hij dan, na het behalen van de overwinning in Antiochië, nauwelijks één dag nodig hebben 

om Edessa te veroveren en Boudewijn gevangen te nemen.  

Nadat hij dus daar drie weken aan één stuk moeite en kosten verspild had, gaf hij zijn 

troepen ter plekke het bevel om de Eufraat over te steken. Hij maakte zelf ook de overtocht 

en zette zich nu intenser in voor zijn eigenlijke opdracht. De tijd die Boudewijn spendeerde 

bij Edessa had wel voor gevolg dat hij zijn diensten niet kon aanbieden voor de belegering 

van Antiochië, maar betekende ook de redding van de christenen. Want als Kerbogha 

meteen naar hen was opgerukt, zoals trouwens ook aan Bohemund door zijn vriend gemeld 

was, vooraleer de christenen de stad konden veroveren, dan zouden zij in een zeer riskant 

parket terechtgekomen zijn. Want ook nadat zij met Gods hulp Antiochië ingenomen 

hadden, konden zij de aanval van Kerbogha maar moeizaam stuiten. 

 

V,15 De christenen maken zich zorgen over de vijandelijke opmars en sturen verkenners uit. 
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De geruchten over de opmars van een dergelijke troepenmacht waren als een lopend vuurtje 

door het kamp gegaan en dit nieuws hield heel het kamp in zijn ban. Toen vele berichten 

deze informatie bevestigden, was men er quasi zeker van dat de vijand al in de buurt was. 

De leiders waren hierover ook zeer bezorgd en ze stuurden zeer geroutineerde edelen, op 

wier loyaliteit en inzet zij met reden konden betrouwen, in diverse richtingen uit om via 

betrouwbare ondergeschikten overal navraag te doen en zich te informeren of de reële 

situatie met de geruchten overeenstemde. 

Voor die missie werden enkele krijgshaftige edelen uitgekozen: Drogo van Nesle, 

Clarambald van Vendeuil, Gerard van Cerisy, graaf Renard van Toul en enkele anderen, 

waarvan wij de namen niet meer kennen. Met hun gevolg verspreidden ze zich naar diverse 

windstreken en zochten ze alles ijverig en zo nauwgezet mogelijk uit. Ze stuurden ook 

spionnen uit naar meer afgelegen plaatsen en zo verzamelden zij betrouwbare informatie. 

Hieruit bleek dat uit alle richtingen troepen toestroomden en samensmolten zoals stromen in 

de zee. Te gepaster tijd keerden ze terug en brachten ze omstandig verslag uit over hun 

zending bij de aanvoerders die hen uitgestuurd hadden en op die manier werd alle twijfel 

over de berichten weggenomen. 

Zo was de christelijke legerleiding al zeven dagen van tevoren op de hoogte van de 

aankomst van Kerbogha met zijn legers. Ze droegen de verkenners op om niets te laten 

uitlekken bij de troepen, om te vermijden dat deze, uitgeput door de kwellende honger en het 

langdurige labeur, al te zeer in paniek zouden raken en zouden overwegen te deserteren, 

zoals onlangs gebeurd was met sommigen van de legertop. 

 

V,16 Topoverleg onder de leiders. Bohemund maakt het geheim bekend dat zijn vriend hem 

had toevertrouwd. 

  

  

 

De aanvoerders kwam dus samen over deze gang van zaken, die voor het welslagen van de 

expeditie alles of niets kon betekenen. In een geest van nederigheid en sterk aangegrepen, 
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begonnen ze te discussiëren over de maatregelen, die moesten getroffen worden in deze 

crisissituatie. Sommigen waren van mening dat alle troepen, die met de belegering bezig 

waren, twee of drie mijl van de stad moesten wegtrekken in de richting van die externe 

hulptroepen. Daar moesten ze de hemel om hulp smeken en hun kans wagen in de strijd 

tegen die trotse aanvoerder die zo prat ging op zijn troepensterkte. Een andere groep achtte 

het meer opportuun om een deel van het leger in het kamp achter te laten, met de bedoeling 

om stedelingen, die naar buiten wilden gaan om zich aan te sluiten bij de vijand, binnen de 

stadswallen te houden. Ondertussen moest het onderdeel dat sterker was en beter opgeleid 

om te vechten, conform de stelling van de eerste groep, bezield door de Almachtige, op een 

afstand van twee mijl het opkomende vijandelijke leger tegemoet gaan en daar, als het zo 

door de Heer beschikt was, de confrontatie aangaan. 

Terwijl zij zo debatteerden en intens met elkaar in discussie gingen, waarbij ieder 

argumenten aanbracht voor zijn eigen stelling, nodigde Bohemund discreet de voornaamste 

leiders uit voor een apart overleg buiten de vergadering, namelijk hertog Godfried, graaf 

Robert van Vlaanderen, graaf Robert van Normandië en ook graaf Raymond van Toulouse. 

Hij bracht hen samen op een discrete plaats en legde tegenover hen de volgende verklaring 

af: “Ik zie, zeer geliefde broeders, die samen met mij in dienst van de Heer staan, dat de 

nakende en aangekondigde komst van die leider bij u veel kopzorgen veroorzaakt. In de 

vergadering van zo net kwamen verschillende standpunten naar voren, naargelang ieders 

persoonlijke verzuchtingen. Maar geen enkele van beide partijen gaat in de richting van de 

essentie van onze onderneming. Want, ook al gaan we met zijn allen in de tegenaanval, 

zoals sommigen onder u willen, of ook al blijft een deel van het leger in het kamp, in beide 

gevallen hebben wij klaarblijkelijk nutteloos gedurende zo lange tijd, inspanningen en 

kosten verspild. Immers, wanneer heel het leger in de tegenaanval gaat, is het afgelopen met 

de belegering en moeten wij ons opzet laten varen. De stedelingen herwinnen dan weer hun 

bewegingsvrijheid en zullen ofwel, nu ze vrij naar buiten kunnen, bij de vijand aansluiten 

ofwel hulptroepen in de stad binnenlaten. Maar als een deel van het leger in het kamp blijft, 

dan denk ik dat het resultaat automatisch hetzelfde zal zijn. Want hoe kan een deel van onze 

troepen de Antiochiërs in de stad houden, terwijl hun hulptroepen in de buurt zijn, als wij 

hen met zijn allen, met een verenigde en niet opgesplitste troepenmacht, maar met veel 

moeite kunnen intomen, ook al zijn ze wanhopig en hebben ze geen enkel uitzicht op 

externe hulp? Volgens mij zal de uiteindelijke uitkomst maar in twee richtingen kunnen 

gaan: ofwel zullen ze samensmelten met de hulptroepen en met vereende krachten ons nog 

heftiger aanvallen, ofwel zullen ze ten minste hulptroepen in de stad binnenlaten en zich 

extra bevoorraden met wapens en levensmiddelen. Het gevolg is dat we, zelfs als we op een 

afstand van het kamp met de hulp van de Heer de overwinning behalen, toch geen enkele 

hoop meer overhouden om de stad te veroveren. 

Daarom, hooggeachte vaders, moeten wij er ons alleen maar op concentreren en er totaal op 

focussen dat wij nog vóór de aankomst van Kerbogha die stad in handen krijgen. Wellicht 

rijst bij u nu de vraag hoe wij dergelijk plan praktisch zouden kunnen realiseren. Wel, het is 

niet mijn bedoeling u iets voor te stellen dat niet realiseerbaar is en daarom kom ik meteen 

voor de dag met een heel duidelijke strategie, waarmee we gemakkelijk het beoogde 

resultaat kunnen bereiken. Ik heb in de stad een vriend, die, voor zover het menselijk oog dit 

kan onderscheiden, loyaal is en uitermate verstandig. Zoals ik, naar ik mij herinner, al aan 
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sommigen onder u verteld heb, beschikt hij over een goed beveiligde toren, die hij, onder 

bepaalde voorwaarden en van zodra ik het vraag, aan mij moet overleveren op grond van 

zijn gegeven woord. Als tegenprestatie hiervoor heb ik mij ertoe verbonden hem een grote 

som geld te geven. Hem zelf en zijn erfgenamen heb ik voor altijd op erewoord het bezit van 

een aanzienlijk domein en totale vrijheid gegarandeerd, als het ware als vergoeding voor 

zijn werk, indien de onderneming het beoogde resultaat oplevert. Als u dus, hooggeachte 

heren, akkoord bent om de stad, die wij door onze inspanningen en moeite veroverd hebben, 

als vaste eigendom onder onze jurisdictie te brengen met recht op erfopvolging, dan ben ik 

bereid mijn engagement met die bewuste vriend na te komen. In het andere geval moet 

gelijk wie van u een andere strategie bedenken. Op welke manier hij de stad ook zal 

veroveren, hij mag ze ongestoord en zonder problemen voor zich houden. Bij die stand van 

zaken zal ik voor hem een stap opzijzetten en doe ik afstand van mijn rechten.” 

 

V,17 De aanvoerders wijzen de stad met genoegen toe aan Bohemund. Deze bespreekt met 

zijn vriend in het geheim de modaliteiten van de overgave van de stad. 
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Deze woorden vervulden de aanvoerders met een grote vreugde en ze stemden zeer 

enthousiast in met het verzoek van Bohemund. Met uitzondering weliswaar van de graaf van 

Toulouse, die met klem op het standpunt bleef dat hij zijn deel aan niemand zou afstaan. De 

anderen gaven aan Bohemund voor onbepaalde duur de stad en alle bijhorende bezittingen 

in eigendom, met recht op erfopvolging. Zij beloofden aan elkaar dat ze het geheim, dat hen 

was toevertrouwd, aan niemand zouden bekend maken. Ze bezegelden deze belofte door 

elkaar de rechterhand te geven en drongen er bij Bohemund met klem op aan dat hij 

onmiddellijk werk zou maken van de uitvoering om riskant tijdverlies te vermijden. Daarop 

werd de vergadering beëindigd en Bohemund, van nature al ongeduldig en erop uit om zijn 

plan ten uitvoer te brengen, legde via de gebruikelijke tussenpersonen contact met zijn 

vriend. Hij bracht hem ervan op de hoogte dat hij bij de legertop alles naar wens had kunnen 

bewerkstelligen en zo maakte hij zijn vriend uitermate gelukkig. Ook insisteerde hij erop en 

vroeg hem, op grond van hun wederzijds engagement, om de daaropvolgende nacht met de 

hulp van de Heer tot de actie over te gaan. 

Maar in de tussentijd, zoals men zegt, was er iets voorgevallen wat Emir Firuz nog meer 

gemotiveerd had voor het plan dat hij gesmeed had. Terwijl hij volop in beslag genomen 

was door de drukke bezigheden en dienstverlening in het huis van zijn heer en in heel de 

stad, stuurde hij, naar verluidt, op een gegeven moment om een dringende maar ons niet 

bekende reden zijn al volwassen zoon naar huis. Daar aangekomen, werd die geconfronteerd 

met een onverkwikkelijk voorval. De jongeman betrapte één van de hoogste leiders van de 

Turken op ongeoorloofde seksuele omgang met zijn moeder. Vol afschuw en hierdoor sterk 

aangegrepen, keerde de jongeman meteen terug naar zijn vader en bracht die volledig op de 

hoogte van het afschuwelijke incident. Firuz was door die schanddaad erg gekwetst en in 

zijn echtelijke eer gekrenkt en hij, reageerde, naar verluidt, als volgt: “Voor die onreine 

honden is het nog niet genoeg om ons een onrechtmatig slavenjuk op te leggen en met hun 

dagelijkse heffingen onze bezittingen aan te tasten. Nu moeten ze ook nog de 

huwelijkswetten schenden en de echtelijke trouw verbreken. Als ik mag blijven leven, zal ik, 
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met de hulp van de Heer, korte metten maken met dit schandelijk gedrag en zal ik zorgen 

voor een passende vergelding.” 

Dit gezegd zijnde, hield hij het onrecht dat hem was aangedaan verborgen en zond hij zijn 

zoon, die zijn geheim deelde en totaal in de war was door die schanddaad, die aan zijn 

moeder was aangedaan, via de gebruikelijke weg naar Bohemund. Hij moest hem de 

boodschap overbrengen dat hij alle noodzakelijke voorbereidselen moest treffen voor de 

afgesproken actie. Als het van hem afhing, was er geen enkele reden meer tot uitstel om de 

volgende nacht uit te voeren wat ze afgesproken hadden. Hij meldde hem ook dat omstreeks 

het negende uur alle aanvoerders met hun gevolg het kamp moesten verlaten alsof ze de 

vijand tegemoet gingen. Ze moesten echter omstreeks de eerste nachtwake heimelijk en in 

volledige stilte terugkeren en rond middernacht stand-by zijn om te handelen volgens zijn 

orders.  

Bohemund ontving de jongeman en bracht hem tot bij de chefs, die van het geheime opzet 

op de hoogte waren. Gedetailleerd zette hij voor hen het plan uiteen, dat hij via de jongeman 

volledig uitgewerkt door zijn vader had doorgekregen. De leiders waren verbaasd over het 

doordachte concept van Firuz en over zijn oprechte trouw. Ze keurden het plan goed en 

stemden met de uitvoering ervan in. 

 

V,18 De burgers verdenken Firuz, maar deze houdt tegenover de heer van de stad zijn 

onschuld staande. 
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In diezelfde dagen gebeurde er iets wat dikwijls voorvalt bij belangrijke ondernemingen. Bij 

bepaalde burgers – en dan in de eerste plaats bij hen die een wat grotere 

verantwoordelijkheid hadden in de stad – rees het vermoeden dat er in het geheim 

onderhandeld werd over de overgave van de stad. Ze hadden wat dat betreft geen precieze 

aanwijzing, er was alleen maar een zekere argwaan. Dat thema begon in de mond van allen 

het eerste gespreksonderwerp te vormen. De meest vooraanstaande burgers kwamen rond dit 

punt samen en wendden zich tot hun heer met de bedoeling daarover met hem te overleggen. 

De vermoedens bevatten immers blijkbaar een grond van waarheid en gingen veelal in 

dezelfde richting. 

Er woonden immers in Antiochië, zoals eerder al gezegd, veel christenen. Hoewel zij in heel 

deze kwestie volstrekt onschuldig waren, toch stonden zij onder verdenking. En zo ook de 

edelman, over wie wij gesproken hebben. Ook al had Yaghi Siyan een hoge dunk over zijn 

loyaliteit, toch stond hij bij de rest van de stedelijke elite onder diezelfde sterke verdenking. 

Toen ze dan met Yaghi Siyan zelf intens over deze kwestie overlegden, werd ook zijn naam 

vermeld bij de verdachten. De vermoedens tegenover hem leken des te meer gegrond, omdat 

hij een zeer bedrijvig iemand was en van alle christenen in de stad de hoogste positie 

bekleedde.  

Enigszins onder druk van deze beschuldigingen liet Yaghi Siyan Firuz ontbieden. In zijn 

bijzijn begon men dan over dat onderwerp verder te vergaderen. Men wilde zijn advies 

hieromtrent vernemen en uit zijn woorden kunnen afleiden of hij nu al dan niet terecht 

beschuldigd werd. Firuz was echter bij de pinken en zeer scherpzinnig. Toevallig was hij al 

te weten gekomen dat hij het eigenlijke onderwerp uitmaakte van die vergadering en dat hij 

onder verdenking stond. Om dus handig zijn plan geheim te kunnen houden en zijn onschuld 
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bij hen te kunnen handhaven, sprak hij, naar verluidt, als volgt degenen toe die 

samengekomen waren om hem op de proef te stellen:  

“Geachte heren, opperste leiders van deze stad, de zorg, die in u omgaat, strekt u tot eer en is 

typerend voor wijze mannen. Argwanend zijn over alles wat kan gebeuren getuigt immers 

van goed beleid en in belangrijke aangelegenheden kunnen uitgebreide 

voorzorgsmaatregelen nooit kwaad. Wanneer u deze zorg voor uw vrijheid en uw leven, 

voor uw vrouwen en uw kinderen opneemt, gaat dit volgens mij dan ook niet om een plotse 

bevlieging. Er is nochtans, indien u mijn advies zou willen volgen, een eenvoudige methode 

die voor deze kwaal, die, naar u vreest, op komst is, een gepaste remedie en oplossing kan 

bieden. Dat afschuwelijke opzet, waarvan de eventuele realisatie u in uw wijsheid zulk een 

angst bezorgt, kan alleen maar uitgevoerd worden met de medewerking van degenen die 

verantwoordelijk zijn voor de muren en de torens en die aangesteld zijn voor de bewaking 

van de poorten. Als u twijfels koestert over hun loyaliteit, moet u hen frequenter laten 

wisselen, zodat ze nooit lang op dezelfde plaats gepositioneerd zijn en geen nefaste 

vertrouwelijke banden kunnen sluiten met de vijand. Een dergelijk plan is immers geen 

eenvoudige zaak en vergt veel tijd. Het overstijgt de draagkracht van een enkeling, maar 

tevens impliceert het dat leidinggevende burgers, die omgekocht worden via 

steekpenningen, op gelijke voet in het complot betrokken worden. Een onverwachte en 

frequente wisseling van de wacht zal echter de kansen voor een dergelijk complot drastisch 

verminderen.” 

Met deze woorden had hij zijn onschuld klaarblijkelijk aangetoond en de verdenkingen, die 

zij tegenover hem gekoesterd hadden, werden drastisch gereduceerd. Zijn woorden vielen in 

goede aarde en allen stemden ermee in. Zijn advies zou dadelijk in uitvoering gebracht zijn, 

als de invallende duisternis en het einde van de dag een zo drastische ingreep in de defensie 

van de stad op dat moment niet onmogelijk zouden gemaakt hebben. Niettemin vaardigden 

zij het bevel uit om de stad zeer alert en heel strikt te bewaken, ook al hadden zij totaal geen 

weet van de geheime plannen van Firuz. Deze was er zich wel van bewust dat in de zeer 

nabije toekomst de situatie compleet zou veranderen. Hij deed dan ook zijn uiterste best om 

ondertussen zijn plannen uit te voeren, vooraleer er iets zou voorvallen dat deze uitvoering 

in de weg zou staan. 

 

V,19 Beschrijving van de lasten waaronder de christenen in de stad te lijden hadden. De 

geplande genocide van deze bevolkingsgroep gaat niet door. 
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Van bij de aankomst van de christenen en van bij het begin van de belegering van de stad 

waren voor de Antiochiërs alle Grieken, Syriërs en Armeniërs en alle anderen, van welk 

volk ook, die het christelijk geloof aanhingen, verdacht. Daarom dreven ze onmiddellijk alle 

zwakkeren en al wie niet kon voorzien in zijn eigen levensonderhoud en dat van zijn 

bescheiden gezin uit de stad, alleen maar in het bezit van het meest noodzakelijke. Zo 

zouden ze de stad verder niet tot last zijn. Alleen de rijken en al wie over ruime middelen en 

voorraden beschikte voor de eigen achterban, mochten blijven. Maar zij werden wel met 

dergelijke reguliere en supplementaire lasten geteisterd dat wie uit de stad verdreven was, er 

blijkbaar beter aan toe was dan zij die voor de hogere belangen van de stad de toelating 

hadden gekregen om te blijven. Ze pesten hen ook met talrijke geldboetes en maakten hen 
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zo in feite met geweld hun bezit afhandig. Tegen hun wil in sleepten ze hen ook mee voor 

alle mogelijke vuile of lastige karweien voor de stad. Immers, wanneer er militaire tuigen 

moesten gebouwd worden of extreem zware balken moesten versleept worden, werd dat 

soort van karwei meteen aan hen opgedragen. Sommigen moesten stenen, cement en alle 

mogelijke elementaire bouwmaterialen transporteren, anderen moesten voor de 

slingermachines de grote rotsblokken leveren die tot buiten de stad moesten geslingerd 

worden en zorg dragen voor de kabels waarmee ze gelanceerd werden. Zonder pauze of rust 

waren ze daarbij afhankelijk van de willekeur van de opzichters. Nadat ze trouw en 

toegewijd de opgelegde dienst hadden volbracht, kregen ze stompen en slagen als loon en 

werden ze op de koop toe nog onterecht beledigd. 

En zelfs dat volstond niet voor die onreine honden, die hen zo gewelddadig onder de knoet 

hielden. Als finishing touch van hun ongehoorde perversiteit hielden ze acht dagen vóór de 

bijeenkomst, waarin ze Firuz als verdachte convoceerden, een geheime vergadering, waarin 

ze beslisten alle christelijke inwoners van de stad ’s nachts onverhoeds te vermoorden. Als 

door toedoen van een wijze en hooggeplaatste leider van de stad, die zich altijd een vriend 

van de christenen had getoond, tegen de zin van de anderen in geen acht dagen uitstel was 

verleend voor de uitvoering van deze maatregel, dan zou men diezelfde nacht al beulen 

uitgestuurd hebben om dit perverse besluit te voltrekken en zou heel de christelijke populatie 

al effectief uitgemoord zijn. Het uitstel van acht dagen was bedoeld om in de tussentijd te 

bekijken of de belegering eventueel zou opgeheven worden. Indien de christenen echter 

hiermee verder gingen, zou het vonnis uitgevoerd worden. In het andere geval zouden de ter 

dood veroordeelde burgers gespaard blijven.  

De periode van respijt was nu verstreken en die bewuste nacht was de allerlaatste. In alle 

discretie was al het bevel gegeven om het fatale besluit te voltrekken, precies in die nacht 

waarin men besloot om gevolg te geven aan het plan van Bohemund en Emir Firuz en om uit 

te voeren wat zij onder hen beide al lang van tevoren bedisseld hadden. En zo geschiedde 

het ook, met de hulp van de Heer. Dit had voor gevolg dat de stedelijke overheid zich 

helemaal niet stoorde aan het veroorzaakte tumult, wanneer de christenen die nacht de stad 

bezetten. Zij dachten immers dat al het lawaai in de stad alleen maar betekende dat het 

vonnis tegen hun christelijke medeburgers voltrokken werd. Van daar ook dat, eens men met 

geweld toegang gekregen had tot de stad, in heel wat christelijke huizen vijanden 

aangetroffen werden, die daar gekomen waren om, zoals hen opgedragen was, de christenen 

bij verrassing te vermoorden. 

 

V,20 Conform het plan van Firuz, verliet het leger het kamp, met de bedoeling om ’s nachts 

terug te keren. 
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Rond het negende uur werd via herauten in heel het kamp afgekondigd dat alle ridders, tot 

de tanden bewapend, de hogere legerleiding moesten volgen om zonder dralen bevelen, die 

nog zouden volgen, uit te kunnen voeren. Niet alleen de gewone troep was niet op de hoogte 

van dit geheime plan, het was uitsluitend bekend aan een kleine kern van de legertop. Aldus 

verlieten, conform het plan van die geniale man, alle afdelingen van de ruiterij het kamp in 

het spoor van de vaandels van hun leiders en hierbij hielden ze de schijn op van een verre 

verplaatsing. Maar eens de opkomende nacht de aarde, zoals gewoonlijk, in duisternis 
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gehuld had, keerden ze onder bescherming hiervan heimelijk en in volstrekte stilte naar het 

kamp terug. 

Maar Firuz, die man van Godswege, die voor ons zoveel heeft betekend, had nog een 

halfbroer van moederszijde met een volstrekt andere mentaliteit en instelling. Omdat hij 

geen vertrouwen had in de loyaliteit van zijn broer, had hij hem niets van zijn geheime 

plannen meegedeeld, maar alles zo veel mogelijk voor zich gehouden. Terwijl onze troepen 

rond het negende uur het kamp verlieten, stonden beide broers toevallig samen op de uitkijk 

bij de kantelen en zagen ze onze legereenheden vertrekken. De oudere broer wilde voor 

alles de intenties van zijn jongere broer kennen en zijn bedoelingen doorgronden. Daarom 

stak hij als volgt van wal: “Broer, ik maak mij zorgen om dit volk, dat deelt in de genade 

van ons geloof en onze religie, maar dat al dra dreigt volledig ten onder te gaan. Compleet 

onwetend over wat de dag van morgen zal brengen, verlaten ze het kamp in alle veiligheid 

en omdat de situatie volkomen safe is, hebben ze blijkbaar ook van niets schrik. Maar als ze 

zouden weten welke hinderlagen voor hen gelegd worden en welke ramp hen hier boven het 

hoofd hangt, zouden ze wel andere voorzorgsmaatregelen treffen.”  

Daarop zei zijn broer: “Je bent met dwaze zorgen bezig en je kwelt uzelf met een 

medelijden dat niet gegrond is. Dat ze allemaal omkomen door het zwaard van de Turken! 

Want vanaf de dag dat ze in ons land binnenkwamen, is onze situatie drastisch verslechterd. 

Ik kan me nauwelijks indenken dat de voordelen die aan hun komst verbonden zijn, kunnen 

opwegen tegen de ellende die we door hun toedoen moeten ondergaan.” 

Eerst had Firuz nog getwijfeld of hij zijn plannen wel aan zijn broer zou meedelen, maar nu 

distantieerde hij zich van diens intenties, als ging het om een besmettelijke ziekte. In volle 

bewustzijn verwenste hij hem en om te voorkomen dat hij door zijn schuld nog zou 

belemmerd worden om Christus te gehoorzamen, begon hij voorbereidselen te treffen om 

hem te vermoorden, omdat hij het belang van alle gelovigen hoger achtte dan de liefde voor 

zijn broer. 

 

V,21 Bohemund vraagt zijn vriend om de klus te klaren. Deze vermoordt zijn broer die het 

oneens was met zijn plannen en hij geeft de christenen toegang tot de stad via een ladder die 

hij had laten zakken. 
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Ondertussen was Bohemund volledig en intens gefocust op het nakomen van zijn belofte. 

Om te vermijden dat de realisatie van hun doelstelling vertraging zou oplopen door een 

gebrek aan initiatief van zijn kant, liep hij één voor één langs de aanvoerders en insisteerde 

hij bij hen nadrukkelijk op waakzaamheid. In zijn handen hield hij een ladder klaar die 

vakkundig gevlochten was uit hennepkoorden. Het was de bedoeling om deze onderaan de 

muren vast te maken met ijzeren haken en bovenaan aan de borstwering. 

In het holst van de nacht verkeerde heel de stad in een diepe rust en hun slaap werd nog 

versterkt als gevolg van het aanhoudend waken en van al hun inspanningen. Toen stuurde 

Bohemund een bode uit naar Firuz, iemand uit zijn directe omgeving, op wie hij volledig 

kon betrouwen. Hij moest van zijn vriend te weten komen of het ogenblik gekomen was dat 

de troepen van zijn meester in actie moesten komen. Bij zijn aankomst in de stad trof hij 

Firuz aan op wacht bij de kantelen. Toen de bode met gedempte stem de boodschap van zijn 

meester had overgebracht, antwoordde hij: “Ga rustig zitten en wees stil totdat de 
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wachtoverste met zijn groot gevolg in het licht van brandende fakkels deze plaats komt 

inspecteren.” Het was immers in Antiochië de gewoonte dat er naast de bewaking van de 

respectieve torens ook nog drie of viermaal per dag de hoogste magistraat tezamen met een 

zeer talrijk gevolg een ronde deed met brandende fakkels in de hand. Wanneer de overste 

iemand aantrof, die bezweek onder de slaap of zich nonchalant gedroeg, zorgde hij voor een 

gepaste straf. De magistraat, op wie deze zware verantwoordelijkheid rustte, kwam langs, 

merkte dat Firuz op post was, prees zijn stiptheid en vervolgde met gerust gemoed zijn 

controleronde.  

Firuz zag nu dat het geschikte ogenblik aangebroken was om tot de actie over te gaan. Hij 

zei tegen de bode, die zich wat apart had opgesteld: “Haast u naar uw meester en zeg hem 

dat hij onmiddellijk met zijn keurtroepen hierheen moet komen.” Hij was nog niet 

uitgesproken of de bode was al terug onderweg naar Bohemund en hij trof die aan in staat 

van paraatheid. In het geheim trommelde hij andere aanvoerders op en in een oogwenk, 

kwamen ze opdagen, zoals eerder afgesproken. Als één man kwamen ze elk met hun gevolg 

postvatten bij die al lang van tevoren aangewezen toren, zonder ook maar het minste 

stemgeluid of lawaai te produceren. 

Ondertussen was Firuz in diezelfde toren binnengegaan en trof hij daar zijn broer aan in een 

diepe slaap. Omdat hij besefte dat diens intenties niet strookten met zijn eigen plannen en 

omdat hij vreesde dat door de schuld van zijn broer de uitvoering van zijn plan nog in 

extremis in het gedrang zou komen, doorboorde hij hem met zijn zwaard en zo maakte hij 

zich meteen zowel verdienstelijk als schuldig. Daarop keerde hij terug naar de kantelen en 

hij zag dat degenen die hij had opgeroepen, op post waren. Na elkaar over en weer begroet 

te hebben, liet hij een touw naar beneden zakken en daarmee trok hij de ladder van 

Bohemund omhoog. Eens deze rechtstond en zowel boven- als onderaan stevig vastgemaakt 

was, werd echter niemand bereid gevonden om op uitnodiging van Firuz of op bevel van 

hun heer Bohemund naar boven te klimmen en zo zijn leven te riskeren.  

Toen Bohemund dit zag, klom hij onverschrokken zelf als eerste naar boven. Hij bereikte de 

hoogste treden van de ladder en greep met zijn hand de borstwering vast. Firuz stond langs 

de binnenkant en pakte zijn hand vast. Toen hij zag dat het die van Bohemund zelf was, zei 

hij, naar verluidt: “Lang leve deze hand!”. Hij wilde nu nog meer bij hem en bij alle andere 

gelovigen in de gunst komen door het feit dat hij zijn halfbroer had doodgestoken, omdat 

deze met hem van mening verschilde over die heilige opdracht. Hij liet daarom Bohemund 

binnen in de toren en toonde hem het lijk van zijn broer, dat baadde in een grote plas van 

zijn eigen bloed. Bohemund reageerde op de vastberadenheid en het loyale geloof van die 

man door hem innig te kussen. Dan keerde hij terug naar de borstwering, stak zijn hoofd 

buiten de kantelen en begon met ingehouden stem zijn manschappen aan te porren om naar 

boven te komen. Ze bleven echter aarzelen en niemand durfde de klim aan, omdat ze geen 

vertrouwen hadden in al wat bovenaan de muur gezegd werd. Toen Bohemund dit merkte, 

ging hij langs dezelfde ladder terug naar beneden tot bij zijn manschappen. Zo leverde hij 

het duidelijke bewijs dat alles met hem veilig verlopen was. 

Op slag kwamen ze nu om ter eerst naar boven en bezetten ze de muur. Zij veroverden niet 

alleen deze toren, maar ook enkele aangrenzende. Wij hebben vernomen dat o.a. de graaf 

van Vlaanderen en heer Tancred maar boven geklommen zijn en hun voorbeeld werkte 

inspirerend op de anderen. 



140 

   

V,22 De christenen, die binnengeraakt waren, openen de poorten. De troepen worden nu 

betrokken in de operatie en zij stormen de stad in. Zo wordt Antiochië veroverd. 
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De aanvoerders zagen dat er nu voldoende bekwame krijgers boven waren om een of 

meerdere poorten te kunnen openen. IJlings keerden ze naar het kamp terug om hun troepen 

gevechtsklaar te maken en om onmiddellijk de stad binnen te dringen, van zodra van daar 

binnen het signaal zou gegeven worden. Maar de christenen die al bovenop de muren waren, 

hadden vanuit de hemel een extra dosis moed gekregen. Onder leiding van de man die hen 

had binnengelaten, hadden ze in één ononderbroken elan al tien torens veroverd en de 

wachters ervan omgebracht. Toch verkeerde heel de stad nog altijd in een diepe rust en 

hoorde men vandaar geen enkel geluid.  

Nu was er in het gedeelte van de omwalling, dat de christenen beklommen hadden, nog een 

zijingang. Ze kwamen naar beneden, gingen naar die poort, braken de grendels en de sloten 

ervan open en lieten degenen die buiten wachten binnen. Dit zorgde voor een spectaculaire 

toename van christenen binnen de stadsmuren en daardoor konden ze een massale aanval 

doen op de zogenaamde ‘Poort van de Brug.’ Ze staken met hun zwaarden de bewakers neer 

en forceerden de opening van de poort. Ondertussen hadden leden uit het gevolg van 

Bohemund zijn vaandel naar de heuvel gebracht, die boven de stad uitstak en het opgesteld 

vlakbij de hoogst gelegen versterkte post op een hoge en goed zichtbare plaats. Toen ze 

zagen dat de rosse gloed van de dageraad de zonsopgang aankondigde, gaven zij met hun 

hoorns en klaroenen een signaal. Dit geluid was bedoeld als teken voor al wie nog in het 

kamp vertoefde om de stad binnen te trekken. De aanvoerders herkenden de betekenis van 

het afgesproken signaal, ze maakten hun troepen gevechtsklaar en lieten hen de stad 

bestormen en de poorten en toegangswegen bezetten. Ook het gewone volk, voor wie tot 

dan toe het plan geheim was gehouden, kwam nu in beweging. Zij zagen dat het kamp zo 

goed als leeg was, volgden de anderen en wilden op hun beurt om ter eerst de stad binnen.  

Door al dat tumult waren de burgers nu wel uit hun slaap gewekt. In het begin wisten ze niet 

goed wat dat ongewone schreeuw betekende. Daarna zagen ze overal in de stad een 

ongewoon verkeer van zwaarbewapende krijgers, ze stelden vast welke slachting her en der 

aangericht werd in buurten en op pleinen en dan begrepen ze wat er echt aan de hand was. 

Ze lieten daarop hun huizen in de steek en probeerden met vrouwen en kinderen te vluchten. 

Hierbij probeerden ze afdelingen van gewapende krijgers te ontwijken, zochten 

schuilplaatsen op en veilige uitvalswegen en in hun radeloosheid over wat ze nog konden 

aanvangen, belandden ze dan toch nog onverhoeds te midden van de troepen. 

Maar de inwoners van Antiochië, die afkomstig waren uit Syrië en Armenië en ook 

christenen uit andere naties jubelden om deze nieuwe wending in de gebeurtenissen. Ze 

grepen naar hun wapens en vervoegden de gelederen van de christenen. Omdat ze de 

plaatselijke situatie veel beter kenden, namen ze de anderen op sleeptouw en informeerden 

hen over alle kronkelwegen en poorten van de stad. Als er hiervan nog dicht waren, 

vermoordden ze de bewakers, forceerden de sloten van de poorten en lieten daarna de rest 

van het leger binnen. De spectaculaire verandering van de toestand was voor hen een teken 

van een goddelijke interventie. Immers al wie wederrechtelijk door toedoen van die onreine 

honden het juk van de slavernij had moeten opnemen, al wie genadeloos gekweld was door 
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karweien, bijkomende lasten en folteringen, betaalde hen nu, eens de rollen omgekeerd 

waren, met gelijke munt alle vernederingen terug en bezegelde zo hun ondergang. 

Heel onze strijdmacht was nu in de stad en zonder problemen hadden ze zich de poorten, de 

torens en de wallen toegeëigend. De veldtekens van de aanvoerders en de kentekens die 

alom bekend waren, werden op de hoogstgelegen plaatsen geposteerd als teken van de 

overwinning. Overal vonden slachtpartijen plaats, overal werd er gerouwd en hoorde men 

het gejammer van de vrouwen, alom werden familievaders gedood en gezinnen zonder 

onderscheid afgemaakt. Ze braken in de huizen in, vernielden het huisraad en de volledige 

inboedel viel ten prooi aan wie er het eerst bij was. De overwinnaars doorkruisten plaatsen, 

waartoe hun vroeger de toegang ontzegd was en, meegesleept door moordlust en hebzucht, 

spaarden ze niemand, ongeacht geslacht of fysieke conditie en evenmin maakten ze 

onderscheid qua leeftijd. Al wie ze tegenkwamen in de wijken en op de pleinen van de stad, 

hoorden ze uit om te weten waar de vooraanstaanden verbleven en waar de rijkste burgers 

woonden. In dichte drommen stroomden ze daar dan samen, vermoordden het personeel, 

braken binnen in de huizen en de kinderen van de adel en de moeders werden met het 

zwaard afgemaakt. Het meubilair, het goud, het zilver en de kostbare stoffen verdeelden ze 

in gelijke porties onder elkaar. 

Men zegt dat er op die dag meer dan 10.000 burgers vermoord werden. Hun lijken lagen her 

en der zonder onderscheid des persoons onbegraven in de straten. 

 

V,23 De burgers trekken zich terug in de citadel. Yaghi Siyan vlucht de stad uit en wordt 

gedood. Velen komen om door van de berg te pletter te storten. 
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Yaghi Siyan zag dat de stad aan de vijand overgeleverd was en dat die meester was over de 

torens, de omwalling en heel de stad. Hij merkte ook dat het deel van de bevolking, dat 

ontkomen was aan de slachting, om ter eerst naar de citadel trok, maar hij vreesde dat het 

christelijke leger hen daar zou achterna zitten en de citadel zou gaan blokkeren en belegeren. 

Buiten zijn zinnen verliet hij helemaal alleen zonder enig gezelschap de stad langs een 

gangetje en ging hij op de vlucht, op zoek naar redding en overleving. Terwijl hij zo op zijn 

eentje, getormenteerd, doelloos en zonder enig vast plan ronddoolde, ontmoette hij opeens 

enkele Armeniërs. Zij herkenden hem dadelijk en gingen op hem af, als om hem hun 

gebruikelijke respect te betonen. In paniek stond hij toe dat ze dichterbij kwamen, maar 

omdat hij zo alleen op de vlucht was, hadden ze door dat de stad gevallen was. Ze sleurden 

hem op de grond, pakten zijn zwaard af en onthoofden hem. Daarna droegen ze zijn lijk naar 

de stad en in het bijzijn van heel het volk presenteerden ze het aan de legertop.  

Er verbleven nu ook in de stad een aantal edelen. Ze waren uit afgelegen gebieden gekomen 

om de Antiochiërs te ondersteunen en om zich op die manier verdienstelijk te maken. Deze 

kenden de stad onvoldoende en toen ze vernamen dat Antiochië in de handen van de 

christenen gevallen was, wisten ze zich geen raad. Ze vreesden voor hun leven en besloten 

een toevlucht te zoeken in de citadel. Terwijl ze met die intentie onderweg waren, kwamen 

ze opeens een afdeling van de christenen tegen, die vanuit het hoger gelegen deel van de 

stad naar beneden kwamen. Ze zaten nu geblokkeerd op een zeer enge plaats, konden niet 

meer naar boven en door de zeer steile helling ook niet meer naar beneden. Tezelfdertijd 

werden ze vanuit de hoogte door de christenen aangevallen. Hoe dan ook probeerden ze toch 
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te ontkomen, maar ongeveer driehonderd van hen stortten te pletter met hun paarden en hun 

typische wapenuitrusting. Ze braken hun nek en hun ledematen werden zo verbrijzeld dat er 

van hen nauwelijks een spoor overbleef.  

Maar wie van de stad zelf of uit de naaste omgeving afkomstig was, had wel de nodige 

terreinkennis en kwam er beter vanaf. Zodra deze mensen zagen dat de christenen in de stad 

binnengedrongen waren, trokken zij nog in de vroege ochtend in dichte drommen weg langs 

de poorten, die men net weer terug begonnen was af te sluiten, om naar het bergland te 

vluchten. De christenen zaten hen dicht op de hielen en konden een deel van hen in de 

boeien slaan en naar de stad terugvoeren. Anderen konden ontkomen dankzij hun paarden. 

Zij zochten een onderkomen in de heuvels, waar zij voor hun overleving en hun redding 

konden zorgen. 

Rond het vijfde uur van de dag keerden de christenen, die buiten de stad uitgerukt waren, 

terug en ook zij die over de stad verspreid waren, verzamelden zich opnieuw. Ze gingen 

intens op zoek en stelden vast dat er in heel de stad volstrekt niets van voedsel te vinden 

was, wat ook niet abnormaal was, want Antiochië was bijna negen maanden lang 

ononderbroken belegerd. Maar zij troffen er wel ontzaglijke hoeveelheden aan goud, zilver 

en edelstenen aan, alsook kostbaar vaatwerk, tapijten en zijde. Zo werd al wie vroeger een 

hongerige dompelaar was, nu plots heel rijk en hij bezat nu alles in overvloed. In heel de 

stad vonden ze echter amper 500 gevechtsklare paarden, maar ook die waren fel vermagerd 

en kwijnden weg van de honger. 

Zo werd Antiochië ingenomen op 3 juni van het jaar Onzes Heren 1098. 
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BOEK VI. De christenen nu zelf in Antiochië belegerd. 

 

VI,1 Beschrijving van de berg die uitsteekt boven de stad. Een deel hiervan is in handen van 

de vijand. De christenen zetten daar wachtposten uit en sturen boodschappers naar de kust 

om het volk op te trommelen. Levensmiddelen worden geïmporteerd en de stad wordt 

versterkt.  
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Er kwam een einde aan alle tumult, de zwaarden dropen van het bloed en de overwinnaars 

waren uitgeput van al het moorden. Toen de rust in de stad was weergekeerd, belegden de 

leiders een samenkomst. Zij waren er zich immers van bewust dat er nog heel wat werk 

voor de boeg stond en dat hun opdracht nog niet afgewerkt was. Zij posteerden wachters 

aan de poorten en op de wallen en ze beslisten ook de berg op te gaan om de citadel te gaan 

belegeren. Via oproepen van herauten gaven ze aan alle troepen het bevel om dadelijk naar 

de top van de berg op te rukken. Eens daar aangekomen, was het voor hen overduidelijk dat 

door de solide uitrusting van de citadel de vesting niet te nemen was en alleen door 

uithongering kon veroverd worden. Zij beseften dat dit alles echter vele inspanningen en 

inzet zou kosten en dat heel de operatie veel dagen tijd zou in beslag nemen. Daarom 

schakelden ze over op een andere strategie. 

De berg nu, die boven de stad uitsteekt, wordt door een heel diepe vallei en een sterk 

afhellende diepte in twee gesneden. Daardoor is het deel van de berg dat naar het oosten 

gericht is, lager, terwijl er op de top een ruim plateau is dat geschikt is voor wijngaarden en 

landbouw.  De tussenliggende kloof is echter zo breed dat men eerder de indruk heeft dat 

het om twee afzonderlijke bergen gaat en niet om één berg die in twee verdeeld is. Het naar 

het westen gerichte deel is echter veel hoger en spitser. Op het hoogste punt staat een 

burcht, voorzien van een sterke omwalling en solide torens. Aan zijn oostelijke en 

noordelijke zijde ligt er een diepe kloof, een echte afgrond. Men kan zich dan ook niet 

voorstellen dat de citadel langs die twee sectoren zou kunnen belaagd worden. Aan de 

westkant was de helling echter zachter en tussen deze plaats en de stad lag er nog een vallei, 

maar die was niet al te groot, beperkt qua breedte en niet spectaculair diep. Voor wie vanuit 

de citadel naar de stad wilde afdalen vormde deze helling de enige toegangsweg, maar op 

zichzelf was die al riskant genoeg, ook zonder dat men daar nog af te rekenen had met 

aanvallen. 

Onze leiders achtten het dan ook opportuun om deze helling te bezetten, om te vermijden 

dat de vijand vanuit de poorten van de citadel ongestoord zou kunnen afdalen naar de stad 

om de christenen te terroriseren. Zij posteerden daar dus bekwame en sterke krijgers en 

voorzagen hen van al wat nodig was, zowel qua voorraden als qua bewapening. Een muur 

met de nodige versterkingen en van goede makelij werd opgericht. Daarop plaatsten ze op 

oordeelkundig gekozen posities militaire tuigen waarmee ze alle vijandelijke bedreigingen 

konden afweren. De legertop daalde dan terug af naar het stadscentrum om te beraadslagen 

over de meer heikele kwesties. Zij waren wel van plan om, eens dat alles afgehandeld was, 

naar diezelfde berg terug te keren. Ze hadden immers beslist om daar te verblijven tot aan 

de verovering van de citadel, met uitzondering echter van de hertog, die op grond van het 

unanieme besluit van de legerleiding de bewaking van de oostelijke poort op zich genomen 

had evenals het beheer van het fort dat door de christenen buiten de stad opgericht was en 

eerst was toevertrouwd aan Bohemund. 

De legerleiding vernam nu ook dat Kerbogha, een fameuze leider, over wie wij al eerder 

gesproken hebben, in aantocht was en dat hij met een kolossale troepenmacht al tot in de 

omgeving van Antiochië was doorgedrongen. Daarop beslisten ze een aanvoerder naar de 

kust te sturen om hun broeders, die daarheen getrokken waren om voedsel en voorraden op 
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te slaan terug te roepen. Zij moesten al wat ze daar aan basisproducten gevonden hadden zo 

vlug mogelijk naar de stad overbrengen. 

Zo kwam het dat in die tussenspanne van twee dagen, die ons blijkbaar nog restte vóór de 

aankomst van de vijandelijke hoofdmacht, iedereen druk heen en weer liep en bekommerd 

was om van waar dan ook al wat ze konden aan levensmiddelen en voeder voor de dieren 

bijeen te schrapen en binnen de stad te voeren. Tegelijkertijd zetten zij ook alles op alles 

voor de versterking van de stad. Maar ook de bewoners van de stadsrand en de landbouwers 

hadden vernomen dat Antiochië terug in handen van de christenen gevallen was. Heel 

plichtsbewust brachten al deze omwonenden alles wat ze konden dragen bij elkaar. Feitelijk 

ging het echter maar over bescheiden hoeveelheden en stelde alles wat in de stad werd 

binnen gevoerd niet zo veel voor. Immers, het langdurige beleg had negen maanden lang 

heel de regio uitgeput en niets meer overgelaten wat zelfs maar voor een korte periode voor 

de christenen een hulp zou kunnen betekenen. 

 

VI,2 Driehonderd soldaten van de vijandelijke hoofdmacht komen heen en weer rijden vóór 

Antiochië. Roger van Barneville komt hen onverhoeds tegen en wordt gedood.  
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De tweede dag na de verovering van Antiochië, op het ogenblik dat de christenen nog druk 

bezig waren met de beveiliging van de stad en het aanvoeren van voedsel, daagden er plots 

driehonderd ruiters van Kerbogha op. Zij waren doelbewust vooruitgestuurd en moesten de 

christenen opsporen die zich buiten de stad ophielden en niet op hun hoede waren. Daartoe 

legden ze zich, van kop tot teen bewapend en voorzien van snelle paarden, in hinderlaag 

vlakbij de stad. Dertig onder hen, die klaarblijkelijk over de snelste paarden beschikten, 

begonnen over en weer te rijden tot vlakbij de stad. Met opzet gebaarden ze van kromme 

aas en reden ze zo maar wat argeloos op en neer. 

Toen de christenen in de stad hen zo zagen af en aan rijden, kregen ze het op hun heupen en 

ze vonden het totaal oneervol als ze er niet zouden op afgaan. Zo kwam het dat Roger van 

Barneville, iemand uit de entourage van Robert van Normandië, een zeer krijgshaftige 

figuur die al eerder in deze expeditie veel had gepresteerd, vijftien metgezellen 

optrommelde. IJlings verliet hij de stad om hen aan te vallen en om naar zijn gewoonte 

alweer een krachttoer te verrichten. Met gevierde teugels viel hij enthousiast die verkenners 

aan. Maar zij sloegen plots bedrieglijk op de vlucht en zij vervolgden hun vluchtroute tot ze 

bij de plaats gekomen waren, waar hun collega’s in hinderlaag lagen. Deze rezen op uit hun 

schuilplaatsen, vielen nu met een numeriek sterkere troepenmacht de christenen aan, die 

hun medesoldaten hadden belaagd en dreven ze langs dezelfde weg terug op de vlucht. 

Roger en zijn gezellen waren zowel qua gevechtscapaciteit als numeriek in de minderheid 

en probeerden naar de stad terug te keren. Hij werd echter verrast door de snelheid van de 

paarden van de vijand. Dodelijk getroffen door een pijl in zijn hartstreek, stortte hij 

levenloos neer van zijn paard. Hij was een figuur, over wie zijn omgeving voor eeuwig 

moest blijven rouwen en hij had naar best vermogen de belangen van de christelijke 

expeditie behartigd. 

Zijn gezellen konden zich in de stad terugtrekken, maar in het zicht van iedereen op de 

muur en in de torens maar zonder dat iemand tussenbeide kwam, werd het hoofd van deze 

memorabele held afgehouwen en daarna kon de vijand ongestoord ontkomen. Terwijl ze 

nog aan het wegtrekken waren, brachten de christenen het stoffelijk overschot in een 

plechtige lijkstoet en niet zonder tranen en algemeen geweeklaag terug in de stad. Met veel 

luister werd hij in aanwezigheid van alle leiders en van heel het volk met de voor 

stervelingen ultiem voorziene ceremonie bijgezet in de galerij van de basiliek van de Prins 

van de Apostelen. 
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VI,3 De opperbevelhebber arriveert en slaat zijn kamp op in de heuvels boven de burcht. De 

hertog lijdt een nederlaag aan de oostelijke poort en tweehonderd christenen sneuvelen.  
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De volgende dag, de derde sinds de bevrijding van de stad, arriveerde in de vroege morgen 

bij zonsopgang de al vaak aangehaalde oppermachtige leider, vergezeld van talloze troepen, 

nog groter in aantal dan eerder gezegd was. Met deze overmacht had hij, voor zover men 

vanuit het hoger gelegen deel van de stad kon zien, heel de omgeving bezet. Hij was de 

hoogst gelegen brug overgestoken en tussen het meer en de rivier, die ongeveer één mijl van 

elkaar verwijderd waren, sloeg hij zijn kamp op. Maar de getalsterkte van zijn troepen en 

het aantal van zijn krijgers was zo gigantisch dat zelfs die indrukwekkende vlakte, waarin, 

zoals eerder gezegd, Antiochië gelegen is, nauwelijks groot genoeg was om er hun kamp in 

onder te brengen. Zo kwam het dat ze ook de heuvels in de omtrek bezetten en daar hun 

tenten opsloegen. Uiteindelijk constateerde hij de derde dag, nadat hij zijn kamp vóór de 

stad had opgeslagen, dat zijn positie te ver van de stad verwijderd was. Hij overlegde met 

zijn entourage en daarbij waren zijn doelstellingen: de bezetters van de citadel van meer 

nabij ondersteunen en zijn troepen de mogelijkheid bieden om de stad binnen te trekken 

langs de poort onderaan. 

Daarom brak hij zijn kamp op, trok de heuvels in en blokkeerde heel de zuidelijke kant van 

de stad met een beleg van de oostelijke poort tot de westelijke. 

Er bevond zich nu vlakbij de oostelijke poort een versterkte post, die wat hoger gelegen was 

op een helling. Bij het begin van de belegering was die opgericht ter bescherming van het 

kamp en het beheer ervan was toen aan Bohemund toevertrouwd. Maar na de verovering 

van Antiochië begon deze het algemene beheer van de stad waar te nemen. Daarom had 

men de bewaking van dat fort en ook van de nabijgelegen poort toevertrouwd aan de hertog. 

Toen de vijanden hun kamp hadden opgeslagen dicht bij die post, lanceerden zij van daaruit 

herhaaldelijk heftige aanvallen op de bewakers van het fort. De hertog kon hun brutaliteit 

niet verdragen en hij trok uit de stad weg, vergezeld van zijn entourage. Zijn plan bestond 

erin de bewakers van dat fort, die op het punt stonden te bezwijken, hulp te bieden en het 

kamp dat vóór de poort lag, te vernietigen.  

Maar in de loop van die reddingsoperatie stormde een enorme groep Turken op de hertog en 

zijn gezellen af. Zij waren de meerderen, zowel in militair vermogen als in aantal en de 

hertog kon tegen hen niet standhouden. Met moeite slaagde hij erin om aan hun zwaarden te 

ontkomen en om op de vlucht te slaan. Hij kon zich in veiligheid brengen in de stad, maar 

de vijand zette een hardnekkige achtervolging in. Daardoor kwamen de gewone krijgers in 

het nauw te zitten en in het massaal gedrum versperden ze elkaar de toegang. Sommige 

werden verpletterd, andere liepen verwondingen op, enkele werden ook gevangengenomen 

en in totaal sneuvelden daar, helaas, bijna tweehonderd christenen. 

 

VI,4 De christenen leggen binnen de stad aan de voet van de berg een gracht aan. Daar wordt 

slag geleverd en de vijand wordt verslagen. Hun aanvoerder komt de berg af en belegert de 

stad in het lagergelegen deel. 
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Na deze overwinning op de hertog, die voor hen de toonaangevende leider van de christenen 

was, werden de Turken zo overmoedig dat ze langs de poort van de citadel en via aan hen 

bekende binnenwegen, naar de stad afdaalden en de christenen plots overvielen. Deze 

werden volkomen verrast en velen kwamen om door het zwaard of sneuvelden door de 

pijlen. De christenen zaten hen achterna, doch zij glipten ijlings de berg weer op en vonden 

een onderkomen in de citadel. Zij kenden immers andere routes dan de weg langs de heuvel, 

die door de christenen bewaakt en sterk beveiligd was. 
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Dit incident herhaalde zich verschillende malen en bij deze aanslagen vielen onder de 

christenen in de stad talrijke slachtoffers. Daarom kwam de legertop samen om een 

oplossing uit te werken voor deze hachelijke situatie. Unaniem werd besloten dat o.l.v. heer 

Bohemund en van de graaf van Toulouse tussen het lagergelegen deel van de stad en de 

berghelling een gracht zou gegraven worden. Hierdoor moesten de aanvallen van de vijand, 

voor wie het al een routine was geworden om de berg af te dalen, opgehouden worden en 

zou het volk in de stad ook meer rust kennen. Om de gracht nog effectiever uit te rusten 

voor de beveiliging van de christenen in de stad, bouwden ze op die plaats ook nog een 

versterking. Alle troepen werkten hier plichtsgetrouw en loyaal aan mee, als gold het hun 

eigen beveiliging. 

Maar de Turken die nog meester waren over de citadel en ook zij die van buiten uit de stad 

belegerden, raakten nog altijd langs de hoogst gelegen poort de stad binnen, kwamen dan 

langs sluipwegen naar beneden en bestormden bij herhaling de nieuwe vesting, waarbij zij 

alles op alles zetten om deze te vernietigen. Op een dag gebeurde het andermaal dat een 

Turkse krijgsbende, die echter numeriek sterker was dan gewoonlijk, vanuit het hoger 

gelegen stadsdeel uitbrak langs de gebruikelijke sluiproutes. In de buurt gekomen van het zo 

pas vermelde en recent gebouwde fort, lanceerden ze een heftige aanval op het garnizoen 

binnenin. Indien de leiders, aan wie de bewaking van de andere delen van de stad 

toevertrouwd was en ook heel de troep die over de stad verspreid was, niet zo vlug te hulp 

waren geschoten, dan zouden alle edellieden en sterke figuren, die binnenin de versterking 

hadden postgevat, namelijk heer Bohemund, Evrard van Puisset, Raoul van Fontenay, 

Raimbaud Croton, Pierre, de zoon van Cisla, Alberic en Ivo, in vijandelijke handen gevallen 

zijn. Maar de hertog, de graaf van Vlaanderen en de vorst van Normandië maakten korte 

metten met die brutale overval. Zij doodden er velen, namen er ook enkele gevangen en de 

anderen dreven ze op de vlucht. Ze verjoegen hen niet alleen uit de omgeving van de 

versterkte post, maar ze slaagden erin hen met zware verliezen uit heel de stad te verdrijven. 

De vluchtelingen keerden terug naar hun heer en hadden de mond vol over de sterkte en de 

bewonderenswaardige volharding van de christenen. Zo ging blijkbaar via hen de profetie in 

vervulling: “De tong van uw honden krijgt haar deel van de vijand”1, want zelfs de 

vervolgers zongen de lof van het gelovige volk. 

Nadat Kerbogha, zoals eerder gezegd, vier dagen halt had gehouden in de heuvels, zag hij 

dat hij geen verdere vorderingen meer maakte en dat er voeder te kort was voor de paarden. 

Hij brak daarom zijn kamp op en daalde met heel zijn leger opnieuw af naar de vlakte. 

Langs een wad stroomopwaarts stak hij de rivier over, stelde zijn leger in afdelingen op met 

gelijke tussenruimten en liet zijn aanvoerders een cirkel vormen rond de stad. Dan begon hij 

het beleg van Antiochië. 

De volgende dag zonderden enkele vijanden zich af van de rest van het leger en zij daagden 

de christenen uit voor een gevecht. Zij stegen af van hun paarden en begonnen de christenen 

op de wallen heftig te bestoken. Hierbij moesten ze echter verliezen incasseren, want heer 

Tancred verliet de stad langs de oostelijke poort en viel hen onverhoeds aan. Hij slaagde 

erin zes vijanden te doden, vooraleer deze hun paarden konden bereiken en de anderen dreef 

hij op de vlucht. Dan onthoofde hij de gesneuvelden en bracht hij hun hoofden mee naar de 

stad om het volk een hart onder de riem te steken, want het rouwde nog altijd heel erg om 

Roger van Barneville die op diezelfde plaats gesneuveld was. 

 

VI,5 De christelijke troepen in Antiochië krijgen erg te lijden van de honger. Sommige 

edellieden vluchten heimelijk weg. Bohemund krijgt het opperbevel.  

 

                                                           
1 Psalm 68, 24. 
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Ondertussen moesten de christenen, die enkele dagen tevoren nog Antiochië belegerd en 

overmeesterd hadden, nu zelf een beleg ondergaan. De kansen waren immers gekeerd, zoals 

dat door de wisselvalligheden van het lot weleens pleegt te gebeuren. Zij hadden bovendien 

af te rekenen met voedselgebrek en kregen het bovenmenselijk hard te verduren. Buiten de 

stad heerste het zwaard, binnenin de paniek. Want naast de terechte angst, die uitging van 

de talrijke belegeringstroepen buiten de wallen, was er nog het feit dat de vijanden de 

citadel in hun macht hielden, van waaruit ze, zoals eerder aangehaald, herhaaldelijk de 

christenen belaagden. De christenen kenden dus geen rust. 

Zo kwam het dat velen, als straf voor hun zonden, in wanhoop vervielen en niet meer 

dachten aan hun plechtige belofte of aan de eden, die zij kwistig gezworen hadden. 

Heimelijk lieten zij zich via manden en langs touwen van de muren glijden, zij lieten hun 

kameraden in de steek en vluchtten naar de kust. Heel wat onder hen belandden in de 

handen van de vijand en verzeilden tot het einde van hun dagen in de slavernij. Anderen 

konden echter de zee bereiken en dwongen het volk op de boten om de trossen door te 

snijden en om uit te varen, met de woorden: “De grote vorst, die met een onmetelijk leger 

aangekomen is, heeft de stad met geweld heroverd. Hij heeft heel ons leger uitgeroeid en de 

leiders omgebracht, maar wij zijn met de hulp van de Heer aan hun zwaarden kunnen 

ontkomen. Snijdt dus de ankertrossen door en vlucht als de bliksem. Zo kan de vijand, als 

hij naar de kust afzakt, u niet op dezelfde manier belagen.” Daarop sloegen zij, samen met 

de bemanning van de schepen, op de vlucht. Tussen de christenen die op die manier 

ontkwamen waren er niet alleen uit het gewone volk of van geringe afkomst, maar ook 

mensen met aanzien en van hoge geboorte, zoals Willem van Grandmesnil, een 

vooraanstaande uit Apulië, die gehuwd was met de zuster van heer Bohemund, zijn broer 

Alberic, Willem (van Melun, bijgenaamd) de Timmerman, Guido Troussel, Lambert de 

Arme en vele anderen, waarvan de namen ons niet bewaard zijn. Zij zijn geschrapt uit het 

Boek des Levens en moeten dus ook hier in dit werk niet opgenomen worden. 

Er waren er ook – en dat was nog veel afschuwelijker – die, uit schrik voor de gevaren die 

op hen af kwamen en niet langer opgewassen tegen de honger en de ontberingen, overliepen 

naar de vijand en de leer van Christus en het geloof in Hem gewetenloos afzwoeren. Deze 

kerels gaven de vijand informatie door over de situatie van de christenen en brachten hen 

zodoende in zeer groot gevaar.  

Nog anderen bleven weliswaar in de stad maar merendeels koesterden zij niettemin hoop 

om te ontsnappen. Maar de eerbiedwaardige bisschop van Le Puy en heer Bohemund, de 

illustere leider, anticipeerden op hun plannen. Aan elke poort stelden ze mannen aan, op 

wier loyaliteit en deskundigheid zij met reden konden vertrouwen. Ook de torens werden 

aan afzonderlijke edellieden toegewezen. Zo hielden ze dag en nacht met nooit 

verslappende aandacht de wacht, met als gevolg dat niemand binnen de stad de kans kreeg 

om heimelijk te ontsnappen, hoe sluw en snel men daarbij ook te werk ging. Om de 

wachters de algemene bevoegdheid die hen was toevertrouwd effectiever te laten 

uitoefenen, zwoeren ze allen van hoog tot laag dat ze de opdrachten van heer Bohemund 

loyaal en toegewijd zouden uitvoeren, totdat hun taak in Antiochië erop zat en totdat het 

ultieme gevecht, waarop ze hoopten, zou geleverd zijn. Heer Bohemund zelf ging 

onafgebroken, dag en nacht, vergezeld van zijn personeel, van zijn entourage en van hen in 

wie het grootste vertrouwen koesterde, langs straten en pleinen. Hij deed met de grootste 

zorgvuldigheid de ronde van de muren en van de torens van de stad en inspecteerde daarbij 

nauwgezet of niemand zich onvoorzichtig gedroeg en of er door een samenzwering geen 

kans geboden werd aan de vijand om binnen te dringen.  

Er waren nu vier forten, waarbij een grotere bewakingsinspanning noodzakelijk was. Ten 

eerste was er het hoogste fort dat recht tegenover de citadel gelegen was. Een tweede was 

lagergelegen binnen de stad en opgericht bovenop de wal als tegenmaatregel tegen de 
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herhaalde aanvallen van de vijanden, die de gewoonte hadden om langs de poort van het 

hoger gelegen kamp naar de stad af te dalen. Een derde lag buiten de oostelijke poort en was 

nog vóór de inname van de stad opgericht om het kamp van de christenen te beveiligen. Ten 

slotte was er een vierde fort, dat op het bruggenhoofd gebouwd was en van waaruit recent 

de Poort van de Brug belegerd was. De graaf van Toulouse had het beheer over dit laatste 

fort opgegeven, toen hij bij de inname van de stad samen met de anderen Antiochië was 

binnengetrokken. Na de verovering was echter de graaf van Vlaanderen met 500 dappere en 

stevige krijgers dit fort binnengetrokken en hij had het zorgvuldig beveiligd. Hij vreesde 

immers dat de christenen, zodra dit fort in vijandelijke handen zou vallen, geen toegang of 

uitweg meer zouden hebben via de brug. In dat geval zou de situatie van de belegerden zeer 

kritiek worden. 

 

VI,6 De graaf van Vlaanderen kan zijn positie in het fort voor de Poort van de Brug niet meer 

handhaven. Hij verlaat het fort uit eigen beweging en steekt het in brand. De bevelhebber van 

de vijand stuurt enkele christelijke gevangenen naar Perzië.  
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Op zekere dag kreeg Kerbogha in de gaten dat de christenen al te gemakkelijk binnen en 

buiten konden gaan en dat het zo pas vermelde fort bij de brug een grote hinder betekende 

voor alles wat hij ondernam. Hij gaf dan ook opdracht om ongeveer 2000 krijgers zwaar te 

bewapenen en hiermee een forse aanval te doen op die versterking. Ogenblikkelijk volgden 

ze zijn orders op en ze kozen positie rondom de wal van dat fort op strategisch geschikte 

locaties. Ze vuurden een regen van pijlen af en met alle macht bestookten ze met 

onafgebroken stormlopen en aanvallen de vesting van het eerste uur van de dag tot het 

elfde. 

De graaf van Vlaanderen hield met zijn gezellen manhaftig stand en verdedigde de plek, 

waarover hij de verantwoordelijkheid opgenomen had, met inzet van al zijn krachten. De 

zon begon al onder te gaan, de avond viel en de belegeraars zagen dat ze niet opgeschoten 

waren. Ze staakten de bestorming en keerden naar hun kamp terug. De graaf vreesde echter 

dat ze de dag daarop met een veelvoud aan manschappen opnieuw aan dezelfde 

onderneming zouden beginnen. Hij was er zich van bewust dat hij het fort in geen geval 

tegen dergelijke overmacht in zijn greep zou kunnen houden. Daarom liet hij het in het holst 

van de nacht in brand steken en hij gaf het helemaal ten prooi aan de vlammen. Dan trok hij 

zich, samen met zijn medestanders ter plaatse, terug in de stad. De volgende morgen 

keerden degenen, die de dag tevoren het fort hadden belegerd, met nog 2000 man extra, 

terug om hun taak opnieuw op te nemen. Ze haastten zich naar de bewuste plek, maar 

constateerden dat die verlaten was en grotendeels verwoest. Onverrichterzake keerden ze 

dan maar naar hun kamp terug. 

Eén van diezelfde dagen gebeurde het dat sommige vijandelijke krijgers er ’s nachts in het 

geheim op uittrokken en hierbij toevallig botsten op enkele christenen. Het waren arme en 

onbemiddelde mensen, die weggegaan waren zonder voorzorgsmaatregelen te treffen. De 

vijanden namen hen gevangen en brachten hen bij hun opperbevelhebber. Op die manier 

wilden ze aan hem, omdat hij hun meester was, de eerst buitgemaakte stukken en het 

resultaat van hun succes aanbieden. De vorst keek echter met geringschatting neer op de 

povere staat van hun kledij en van hun wapens, namelijk bogen van hout, vuile roestige 

zwaarden, kleren, gescheurd door het onafgebroken labeur en zichtbaar versleten door het 

continue gebruik. De doorsnee pelgrim beschikte immers niet over reservekledij, die 

afwisselend kon gedragen worden. Naar verluidt, zei de legeraanvoerder het volgende: 

“Kijk eens aan, dit is dan het volk, dat koninkrijken in den vreemde in paniek moet 

brengen! Voor hen geldt het feit dat hen in alle uithoeken van de wereld brood gegeven 

wordt, alsof ze schamele huurlingen waren, reeds als grote rijkdom! En dat zijn dan de 
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wapens, waarmee de adel van het Oosten moet neergesabeld worden, terwijl door een slag 

hiervan in het beste geval een mus zou sneuvelen! Knevelt hen en zet hen, met hun boeien 

aan en met de wapens en de kleren die ze nu dragen, te kijk voor mijn meester, die mij 

uitgestuurd heeft. Dan kan hij op grond van zijn eigen waarneming concluderen wat het 

voorstelt over zulk volk te triomferen en ook wat men moet denken over hen, die 

onderworpen zijn door zulk een zootje, trouwens tot trots van deze laatsten. Mijn meester 

mag dus alle zorgen opzijzetten en de volledige verantwoordelijkheid voor deze 

aangelegenheid aan mij overlaten. Het ogenblik is nabij dat deze onreine honden zullen 

ophouden te bestaan. Zij zullen totaal verdwijnen en niet langer meer tussen de volkeren 

geteld worden.” 

Na deze woorden liet hij hen uitleveren en hij duidde ook de uitvoerders van deze opdracht 

aan. Ze moesten in opvolging van wat hij gezegd had de gevangenen naar de grote sultan 

van Perzië brengen. Hij was er immers van overtuigd dat het kinderspel zou zijn om de 

christenen te verslaan, maar hij had hun reële sterkte nog niet aan den lijve ondervonden. 

Ook meende hij dat het zijn blazoen zou opsmukken als hij hen in aanwezigheid van de 

sultan zou vernederen. Maar later zou dit tot zijn schande keren. Inderdaad, wanneer hij 

uiteindelijk tegen dat volk, dat zijns inziens niets voorstelde, de nederlaag zou lijden en 

verslagen moest afdruipen, dan betekende dat voor hem nog een extra vernedering en een 

bijkomende welverdiende schande. Voor wie overwonnen wordt is het in de regel een troost 

en het maakt ook het lot draaglijker, als men kan zeggen dat men verslagen is door 

krachtige en moedige figuren. Maar omgekeerd, wordt de schaamte en de vernedering nog 

groter, als de overwinning behaald is door onwaardige lieden van laag allooi. 

 

VI,7 De hongersnood stijgt ten top en de troepen moeten tegen heug en meug onrein voedsel 

eten. 
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Zo werd de stad langs alle kanten geblokkeerd, de bevolking kon binnen noch buiten en 

verkeerde niet in de mogelijkheid om buiten de stad hun zaken te gaan beredderen. De 

toestand van de christenen verslechterde drastisch, de aanvoer van voedsel was onbestaande 

en er brak dan ook in de stad een extreme hongersnood uit. Door het tekort aan 

levensmiddelen en de pijnlijk kwellende honger moest het noodlijdende volk zijn toevlucht 

zoeken tot mensonwaardige praktijken om aan voedsel te geraken. 

Zelfs kieskeurige mensen maakten geen onderscheid meer in voedsel en het bij wet 

bepaalde verschil tussen rein en onrein was niet meer van toepassing. Integendeel, al wat 

toevallig voorhanden was, gratis of te koop, ging door voor voeding en daarmee werd de 

maag, die gromde van de honger, gevuld, voor zover wat opgegeten werd daarvoor althans 

volstond. Edellieden waren niet beschaamd en vrijgeborenen schrokken er niet voor terug 

om zich als ongenode gasten op te dringen aan de tafels van vreemden, om begerig te 

smachten naar wat onbekenden aanreikten en om onbeschaamd te grijpen naar wat maar al 

te vaak geweigerd werd. Eergevoel, vroeger nochtans hun specifiek kenmerk, was niet 

langer te vinden bij dames en evenmin schroomvalligheid bij jonge meisjes. Hun status niet 

meer indachtig, waren zij her en der op zoek naar voedsel, waarbij zij niet terugschrokken 

voor afval. Hun voorkomen was miserabel, hun stem één en al gejammer en bij machte om 

zelfs harten van steen te ontroeren. 

Er waren echter ook andere vrouwen die zich door de bittere hongersnood niet lieten 

verlagen om hun eergevoel te verliezen en met onbeschaamde blik te gaan bedelen. Zij 

trokken zich terug op verborgen plekken en kwijnden in hun eentje weg, omdat ze er nog 

eerder de voorkeur aan gaven om te sterven in plaats van zich in het openbaar te vertonen 

om aalmoezen te vragen.  
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Het was nu ten slotte ook mogelijk om mannen, die vroeger heel robuust waren en bij 

iedereen in de kijker liepen en opvielen door hun grote persoonlijkheid en door hun hoge 

positie, nu totaal verzwakt op een stok te zien leunen en hun halfdode ledematen langs 

wijken en straten te zien slepen. Met een ellendige blik, ja zelfs zonder stem, smeekten ze 

de voorbijgangers om een aalmoes. Zo kon men ook overal langs de kruispunten krijsende 

baby’s zien liggen, die voor hun voeding nog nood hadden aan melk. Degenen die hen op 

de wereld hadden gezet, konden hun moederlijke plichten niet meer vervullen, omdat zij er 

zelfs niet in slaagden om voor zichzelf aan het allernoodzakelijkste te geraken. Bijna 

niemand van die talrijke populatie kon nog in de eigen noden voorzien. De financiële 

middelen van vrijwel iedereen waren uitgeput, bedelen was zowat het normale patroon 

geworden. Iemand, die er privé nog goed voorzat, leed niettemin ook gebrek, want de 

basisproducten waren niet meer in de handel. Wie vroeger in zijn naaste omgeving doorging 

voor gastvrij en gul in het organiseren van maaltijden, zocht nu schuilhoeken op en plaatsen 

die voor anderen ontoegankelijk waren, om toch maar wat met rust gelaten te worden. Daar 

stortten zij zich gulzig op het voedsel, dat ze uit diverse bronnen hadden bij elkaar gekregen 

en zij deelden daarvan met niemand. 

Wat moet ik hier nog aan toevoegen? Kamelen, ezels, muildieren, gelijk welke soort van 

onrein voedsel en zelfs – het is beschamend dit te moeten vermelden – krengen van gestikte 

of gestorven dieren gingen door voor een delicatesse, telkens maar iets van dien aard 

beschikbaar was. Hiermee probeerden ze hun kwellende honger te stillen en zo met alle 

mogelijke middelen hun lamentabel bestaan nog wat te rekken. Niet alleen het gewone volk 

en de middenklasse waren in de greep geraakt van die rampzalige hongersnood, maar ook 

de hogere klasse had er maar al te erg onder te lijden. Voor hen was dat in feite nog des te 

zwaarder om dragen, naarmate zij ook meer nodig hadden. Zij moesten immers instaan voor 

meerdere mensen en zij konden wie beroep deed op hun vrijgevigheid niet afwijzen. 

Ook al leven de verhalen hierover nog voort bij de oudere generatie, toch zou het buiten het 

bestek van dit beknopt historisch overzicht vallen en ook een aparte behandeling vereisen, 

als we het relaas zouden doen van wat de diverse aanvoerders toen meegemaakt hebben en 

welke ontberingen zij voor Christus geleden hebben. Om kort te zijn, men kan zich geen 

enkel historisch werk voorstellen, waarin verhaald wordt dat leiders van dit formaat en een 

leger van zulke omvang zonder desertie en met zoveel volharding zulke zware kwellingen 

moesten trotseren. 

 

VI,8 De vijand slaagt er bijna in om heimelijk één van de torens te bezetten. Hendrik van Esch 

houdt moedig stand, doet vele vijanden sneuvelen en door zijn forse reactie blijft hij baas over 

de wachttoren.  
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Zo was de stad door het energieke optreden van Kerbogha en zijn troepen volledig 

omsingeld en geblokkeerd. De ingesloten bevolking had geen uitweg meer en evenmin kon 

er nog iemand binnen. Bovendien was iedereen door de bijna dagelijkse gevechten in en 

buiten de stad extreem vermoeid. Vandaar dat hun lichamelijke conditie er door het lange 

labeur en door de kwellende hongersnood fel op achteruitging. Ze werden minder alert en 

minder consciëntieus bij de beveiliging van de stad. Het is ook normaal dat wie bijna 

helemaal in beslag genomen wordt door de zorg voor elementaire voeding wat nonchalanter 

wordt bij het beredderen van andere aangelegenheden. 

Zo kwam het dat op een dag de bewaking van de toren naast diegene, waarlangs de 

christenen de stad waren binnengeraakt, wat verslapte en dat daar aan de vijand ei zo na de 

kans geboden werd om de stad te heroveren. Sommige vijanden hoopten namelijk in de 

stilte van de nacht die toren weer te bezetten, zodat ze vandaar, zoals de christenen het hen 

hadden voorgedaan, weer in de stad zouden kunnen afdalen. Met dit doel voor ogen hadden 
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ze ook al heimelijk ladders aangebracht. Bij valavond beklommen ongeveer dertig man 

langs die weg de muren, met de bedoeling om in de toren, die zonder beveiliging was, 

binnen te dringen. Terwijl ze intens aan die klim bezig waren, kwam toevallig de 

wachtoverste op zijn ronde in de sector, waar dit alles zich afspeelde. Hij zag wat ze 

beoogden en met luide stem alarmeerde hij de bewakers van de nabije torens met de 

boodschap dat die bewuste toren in het geniep door de vijand belaagd werd. De bewakers in 

die sector reageerden onmiddellijk op die luidruchtige oproep, onder meer de krachtige en 

befaamde Hendrik van Esch, samen met nog twee anderen, tevens zijn verwanten, Franco 

en Sigmar, die afkomstig waren van Maasmechelen. Hendrik haastte zich ijlings naar de 

bedreigde plek, want hij vreesde dat sommigen door de vijand omgekocht waren en dat de 

stad zo door verraad in handen zou komen van de Turken. Hij kwam ter plaatse, de 

bewakers van de torens in de omgeving sloten zich van alle kanten bij hem aan en hij viel 

de vijand krachtdadig aan. Energiek zoals gewoonlijk, verjoeg hij hen in een oogwenk van 

de bewuste toren, hoe fel ze ook weerstand boden. Vier onder hen doodde hij met zijn 

zwaard, de overige zesentwintig – er waren er immers dertig naar boven geklommen met de 

bedoeling om daarna ook de anderen binnen te laten – werden met gebroken armen, benen 

en nek van de muur gegooid. 

Helaas moest die sterke figuur het verlies betreuren van zijn metgezel Sigmar, die met een 

zwaard doorboord werd. Franco liet hij met dodelijke verwondingen en in kritieke toestand 

terug naar huis brengen. 

 

VI,9 De Turken gaan naar de kust, steken schepen in brand en doden onderweg vele 

christenen.  
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Het voedseltekort werd bij de belegerden van dag tot dag acuter, de hongersnood werd 

kritiek en de bevolking zag als maar meer af. Omdat de kwellingen te veel werden en omdat 

de dagelijkse ellende te zwaar begon te wegen, zetten sommige christenen alle voorzorgen 

voor hun veiligheid en hun lijfsbehoud opzij, zij ontsnapten in het geniep uit de stad dwars 

door de vijandelijke linies, trotseerden talloze gevaren en trokken naar de kust, waar nog 

altijd een aantal schepen aangemeerd lagen, zowel van Grieken als van Latijnen. Ze wilden 

bij hen voedsel inkopen en dat naar de stad vervoeren met de bedoeling het daar opnieuw te 

verkopen. Anderen waren echter vertrokken met het plan om niet meer terug te keren. Zij 

wilden ontsnappen uit die spiraal van gevaren en hadden alle hoop verloren op enige 

verbetering van de situatie van de resterende Antiochiërs of zelfs maar om te ontkomen aan 

het zwaard van de vijand. 

Het kwam de Turken ter ore dat de vluchtelingen langs nachtelijke heimelijke 

ontsnappingsroutes naar de kust afzakten om aan voedsel te geraken of in de omgeving van 

de stad rondcirkelden. Ze stuurden manschappen met de nodige terreinkennis uit om zich in 

hinderlaag te leggen en deze richtten verschillende slachtpartijen aan. Omdat ze hierbij 

herhaaldelijk succes oogsten, stuurden ze tweeduizend uitgelezen ruiters naar de kust. Zij 

moesten de schippers en de marktkramers om het leven brengen, de schepen in brand steken 

en alle commercieel verkeer onmogelijk maken. Door deze handelsroute af te snijden 

zouden de christenen volledig zonder voedsel komen te zitten en alle hoop op redding 

moeten laten varen. En zo geschiedde. Zij voerden hun opdracht uit, staken een deel van de 

schepen in brand en ze konden ook onverhoeds de scheepsbemanning overvallen en de 

meerderheid onder hen ombrengen. De overige joegen ze op de vlucht. 

Het nieuws hierover verspreidde zich en zo werden al diegenen die gewoonlijk naar de 

regio van Antiochië kwamen om handel te drijven afgeschrikt, of ze nu afkomstig waren uit 

Cyprus, Rhodos en de andere eilanden, maar ook uit Cilicië, Isaurië, Pamphylië en de 
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andere kuststreken. Ze vonden het onveilig om naar deze contreien terug te keren en daar 

hun koopwaren in te voeren of om er zelfs maar in de buurt te komen. 

Op die manier zag de toestand van de onzen, ook al was die eerder al kritiek, er als maar 

dramatischer uit. Immers, zolang de marktkramers over een vrije toegang via de zee 

beschikten – hun import stelde wel niet veel voor en was ontoereikend voor de talrijke 

stedelijke bevolking – betekende dit hoe dan ook een zekere opkikker voor de christenen en 

verminderde dat enigszins hun noden.  

Toen de vijand echter van de kust terugkeerde, troffen ze onderweg nog christenen aan. 

Allen werden met het zwaard omgebracht, slechts een kleine minderheid kon zich 

verschuilen in het kreupelhout, in het struikgewas of in spelonken. Het bericht, voorbode 

van rampen, betekende, nog meer dan de extreme hongersnood een zware slag voor de 

christenen. Telkens zij berichten hoorden over het tragische lot van hun medebroeders, werd 

hun smart vernieuwd. Gevolgen van al dat afzien, van de catastrofale ellende, van het 

verlies van geliefden dag na dag en van de bitterheid van het noodlot waren volledige 

uitputting, totale wanhoop, minder zorgvuldigheid bij de beveiliging en verzwakking van de 

gehoorzaamheid aan de leiders. 

 

VI,10 Stefan, de graaf van Chartres, vertrekt naar de keizer van Constantinopel.  
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Ondertussen waren Willem van Grandmesnil en de anderen die met hem weggevlucht 

waren in Alexandretta aangekomen. Daar verbleef ook Stefan, graaf van Chartres en Blois 

en naar zijn terugkeer keken zowel de legerleiding als heel het volk elke dag intens uit. 

Maar hij veinsde nog altijd dat hij ziek was. De vluchtelingen brachten bij hem verslag uit 

over de gebeurtenissen in Antiochië. Om zeker niet de indruk te wekken dat ze om futiele 

en lichtzinnige beweegredenen als lafaards hun lotgenoten in de steek gelaten hadden, 

dreven ze de afmetingen van de rampen en de noodsituatie nog wat op. Ook al was de 

toestand catastrofaal en zonder voorgaande, toch maakten zij die door hun gekleurd relaas 

nog erger en wat al ernstig was, werd in hun woorden rampzalig. 

Het was niet moeilijk Stefan van Blois te overtuigen van iets wat paniek kon veroorzaken, 

want hij had om diezelfde reden zijn bondgenoten al eerder in de steek gelaten en was toen, 

onder het voorwendsel van een ziekte, weggevlucht van zijn compagnons. Na onderling 

overleg gingen zij dus op zee met de boten die klaarlagen in de haven. Na een vrij lange 

boottocht gingen ze aan land in één van de kuststeden. Ze vroegen zich bezorgd af waar de 

keizer zich ergens zou ophouden en deden daar zorgvuldig navraag naar. Uit het relaas 

vanuit diverse bronnen – deze waren weliswaar niet altijd eensluidend, maar uiteindelijk 

bleek dat relaas toch waarheidsgetrouw – kwamen ze te weten dat de keizer met een 

onmetelijke troepenmacht, die samengesteld was uit Grieken en Latijnen, zijn kamp 

opgeslagen had in de buurt van Finiminis. Hij was op weg naar Antiochië om de christenen 

te hulp te komen, in toepassing van zijn contractuele verplichtingen. Naast de troepen, die 

hij zelf uit alle mogelijke naties verzameld had, hadden zich ook circa 40.000 Latijnen bij 

hem aangesloten. Zij waren door de legers, die hen vooraf gegaan waren, uit armoede of om 

medische redenen of om een andere dwingende reden op het grondgebied van de keizer 

achtergelaten. Nu echter hadden ze verse krachten en moraal opgedaan en door de 

aanwezigheid van de keizer met zijn ontzaglijk leger hadden ze het volste vertrouwen in de 

expeditie. Zij snakten er dan ook met hart en ziel naar om zich in de nabije toekomst aan te 

sluiten bij hun vroegere metgezellen. 

Toen Stefan vernam dat de keizer daar verbleef en dat hij, in afwachting van de komst van 

een nog grotere troepenmacht, alles in gereedheid bracht om te vertrekken, trok hij langs de 

kortste weg met zijn gevolg in allerijl naar het keizerlijke leger. Bij zijn aankomst werd hij 

met alle egards, maar ook met verbazing ontvangen. De keizer had immers met hem al 
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eerder kennis gemaakt en met hem vriendschap gesloten van bij het begin (van de expeditie) 

toen hij nog aan de overtocht bezig was samen met de anderen. De keizer stelde hem dan 

ook meer precieze vragen over het leven, de gezondheid en de situatie van de aanvoerders 

en over zijn motieven om het leger te verlaten.  

Nu volgt het antwoord van Stefan.  

 

VI,11 Stefans toespraak tot de keizer, vol onwaarheden en met fatale gevolgen voor de 

christenen.  
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“Onoverwinnelijke keizer, uw trouwe dienaren, die recent door toedoen van Uwe Majesteit 

de overtocht hebben kunnen doen en daarbij rijkelijk hebben kunnen beroep doen op uw 

gulle vrijgevigheid, hebben Nicea veroverd en zijn na een vrij voorspoedige tocht tot in 

Antiochië geraakt. Na een ononderbroken blokkade en een beleg van negen maanden 

slaagden ze erin om met de genadige hulp van de Heer de stad te veroveren en ze volledig 

in hun macht te krijgen, op uitzondering van de citadel, die op een berg boven de stad 

uitsteekt en onneembaar is. Zij dachten dat alles voor elkaar was en dat alle gevaren 

geweken waren, maar ook al was de stad nog maar net veroverd, toch bleek hun oordeel 

onjuist en deze ultieme misrekening kwam hen duurder te staan dan eerdere fouten. Zij 

belandden namelijk in een situatie die gevaarlijker was dan alles wat zij eerder hadden 

meegemaakt. 

Er waren nauwelijks drie dagen verstreken sinds de verovering van de stad of Kerbogha, 

een zeer machtige Perzische leider, kwam met een ontzaglijke troepenmacht van 

Oosterlingen, die qua aantal alles overtrof, diezelfde stad belegeren. Langs alle kanten hield 

hij de ingezetenen in zijn greep en maakte hij elke in- en uitgang onmogelijk. Uiteindelijk 

stortte hij de leiders en heel het volk in zulke ellende dat ze geen hoop meer konden 

koesteren om hier nog heelhuids uit te geraken. Het ontzaglijke aantal van de belegeraars is 

moeilijk in cijfers uit te drukken. Om kort te zijn, hun troepen bedekten heel de regio van 

Antiochië als sprinkhanen, zodat er zelfs geen plaats meer overschoot voor hun tenten. De 

christenen van hun kant waren zo uitgedund door honger, door de koude maar ook door de 

hitte, door aanslagen en nederlagen dat zij zich in totaliteit binnen de stad konden 

verzamelen, maar dat hun aantal blijkbaar met moeite voor de verdediging van de stad 

toereikend was.  

Daar komt nog bij dat het beetje ondersteuning dat gewoonlijk per schip aangevoerd wordt 

vanuit uw rijk, vanuit de eilanden en uit de andere kuststeden, nu totaal geneutraliseerd 

wordt. U kent ongetwijfeld hiervan de details. De vijanden hadden immers een deel van hun 

troepen uitgestuurd om heel de regio tussen Antiochië en de kust te bezetten. Na de totale 

vernietiging van de vloot en de moord op de bemanningsleden en de marktkramers hadden 

zij zo alle hoop op handelsverkeer de kop ingedrukt en aan de christenen alle hoop 

ontnomen om aan voedsel te geraken. Men zegt dat er in de stad onvoldoende voedsel 

overblijft om in de behoeften van één dag te voorzien… 

Hier komt nog bij tot overmaat van ramp dat ze ook in de stad geen veilig onderkomen 

hebben. Door de invallen van de vijanden, die via de citadel boven de stad in het geniep 

konden binnenraken, komt het in de stad zelf te midden van de straten en de wijken 

herhaaldelijk tot hevige schermutselingen. Zodoende maken zij zich voor de gevechten 

binnen de stad evenveel zorgen als voor de aanvallen van buiten uit. 

Bijgevolg zijn wij zelf samen met de bevelhebbers en edellieden, die in ons gezelschap 

vertoeven, tot het besef gekomen dat de zaken van onze medebroeders er slecht 

voorstonden. Bij herhaling zijn we met hen in gesprek gegaan en hebben wij hen broederlijk 

vermaand om oog te hebben voor hun eigen veiligheid. Zij moesten ermee ophouden om 

tegen Gods wil in deze hopeloze onderneming verder te zetten. We zijn er echter niet in 
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geslaagd hen van hun plan af te brengen. Om dus niet op onverantwoorde wijze in dezelfde 

rampspoed verwikkeld te raken, hebben wij dan ook prioriteit gegeven aan onze eigen 

veiligheid. 

Daarom, als het u belieft en uw edelen er ook zo over denken, staakt uw opmars, opdat de 

succesrijke troepen, die u aanvoert, niet in een soortgelijk avontuur zouden terechtkomen. 

Het getuigt immers van een beter beleid om zich, in het zicht van een dergelijke overmacht 

die door gans het Oosten geleverd wordt, terug te trekken zonder verdere pogingen te 

ondernemen, terwijl men nog op volle getalsterkte is, in plaats van zo maar op goed geluk 

het lot van zoveel degelijke soldaten in de weegschaal te leggen.  

De edelen hier aanwezig kunnen als onze lotgenoten getuigen voor wat ik zeg. Hetzelfde 

geldt voor Taticius, die bekwame en schrandere man, die door Uwe Hoogheid naar ons is 

gezonden. Hij heeft de teloorgang van onze troepen gezien en is zo wijs geweest om zich uit 

hun gezelschap terug te trekken om Uwe Majesteit hierover te informeren.” 

In het leger van de keizer was er een broer van heer Bohemund, Guido genaamd. Toen hij 

Stefan beluisterde, werd hij bijna uitzinnig en hij beweende het lot van zijn broer en van zijn 

vrienden. In eerste instantie wilde hij het verhaal van de graaf van Blois counteren en hem 

van lafheid beschuldigen, omdat hij schaamteloos gedeserteerd was uit het gezelschap van 

leiders van een dergelijk formaat. Maar Willem van Grandmesnil, schoonbroer van Guido 

en van Bohemund, edel van afkomst maar niet in zijn daden, kon hem tot bedaren brengen.  

 

VI,12 De keizer keert terug naar huis en hij ontbindt de troepenmacht die hij ter 

ondersteuning van de christenen had bijeengebracht, want hij geloofde de graaf van Blois op 

zijn woord.  
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Nadat hij de boodschap van de graaf beluisterd had, riep de keizer zijn aanvoerders voor 

overleg bij zich en legde hen de vraag voor of ze verder zouden trekken dan wel het leger 

naar hun eigen land zouden terugleiden. Na rijp beraad over deze kwestie, waarbij 

voldoende tijd werd uitgetrokken en alle aspecten aan bod kwamen, beslisten ze eenparig 

dat het veiliger was en meer opportuun om het leger zonder verliezen terug te sturen in 

plaats van alle koninkrijken van het Oosten tegen zich in het harnas te jagen en zich 

onbezonnen te storten in de risico’s die aan een oorlog verbonden zijn.  

De keizer had een zo groot vertrouwen in de woorden van de graaf dat hij geloofde dat alle 

elementen van diens relaas zouden uitkomen. Wat meer was, hij was er zelfs beducht voor 

dat Kerbogha, na de aangehaalde vernietiging van het leger van de christenen, met heel die 

troepenmacht die hij, zoals gezegd, op sleeptouw nam, het rijk van Constantinopel zou 

binnenvallen. Hij vreesde dan zelf opnieuw Nicea evenals heel Bithynië te moeten 

prijsgeven, nadat hij door de hulp en de inspanningen van de leiders van de pelgrimstocht 

dit gebied had kunnen recupereren.  

Als voorzorg voor deze mogelijke ontwikkeling, liet hij bij zijn terugtocht alle provincies 

zowel langs links als langs rechts van de as Iconium-Nicea in brand steken en plunderen. 

Een regio die verwoest was, waar geen voedsel te vinden was en die ontvolkt was, zou toch 

een zekere barrière betekenen voor het geval de vijand een expeditie zou ondernemen tegen 

zijn keizerrijk.  

Zo kwam het dat door toedoen van de graaf van Blois het leger van de christenen niet kon 

profiteren van de door de keizer – in toepassing van de overeenkomst – geplande 

reddingsoperatie, ook al hadden zij daar zeer grote nood aan. Als je het optreden van de 

graaf in al zijn aspecten bekijkt en aan een grondig onderzoek onderwerpt, dan kan je 

daarvoor geen enkel begrip opbrengen. Het was immers zowel initieel als in essentie 

immoreel. Nochtans door de goede zorgen van Hem, die als enige in staat is en bij machte 

om wat in de grond slecht is toch tot een goed einde te brengen, heeft het uiteindelijke 
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resultaat van de actie van de graaf ontegensprekelijk bijgedragen tot de roem van diezelfde 

leiders en van het volk van God dat zogezegd ten onder gegaan was. Want zij “die de last 

van de dag en de brandende hitte hebben verdragen”2, die vrouw en kinderen hebben 

achtergelaten en besloten hebben om als pelgrims op veldtocht te gaan voor de Heer, 

verdienen het om de roem voor hun inspanningen op te strijken. Indien de keizer erbij was 

geweest, zou hij die roem aan alle anderen misgund hebben. Waarschijnlijk zou hij, indien 

hij met zijn troepen ter plaatse geweest was, door zijn natuurlijk gezag en door het 

numerieke overwicht van zijn leger de actie tot een goed einde gebracht hebben en zou hij 

terecht voor zichzelf de palm hebben kunnen opeisen. Vandaar kunnen wij vanuit ons 

geloof stellen dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat zij, die loyaal en toegewijd en met veel 

zwoegen de grootste gevaren getrotseerd hebben, uiteindelijk de vrucht van hun werk en de 

roem van de overwinning in de wacht sleepten. 

 

VI,13 De vijand krijgt bericht over de terugtocht van de keizer en verhoogt daarop nog de 

druk. De christenen worden wanhopig en weigeren nog langer te gehoorzamen. Bohemund 

stichtte brand in de stad om de dienstweigeraars uit hun schuiloorden te lokken. De 

legerleiding overweegt een eventuele vlucht, maar de hertog verzet zich tegen dat plan. 
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Het nieuws over de aftocht van de keizer verspreidde zich over de stad langs diverse 

kanalen. Dit dreef de ellende, waardoor ze onophoudelijk geteisterd werden, nog ten top en 

stortte bijna iedereen meteen in een afgrond van wanhoop. Ze verwensten de graaf van 

Blois en verdoemden zijn gedachtenis voor eeuwig. Ze vervloekten Willem van 

Grandmesnil en alle trawanten van dit misdadig complot en baden dat zij samen met de 

verrader Judas zouden delen in het eeuwige vuur. Zij hadden zich immers niet alleen 

onttrokken aan het harde labeur van de gemeenschap, maar zij hadden ook voor het volk 

van God een grotere reddingsoperatie onmogelijk gemaakt, die de Heer nochtans voor hen 

blijkbaar op het getouw had gezet. 

Kerbogha en zijn staf in het kamp waren via spionnen op de hoogte gebracht van de komst 

van de keizer en waren terecht hierover in spanning. Zij maakten zich zorgen over het 

militaire potentieel van de keizer en vreesden niet zonder reden de gevechtscapaciteit van de 

keizerlijke elitetroepen. Toen zij echter via diezelfde spionnen geïnformeerd werden over 

zijn aftocht, werden ze nog veel driester. Hun aanvankelijke hoop op de overwinning werd 

nu quasi zekerheid. Ze gingen dus de christenen nog feller bestoken en hen nog ferventer in 

het nauw drijven. Als gevolg hiervan kwamen de christenen in de stad in zulke nieuwe 

spiraal van rampspoed en van ellende terecht dat zij alle hoop op redding verloren en geen 

uitzicht meer hadden op beterschap. 

De wanhoop was zo immens en hield heel het volk zo in haar greep dat heer Bohemund op 

zijn rondgang door de stad – hij had immers de algemene leiding over het leger op zich 

genomen – met woorden noch met zweepslagen enig resultaat boekte, wanneer hij iemand 

uit de huizen wilde jagen, waarin ze zich verstopten om de wacht op te trekken of om op de 

vijand af te gaan, omdat de christenen zowel in als buiten de stad constant aanvallen te 

verduren kregen. Uiteindelijk waren Bohemunds herauten totaal uitgeput door al deze 

oproepen en keerden zijn medewerkers telkens onverrichterzake terug. Hij besefte dat hun 

inspanningen nutteloos waren en dat zij niemand uit hun schuilplaatsen konden jagen. 

Daarom liet hij zijn dienaren op diverse plaatsen in de stad vuren aansteken en 

brandstichten. Daarbij was het zijn bedoeling dat diegenen, wier hart versteend was en die 

weigerden hun goddelijke opdracht en dienst op te nemen, minstens van schrik tevoorschijn 

                                                           
2 Mt. 20,12. 
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zouden komen. Het resultaat was dat hij nu christenen bereid vond om op staande voet en 

om het eerst taken uit te voeren, terwijl hij tevoren hiervoor niemand ter beschikking had. 

Naar verluidt, verloren ook bepaalde legeraanvoerders alle hoop op redding of overleven en 

hadden zij in een geheim beraad beslist om de bevolking en heel het leger in de steek te 

laten, om dan heimelijk ’s nachts weg te vluchten en ijlings naar de kust te trekken. Toen dit 

bekend raakte aan de hertog en de eerbiedwaardige bisschop van Le Puy, riepen zij de 

legertop bij zich en gingen met reden heftig tegen hen te keer. Ze hielden hen voor ogen met 

welke permanente schandvlek deze edellieden zichzelf en hun familie zouden bezoedelen, 

indien zij zich, in tegenstrijd met alle morele principes en in strijd met het ethos van hun 

hoge afkomst, zouden distantiëren van die grote gemeenschap van gelovigen in Christus. 

Bij het volk van God heerste er dus zulk voedselgebrek en zulke knellende hongersnood, 

een zodanige externe en interne overlast door de schuld van de vijand, dat tegen dit alles 

geen troost of remedie opgewassen was. Hoog en laag deelden in diezelfde ontreddering en 

men kon elkaar onderling niet meer opmonteren. Zij dachten terug aan hun vrouw en hun 

kinderen, die zij thuis achtergelaten hadden. Weer schoot het hen te binnen welke 

uitgestrekte domeinen zij hadden achtergelaten uit liefde voor Christus en zij klaagden over 

de ondankbaarheid van de Heer. Hij had geen oog voor hun inspanningen en voor de 

oprechtheid van hun geloof, maar hij liet wel toe dat zij als een van God vervreemd volk in 

de handen van de vijand zouden overgeleverd worden. 

 

VI,14 Een zekere Peter krijgt een openbaring. De lans van de Heer wordt gevonden. Het volk 

krijgt opnieuw moed. 
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Toen het volk van God zo gekweld werd, keek de Heer genadig op hen neer. Hij gaf gehoor 

aan hun klachten en zond hen van op de troon van zijn Majesteit vertroosting. Hij richtte 

zich tot een geestelijke, die naar verluidt afkomstig was uit de Provence, een zekere Peter. 

Deze benaderde de bisschop van Le Puy en de graaf van Toulouse met de stellige bewering 

dat de H. Andreas hem tijdens zijn slaap verschenen was. Tot drie- of viermaal toe had hij 

hem met aandrang aangemaand om met de legertop te gaan spreken en hen te melden dat de 

lans, waarmee Onze Heer Jezus Christus’ zijde doorstoken was, in de kerk van de Prins der 

Apostelen veilig weggeborgen was. Ze moesten intens hiernaar op zoek gaan en de H. 

Andreas had hem trouwens duidelijke aanwijzingen gegeven betreffende de locatie. Peter 

wendde zich zo tot de aan God welgevallige leiders en hij vertolkte tot in detail de 

boodschap die hem, zoals hij getuigde, was toevertrouwd. Hij voegde hier nog aan toe dat 

hij door diezelfde apostel hiertoe gedwongen was met vele dreigementen. Arm als hij was 

en niet voorzien van veel intellect, had hij bij herhaling getracht zich te onttrekken aan deze 

missie, maar hij kon uiteindelijk, volgens zijn woorden, niet meer onder die opdracht 

onderuit komen, tenzij op gevaar er zijn leven bij in te schieten. 

Bisschop Adhemar en graaf Raymond gaven de informatie discreet door aan de rest van de 

legertop. Zij ontboden Peter in hun aller bijzijn om uit zijn mond de precieze details van het 

visioen te kunnen vernemen. Ze hechtten geloof aan zijn woorden en kwamen bijeen op de 

plaats die hij binnen het domein van die bewuste kerk had aangewezen. De aarde werd daar 

uitgegraven tot op een zekere diepte en, zoals hij voorspeld had, vonden ze een lans.  

Toen het volk hierover hoorde, trokken ze eensgezind naar de kerk, alsof ze nu vanuit de 

hemel ondersteuning hadden gekregen. Met giften en geschenken wilden ze aan die kostbare 

vondst een luisterrijk onthaal bieden. Ze begonnen nu als het ware te herademen na al hun 

angsten en ze hadden nieuwe krachten opgedaan om in Gods dienst te kunnen fungeren. Er 

waren er ook nog anderen die beweerden visioenen te hebben gehad van engelen of van 

heilige apostelen. Omdat hun boodschappen onderling zo overeenstemden, werd het visioen 
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van Peter nog meer geloofwaardig en zo herstelde het volk zich spectaculair van de totale 

ontreddering. 

Op aanraden van eerbiedwaardige godvrezende mannen hernieuwden de aanvoerders dan 

hun geloften en zwoeren ze onderling een uitdrukkelijke eed van trouw. Daarbij legden ze 

een plechtig belofte af: indien de Heer zo genadig zou zijn om hen uit de huidige kritieke 

situatie te bevrijden en als hij hen de verhoopte zege op de vijand zou verlenen, beloofden 

zij elkaar niet in de steek laten, tot zij met de hulp van de Heer de Heilige Stad en het 

roemrijke graf van de Heer opnieuw in vrijheid zouden stellen en teruggeven aan het 

christelijk geloof.  

 

VI,15 Pieter de Kluizenaar wordt met instemming van heel de legertop naar de vijand 

gestuurd. Onverschrokken voert hij deze missie uit. 
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Zesentwintig dagen lang had het volk onder die ondraaglijke ellende geleden. Nu begonnen 

zij opnieuw te herademen, ze omgordden hun lenden, hun incasseringsvermogen was 

spectaculair toegenomen en hun moreel stond terug op peil, nu hen van Godswege weer 

hoop was gegeven. Van hoog tot laag zegden ze als uit één mond dat er een einde moest 

gesteld worden aan de actuele ellende en dat zij de strijd moesten aangaan met de vijand. Zij 

wilden hen, die zo prat gingen op hun sterkte, op staande voet en met de hulp van de 

goddelijke genade verdrijven en de stad, die de Heer voor hen had bestemd, opnieuw 

bevrijden. Ze achtten het meer opportuun om in de strijd ineens alles op alles te zetten in 

plaats van weg te kwijnen onder de eindeloze hongersnood en zich te laten martelen onder 

het juk en de last van die gecumuleerde ellende. Dit was het algemeen discours en je vond 

het op ieders lippen: ze moesten de stad uittrekken en een beslissende slag met de vijand 

uitvechten. Dat was niet alleen de opinie van de adel maar ook het gewone volk was in de 

ban van datzelfde verlangen. Ze beschuldigden zelfs de leiders van passiviteit en stelden 

elke vorm van uitstel aan de kaak. De aanvoerders kwamen dus samen en erkenden dat het 

enthousiasme van het volk door God ingegeven was. Ze besloten unaniem om een 

afvaardiging te sturen naar de vijandelijke aanvoerder en hem voor de keuze te stellen. 

Ofwel moesten ze zich terugtrekken en de stad voor eeuwig in handen van de christenen 

laten, want die hadden daarvan de initiële rechten en waren recent daarin hersteld met de 

hulp van de Heer. Ofwel moesten zij zich opmaken voor de strijd en zich onderwerpen aan 

het ultiem oordeel van het zwaard. 

Voor de uitvoering van deze opdracht viel de keuze op Pieter de Kluizenaar, die 

respectabele man waarover wij het eerder al vaak hebben gehad. Als compagnon en partner 

voor deze missie kreeg hij Herluin, een verstandige en discrete man die noties had van het 

Perzisch en van de taal van de Parthen. Zij kregen het mandaat om het hoger geschetste 

ultimatum voor te leggen, maar met deze clausule dat, indien de keuze viel op de strijd, er 

een bijkomende vraag zou gesteld worden: wil hij het beslechten in een gevecht van man 

tegen man met één van onze aanvoerders, of was het zijn bedoeling een afgesproken aantal 

van zijn krijgers in te zetten tegen een identiek aantal christenen, of moesten de voltallige 

troepen van beide partijen het onderling uitvechten?  

Er werd een tijdelijke wapenstilstand afgesloten en er werd een vrijgeleide verleend om een 

vredesgezantschap uit te sturen. De twee vermelde gezanten gingen dus met een escorte op 

weg naar de tent van de opperbevelhebber. Ze troffen Kerbogha aan in het gezelschap van 

zijn chefs en satrapen. Pieter was weliswaar klein van gestalte, maar hij had een sterke 

persoonlijkheid en hij voerde de missie, die hem was toevertrouwd, consciëntieus en loyaal 

uit. Hij wendde zich dus tot die bewuste opperbevelhebber van de Perzen en zonder ook 

maar enige vorm van eerbetoon legde hij hem vastberaden en onverschrokken het 

ultimatum voor: “De gewijde vergadering van de aan God welgevallige leiders, die in 
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Antiochië verblijven, heeft ons naar uwe majesteit gezonden, om u aan te manen af te zien 

van alle tegen hen gerichte aanvallen en van de belegering van de stad, die hen door de 

goddelijke genade is terug geschonken. Immers, Petrus, de Prins van de Apostelen, heeft als 

getrouwe en wijze verkondiger van het christelijk geloof door de kracht van zijn woord en 

de weldoende uitstraling van zijn verkondiging, maar ook door wonderbare tekenen, deze 

stad van de afgodendienst bevrijd en tot het geloof in Christus bekeerd. Daarna werd de stad 

door u gewelddadig en onrechtmatig bezet, maar nu heeft God haar machtig en krachtdadig 

aan de christenen teruggegeven. Onze leiders willen dan ook hun volle 

verantwoordelijkheid opnemen voor de voorvaderlijke erfenisrechten en voor de plaats 

waarmee Christus vertrouwd was. Daarom leggen zij u volgende keuze voor: ofwel ziet u af 

van de belegering van de stad en van alle agressie, ofwel vecht u het binnen drie dagen uit 

met de christenen en laat u de zwaarden beslissen. Maar om te vermijden dat u zich zou 

onttrekken aan deze mogelijkheid om het uit te vechten of een plausibele reden zou vinden 

om er heimelijk aan te ontsnappen, stellen onze aanvoerders u enkele opties vóór, waaruit u 

er één kan kiezen. Ofwel gaat u alleen het gevecht aan met één van onze aanvoerders en dan 

haalt u als overwinnaar alles binnen, maar in geval van een nederlaag ziet u af van alle 

aanspraken. Ofwel moeten meerdere krijgers het onder identieke voorwaarden uitvechten, 

ofwel moeten beide troepen het op volle sterkte in een veldslag uitvechten.” 

Kerbogha weigerde in te gaan op het voorstel van de legaten en gaf, naar verluidt, het 

volgende antwoord: “Pieter, ik denk niet dat de situatie van de aanvoerders die u naar hier 

gezonden hebben zo stevig is, dat zij mij opties kunnen voorleggen of dat ik mij verplicht 

zou moeten voelen om in hun gedachtegang in te treden en een keuze te maken. 

Integendeel, door de kracht van onze zwaarden, zijn ze in een situatie beland, waarin zij 

geen mogelijkheid meer hebben om vrij te kiezen. Zij kunnen hun eigen wensen alleen maar 

uitvoeren of opgeven, als het ons belieft. Vertrek dus maar en zeg aan die dwazen, die hun 

eigen situatie nog niet doorhebben en u daarom naar ons gestuurd hebben, dat ik het leven 

zal sparen van al diegenen, mannen zowel als vrouwen, om ze in dienst te stellen van mijn 

heer, voor zover ik er althans zal aantreffen die nog in goede conditie zijn. Maar alle 

anderen zal ik als onnuttige bomen afhakken, zodat er geen enkele herinnering aan hen meer 

overblijft. Had ik mij er al niet eerder mee tevreden gesteld dat ze door de kwellingen van 

de hongersnood zouden omkomen en niet door het zwaard, dan zou ik al eerder door de 

wallen gebroken zijn en de stad overweldigd hebben. Zo zouden ze uiteindelijk met het 

zwaard bestraft zijn en de vruchten geplukt hebben van hun expeditie.” 

VI,16 Pieter keert terug naar de legertop en brengt verslag uit over de arrogante houding van 

de vijand. De strijd wordt aangezegd. 
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Pieter realiseerde zich wat de leider, naar wie hij uitgestuurd was, van plan was. Tevens was 

hij zich ook bewust van diens superioriteitsgevoel, dat hij puurde uit het numerieke 

overwicht van zijn troepen en uit zijn onmetelijke rijkdom. Hij kreeg een vrijgeleide en 

keerde naar het christelijke kamp terug.  

Eens terug in Antiochië, wilde hij het antwoord dat hij van Kerbogha had meegekregen 

overmaken en meedelen aan de legerleiding, zijn opdrachtgevers. Heel de bevolking echter, 

zowel de gezagvoerders als de massa, kwam voltallig opdagen en zij waren hevig op 

gebrand op informatie over het precieze antwoord van Kerbogha en over het resultaat van 

de missie. Pieter had zich voorgenomen om, in overeenstemming met de volgorde van de 

woorden van de aanvoerder, naar wie hij uitgestuurd was, de arrogantie, de dreigementen en 

het extreme superioriteitsgevoel woord voor woord uiteen te zetten. Maar die illustere 

hertog Godfried vreesde dat het volk al te zeer zou afgeschrikt worden en totaal in paniek 

zou raken, als alles in detail voor hen zou uit de doeken gedaan worden. Ze hadden immers 
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al zo veel te lijden onder de onophoudelijke kwellingen en ze stonden op het punt te 

bezwijken onder die escalatie van ellende. Daarom remde hij Pieter af in de loop van zijn 

relaas en hij zonderde hem af van de grote massa. Hij vroeg hem om alle details weg te 

laten en alleen maar kort en bondig mee te delen dat de vijand aanstuurde op een ultiem 

gevecht en zich daar intens op voorbereidde. 

Zo kwam het volk uit de woorden van Pieter te weten dat de vijand een beslissende veldslag 

wilde afdwingen. Op hun beurt was nu ook iedereen van hoog tot laag aangestoken door 

eenzelfde enthousiasme en luidkeels vroegen ze om hetzelfde. Uit hun woorden sprak zo 

veel optimisme dat ze klaarblijkelijk de druk, waaronder ze geleden hadden, vergeten waren 

en al zeker waren van de overwinning. Van alle kanten reageerde men instemmend en met 

woord en gebaar gaven ze als uit één mond ook te kennen dat ze het onderling volledig eens 

waren en ze zegden de beslissende slag aan voor de dag daarop.  

In opgewekte stemming keerde iedereen terug naar de eigen kampplaats en, omdat ze zo 

uitkeken naar de beslissende strijd, brachten ze de nacht slapeloos door. Ze haalden hun 

wapens boven, brachten hun paard in gereedheid, poetsten hun harnas en hun helm, legden 

hun schild klaar en scherpten hun zwaard. Bovendien kwam er een algemeen bevel, via 

herauten aangekondigd, dat iedereen in de vroege morgen nog vóór zonsopgang, 

gevechtsklaar en in volledige wapenuitrusting, de eigen afdeling moest vervoegen en de 

standaard van zijn rechtstreekse overste moest volgen.  

In de morgen bij het eerste krieken van de dag verzorgden de priesters en de bedienaars van 

de Heer overal in de kerken de eredienst en droegen het offer op. Ze spoorden het volk aan 

om zich, na de gebruikelijke biecht, in een geest van nederigheid en onthechting tegen de 

wereldse gevaren te versterken door het lichaam en het bloed van de Heer. Wanneer alle 

zonden vergeven waren en alle rancune, voor zover die er nog was, weggenomen, was de 

onderlinge liefdesband weer helemaal versterkt en konden zij vol vertrouwen ten strijde 

trekken. Zij waren nu naar waarheid leerlingen en ledematen van hem die gezegd heeft: 

“Hieraan zullen allen zien dat jullie mijn leerlingen zijn, dat jullie elkaar liefhebben.”3 

Nu ze de eredienst gevierd hadden en verzadigd waren door de goddelijke gaven, kwam er 

van Godswege een stroom van genade over de troepen. Gisteren en eergisteren waren ze 

nog onverschillig en futloos, vermagerd en doodsbleek en ze konden van uitputting 

nauwelijks de ogen openen of hun hoofd oprichten. Verzwakt van de honger en geveld door 

de ontberingen, hadden ze hun toevlucht gezocht in schuilplaatsen en hun eerbaarheid van 

weleer waren ze totaal uit het oog verloren. Maar nu kwamen ze door de goddelijke genade 

spontaan tevoorschijn, ze gooiden hun lafheid van zich af en droegen, als het ware met 

vernieuwde krachten, weer manhaftig hun wapens. Ze namen zich voor om weer met het 

enthousiasme van vroeger te praten over alle militaire aangelegenheden en namen al een 

optie op de overwinning. In heel die qua leeftijd en qua achtergrond zo diverse massa kon je 

nauwelijks ook maar ergens iemand vinden, die in gedachten niet bezig was met 

heldendaden, die niet te wapen liep of de overwinning niet voorspelde. 

De priesters van hun kant gingen, gekleed in liturgische gewaden, langs alle rangen en 

groepen, met het kruis en de relieken van heiligen in de hand. Ze beloofden vergeving van 

zonden en volledige kwijtschelding van alle kwaad aan allen, die zich moedig zouden 

inzetten in de strijd en die bereid waren op te treden als verdedigers van het christelijk 

geloof en van de tradities van hun vaderen. Ook de bisschoppen spoorden, zowel apart als in 

het publiek, de legertop en de aanvoerders van de troepen aan. Met alle overredingskracht, 

waarover ze van Godswege beschikten, spraken ze op hen in, terwijl ze de troepen zegenden 

en bij de Heer aanbevolen. Onder hen was ook als meest opvallende dienaar van Christus, 

de bisschop van Le Puy. Onafgebroken was hij intens bezig met mensen te bemoedigen en 

                                                           
3 Jo. 13,35. 
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door zijn vasten, zijn gebeden en zijn gulheid in het uitdelen van aalmoezen, bood hij zich 

onafgebroken aan als offer voor de Heer. 

 

VI,17 In gevechtsformatie trekken ze weg uit de stad en ze laten de graaf van Toulouse daar 

achter ter bescherming.  
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Op 28 juni verzamelden de christenen zich bij dageraad voor de Poort van de Brug. Na een 

smeekbede voor hemelse bijstand stelden zij zich eensgezind en als één man op in 

gevechtsformatie vooraleer de stad te verlaten. Eens de gelederen gevormd, kregen zij 

instructies over de rangorde en de tactiek van de opmars. 

De eerste linie had Hugo van Vermandois, de broer van de Franse koning als leider en 

vaandeldrager. Hij werd geassisteerd door die uitermate onberispelijke Anselmus van 

Ribemont en door nog andere edelen, van wie wij het aantal en de namen niet meer kennen. 

De tweede sectie stond onder de leiding van Robert, de graaf van Vlaanderen, bijgenaamd 

de Fries, met in zijn gezelschap al degenen die hem van in den beginne gevolgd waren. De 

leiding van de derde linie werd toevertrouwd aan Robert, de hertog van Normandië. Bij hem 

was ook die beroemde man, zijn neef Stefan van Aumale en andere edellieden die hem op 

de expeditie gevolgd waren. Adhemar, de memorabele bisschop van Le Puy, voerde de 

vierde groep aan met in zijn spoor zijn eigen entourage en die van de graaf van Toulouse. 

Hij bracht ook de lans van de Heer mee. Renard van Toul stond aan het hoofd van de vijfde 

linie en onder zijn commando volgden Pieter van Stenay, zijn broer Garnier, graaf van 

Grey, Hendrik van Esch, Reinhard van Ammersbach en Walter van Dommedard. De zesde 

afdeling werd door de legertop toevertrouwd aan Raimbaud, de graaf van Orange, Lodewijk 

van Monson en Lambert, de zoon van Conon van Montaigu. Godfried, de gerenommeerde 

en illustere hertog van Lotharingen, leidde de zevende linie samen met zijn eerbiedwaardige 

broer Eustace en hij stelde zijn afdeling op volgens de regels van de krijgskunst. De achtste 

sectie werd geleid door die krijgshaftige man met zijn uitmuntende inborst Tancred. De 

negende linie werd toevertrouwd aan Hugo van St.-Pol, zijn zoon Enguerrand, Thomas van 

La Fère, Boudewijn van Le Bourcq, Robert, de zoon van Gerard, Raynald van Beauvais en 

Galo van Monte Calvo. Aan het hoofd van de tiende afdeling stonden Rotrou, de graaf van 

Perche, Evrard van Puiset, Drogo van Monci, Raoul, de zoon van Godfried en Conan van 

Bretagne. Voor de elfde linie zorgden Izoard, de graaf van Die, Raymond Pilet, Gaston van 

Béziers, Gerard van Roussillon, Willem van Montpellier en Willem van Amanieu. 

Bohemund kreeg het oppercommando over de twaalfde afdeling, die de achterhoede 

vormde en omvangrijker was dan de andere. Hij moest voor rugdekking zorgen om op het 

gepaste moment aan de vorige linies hulp te kunnen bieden. Ook moest hij preventief 

ondersteuning geven aan christenen die dreigden door de vijand onder de voet gelopen te 

worden.  

De graaf van Toulouse van zijn kant was in die dagen zeer ernstig ziek. Ze lieten hem achter 

in de stad als bescherming tegen de Turken, die nog weerstand bleven bieden in de citadel. 

Zo wilden ze voorkomen dat zij, in de mening dat de stad verlaten was nu de leiders er niet 

meer waren, overvallen zouden beramen op zieken en gebrekkigen, op ouderen en zwakke 

vrouwen, kortom op heel het weerloze volk. Op de heuvel tegenover de citadel bouwden de 

christenen een zeer solide muur met stenen en cement en voorzien van borstweringen. Ze 

installeerden er een aantal slingertuigen en lieten voor de bewaking 200 kloeke, 

zwaarbewapende mannen ter plaatse achter.  

 

VI,18 De opperbevelhebber van de vijand probeert de christenen te beletten om de stad te 

verlaten, maar zij forceren een doorbraak.  
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Zo werden de rangen gevormd en werd het leger gevechtsklaar gemaakt. Dan werd unaniem 

beslist dat Hugo van Vermandois samen met de graaf van Vlaanderen en de hertog van 

Normandië aan het hoofd van de troepen zouden oprukken. Zij moesten erop toezien dat 

heel het leger de volgorde van vertrek zou respecteren: eerst moest het voetvolk vertrekken 

en de ruiters moesten hen op de voet volgen als directe ondersteuning. Er was ook een 

algemene richtlijn uitgevaardigd en officieel bekendgemaakt om te voorkomen dat men 

allereerst uit was op vijandelijke buit. Iedereen moest bij uitstek gefocust zijn op de 

vernietiging van de vijand. Eens de overwinning behaald was en de vijand in de pan gehakt, 

kon men zonder probleem terugkeren om buit te verzamelen. 

Kerbogha van zijn kant had van in het begin, maar vooral na de missie van Pieter de 

Kluizenaar, gevreesd voor een onverwachtse aanval van de christenen op zijn kamp. 

Daarom had hij met de bezetters van de citadel afgesproken dat zij, zodra de christenen een 

uitval planden of daar voorbereidselen voor troffen, vanuit de stad een signaal zouden geven 

en zo Kerbogha zouden informeren. En zo geschiedde. Omstreeks het eerste uur van de dag 

begonnen de christenen hun gelederen te formeren. De Turken in de citadel bemerkten dit 

en via het afgesproken signaal brachten ze meteen het kamp op de hoogte. Kerbogha wilde 

het plan van de christenen verijdelen en stuurde ongeveer 2000 manschappen uit om de 

onzen in de buurt van de brug tegemoet te stormen en hun uitval tegen te houden. Om 

effectiever te kunnen aanvallen en meer ruimte te creëren voor het boogschieten, stegen ze 

af van hun paarden, stelden zich op als voetknechten en bezetten het achterste deel van de 

brug. 

Maar de christenen hadden hun rangen gevormd en volgens alle regels van de krijgskunst 

opgesteld. Ze openden de poort en de troepen rukten uit in de vastgestelde formatie en 

bewaarden keurig hun linies. Toen de vijanden dan, zoals gezegd, probeerden de uitval van 

de christenen te verhinderen en zich daar intens voor inspanden, stuurde Hugo van 

Vermandois, die, zoals vermeld, de voorhoede aanvoerde, afdelingen van voetknechten en 

boogschutters op hen af en hij viel hen met veel enthousiasme aan.  

Aanvankelijk probeerden de Turken weerstand te bieden, maar uiteindelijk bezweken ze 

onder het aanvalsgeweld van de christenen. Ze werden helemaal uiteengeslagen en op de 

vlucht gedreven. Hugo zette hen zo fors achterna dat zij uiteindelijk maar met heel veel 

moeite de paarden, van wie ze afgestegen waren, konden recupereren. Eens de Turken op de 

loop, rukte die gedenkwaardige figuur die in de eerste linie had postgevat, Anselmus van 

Ribemont, fors tegen hen uit en leverde hij een voor de eeuwigheid memorabel bewijs af 

van zijn moed. Zonder acht te slaan op zijn eigen veiligheid, gooide hij zich roekeloos 

midden in de vijandelijke linies. Sommigen sloeg hij neer, anderen doorboorde en hij zette 

alles op alles om de vijand te vernietigen. Zo trok hij de blikken en ook de sympathie van 

heel het leger naar zich toe. 

Toen Hugo van Vermandois, graaf Robert van Vlaanderen en ook Robert van Normandië, 

graaf Boudewijn van Henegouwen en Eustace, de broer van de hertog, dit zagen, deden zij 

een snelle uitval om de zo pas vermelde edelman bijstand te verlenen, want zij waren vol 

bewondering voor zijn krachtdadig optreden. Ze bundelden hun krachten, gingen in het 

offensief en ruimden alle weerstand die hen nog geboden werd uit de weg. Ze richtten een 

enorme slachting aan onder de vijand en zetten hen op de vlucht na tot vlakbij hun kamp. 

 

VI,19 Bij de uitval van de christenen komt een hemelse dauw op hen neer tot vertroosting van 

iedereen. 

  

  

 

 

Bij de uitval van de christenen uit de stad gebeurde er iets merkwaardig. Volledig uitgerust 

voor de strijd, stuurden ze dus hun linies langs de stadspoort naar buiten. De vijand, die hun 

aanval probeerde te verijdelen, werd ofwel in de pan gehakt, ofwel op de vlucht gejaagd. Op 
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dat ogenblik kwam er vanuit de hemel een fijne maar zeer aangename dauw op het leger 

van de christenen neer. Voor hen kwam dat over als een weldaad, alsof de Heer hiermee 

zijn zegen en zijn genade over hen uitstortte. Al wie immers door die hemelse dauw 

besprenkeld werd, werd fysiek en mentaal totaal verkwikt en geheeld. Het leek alsof ze 

tijdens heel de expeditie geen enkele rampspoed of ellende meegemaakt hadden. Niet alleen 

de manschappen, maar ook de paarden kregen hun energie van weleer volledig terug. 

Dieren, die tevoren vele dagen lang als voedsel alleen loof of boomschors hadden gekregen, 

overtroffen heel die dag, zowel in snelheid als in uithoudingsvermogen, de vijandelijke 

cavalerie, die gevoederd was met gerst en stro.  

Die gezegende dauw genereerde bij de christelijke troepen een grote hoop op de 

overwinning en tevens heel veel genade in de vorm van dapperheid. Zo was klaarblijkelijk 

voor hen het psalmvers van toepassing “God deed een milde regen druipen ter versterking 

van zijn erfgenamen.”4 Ze twijfelden er dan ook niet aan dat de genade van de Heilige Geest 

duidelijk over hen was gekomen. 

Zodra de christenen hun troepen buiten de stad gebracht hadden, oordeelden zij het 

opportuun om hun linies te richten naar de bergen, ongeveer twee mijl van de stad 

verwijderd. Zo konden ze heel het vlakke terrein bezetten en verhinderen dat de vijanden 

dankzij hun numeriek overwicht, in het geniep of met geweld, posities zouden innemen 

tussen de christenen en de stad in. Op die manier zouden ze, zoals gewoonlijk bij 

veldslagen, de onzen langs alle kanten kunnen omsingelen en voor de vluchtelingen de 

terugweg naar de stad afsnijden. Langzaam rukten de christenen op, maar ze hielden de 

diverse linies gescheiden en ze raakten niet aan hun marsorde.  

Door de tussenkomst van de goddelijke genade gaven zij, die binnen de stadsmuren veel 

minder talrijk waren dan de vijand en in vergelijking met hen niets voorstelden, nu de 

indruk van in de meerderheid te zijn of zeker niet in de minderheid. Diezelfde die na het 

verzadigen van een menigte van vijfduizend, vijf broden wist te vermenigvuldigen tot een 

groot overschot aan porties, wilde ook het volk dat hem welgevallig was en dat goede 

werken wilde uitvoeren voor de glorie van zijn naam, met een evenwaardig mirakel 

verheffen.  

Bij de oprukkende troepen waren ook godgewijde priesters en levieten, gekleed in witte 

gewaden en met het wonderbare kruis in hun handen. Zij, die in de stad waren gebleven, 

klommen op de muren, gehuld in hun priesterlijke gewaden. Met tranen en smeekbeden en 

met uitgespreide handen, richtten zij zich met veel volharding en zonder ophouden voor de 

bescherming van het gelovige volk tot de Heer en baden zij dat hij zijn volk zou sparen en 

dat hij zijn erfdeel niet te grabbel zou gooien voor de heidenen. 

 

VI,20 Kerbogha stelt zijn leger in slagorde op en het gevecht van man tegen man barst los. 

Kilij Arslan valt de christenen in de rug aan en zet de linies van Bohemund zwaar onder druk. 

De andere leiders schieten te hulp. De Turken moeten wijken en steken vuren aan voor het 

rookeffect. 

  

  

 

 

       

     

5 

 

De vijandelijke opperbevelhebber was op de hoogte van de uitval van de christenen, zowel 

door het signaal vanuit de citadel, dat hij had opgemerkt als uit het relaas van zijn krijgers, 

die na hun nederlaag tegen de christenen hadden kunnen ontsnappen. Hij riep de oudsten en 

de legeraanvoerders samen, want wat hij eerst als een belachelijke klus had bestempeld, 

begon hij nu wel ernstig te nemen. En terwijl hij hun wapenuitrusting en hun bescheiden 

getalsterkte vroeger verwaarloosbaar achtte, begon hij die nu onrustwekkend te vinden. 

Conform het advies van de vergadering, waarbij hij vooral steunde op de terreinkennis van 

                                                           
4 Ps. 68,10. 
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de Antiochiërs, zette hij zijn troepen in slagorde en stelde hij de diverse linies op. Zeer 

precies en met de gepaste zorgvuldigheid besliste hij wie de voorhoede en wie de 

achterhoede zou vormen. Een van zijn maatregelen bestond erin één afdeling, die zich 

onderscheidde door haar bekwame en sterke krijgers naar de kust te sturen, vooraleer de 

christenen heel de vlakte tussen de stad en de bergen konden bezetten. Naar verluidt, stond 

deze groep onder het commando van Kilij Arslan, de vorst van Nicea, over wie wij het 

eerder vaak gehad hebben. De bedoeling hiervan was front te vormen tegen de christenen, 

wanneer zij na de vlucht en na hun nederlaag, naar de kust wilden afzakken of terugkeren 

naar de stad. Op die manier zou het volk van God, ‘tussen twee molenstenen’ geplet 

worden, namelijk tussen de troepen die hen achtervolgden en diegenen die hen frontaal 

tegemoetkwamen. De rest van de troepen stelde hij links en rechts op onder hun respectieve 

leiders. Hij knoopte iedereen duidelijk in de oren dat ze, om op zijn appreciatie te kunnen 

rekenen, hun uiterste best moesten doen om fors en dapper slag te leveren, hun traditionele 

dapperheid indachtig. Tevens moesten zij de grootste minachting opbrengen voor al wat een 

volk dat niets afwist van oorlogsvoeren, een massa hongerlijders, een slecht bewapende en 

ongedisciplineerde troep, probeerde te bekokstoven. 

De christenen bezetten dus heel de vlakte en troffen de gepaste maatregelen om een 

omsingeling door de vijand te voorkomen. Op het signaal van de klaroenen en met de 

vaandeldragers voorop, begonnen zij beetje voor beetje behoedzaam op te rukken in de 

richting van de vijandelijke linies. Eens ze binnen het bereik van de vijandelijke pijlen 

genaderd waren, lanceerden de eerste drie christelijke linies op hetzelfde moment de aanval 

en stormden ze op de vijand los. Met hun lansen en hun zwaarden gingen ze hen van 

dichtbij te lijf. Onze voetknechten, die de ruiterij voorafgingen, maakten gebruik van hun 

bogen en hun slingers en ze stormden spontaan en in onderlinge wedijver vol enthousiasme 

vooruit. De ruiterij volgde hen op de voet en bood zo intens mogelijk assistentie. 

Terwijl de eerste linies voluit geëngageerd waren in de strijd, sloten de volgende zich in een 

even heftige charge bij hen aan en zo waren ze in staat zowel qua dapperheid als qua 

militair potentieel het rendement van de voorhoede nog op te drijven. Zo stoten alle 

afdelingen, behalve de achterhoede onder het commando van Bohemund, door tot bij de 

vijandelijke linies. Ze vochten een intense strijd met hen uit en slaagden erin vele vijanden 

te doden. De vijandelijke rangen begonnen uiteen te vallen en ze werden op de vlucht 

gedreven. 

Ook de hertog had met zijn manschappen de sterkste en meest compacte afdeling van de 

vijand al bijna compleet op de vlucht gedreven, toen plots Kilij Arslan opdook met zijn 

troepen. Zoals eerder gezegd, had hij die in de richting van de kust afgeleid, maar nu daagde 

hij terug op en hij viel onstuimig en in volle vaart de troepen van Bohemund in de rug aan. 

Hij liet zo kolossaal veel pijlen afschieten dat deze zoals een hagelbui heel de slaglinie van 

Bohemund bedekten. Dan legden ze de bogen terzijde, gooiden hun traditionele tactiek over 

boord en bestookten de troepen van Bohemund met knuppels en zwaarden. Onder de 

extreme vijandelijke druk dreigden deze dan ook te bezwijken. Bohemunds troepen hadden 

het ongelooflijk hard te verduren en stonden op het punt uiteen te vallen, maar de 

aanvoerder zelf stond nog altijd energiek en dapper met een handvol medestanders te 

midden van de vijand te vechten. Maar dan kwam plots de hertog, die te hulp geroepen was, 

met zijn troepen op de proppen en in zijn gezelschap kwam ook Tancred, die opvallende 

figuur, energiek aanzetten om Bohemund hulp te bieden. Door hun welkome ondersteuning 

begon de aanvalskracht van de vijand te verzwakken en ook hun moreel ging erop achteruit. 

Daarop begonnen de christenen hen nog intenser te bestoken en zij zaaiden dood en 

vernieling.  

Toen de vijanden zagen dat ze qua militair potentieel onderlagen en dat ze tegen die 

offensieve kracht niet langer opgewassen waren, schakelden ze over op een andere tactiek. 
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Volgens hun gebruikelijke methode staken ze de stoppelvelden in brand. Op die plaats was 

er immers heel wat uiterst droog hooi en ook stoppelvelden die uiterst geschikt waren om in 

brand te steken. Eens het vuur aangestoken, ontstond er een voor hen welkome rook en ook 

al leverde het vuur maar een bescheiden vlam op, toch zorgde dat voor een afschuwelijke 

dichte rookwolk. Toen de strijdende soldaten daarin opgenomen waren, verminderde hun 

pressie op de vijand, want de rook en zeker ook het stof, dat opgejaagd werd door die massa 

paarden en voetknechten, zorgden voor heel wat hinder aan de ogen.  

Onder beschutting van dat dichte rookgordijn, dat zij zo handig hadden weten te verwekken, 

konden de vijanden de christenen weer bedreigen en zij slaagden erin enkele voetknechten 

te doden. De ruiters konden echter profiteren van de snelheid van hun paarden en zo konden 

ze die nefaste rook ontwijken. Zij herpakten zich en met de bijstand van de Heer hervatten 

zij de strijd. Door de goddelijke genade kwamen zij weer op krachten en zij joegen de 

vijand op de vlucht voor hun dreigende zwaarden. Ze staakten de achtervolging niet totdat 

ze hen met vol geweld in complete wanorde terug naar hun linies gedreven hadden. 

 

VI,21 De vijandelijke aanvoerder slaat op de vlucht en zijn troepen worden in de pan gehakt. 

De overlevenden worden op de vlucht gejaagd. 
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In de omgeving van het slagveld lag er een kleine vallei. Tijdens het winterseizoen kwam er 

daar gewoonlijk een bergrivier naar beneden, die door haar forse stroming een bedding in de 

vallei had uitgegraven. De christelijke troepen hadden de vijanden achter deze rivierbedding 

gedreven. Daar poogden deze nog wat stand te houden op een licht uitstekend heuveltje en 

met trompetstoten en tromgeroffel trachten ze hun verspreide troepen te hergroeperen.  

Maar onze aanvoerders zaten hen dicht op de hielen en kwamen ijlings toegesneld. In de 

achterhoede, waar ze vooral af te rekenen hadden met Kilij Arslan, zwoegden hertog 

Godfried, heer Bohemund, Tancred en nog andere aanvoerders en dankzij de bijstand van de 

Heer behaalden ze de overwinning. En zo deden ook zij, die in de voorhoede al op hun weg 

alle troepen vernietigd hadden, Hugo van Vermandois en de twee Roberts, zowel de graaf 

van Vlaanderen als die van Normandië, en alle anderen die men voor altijd in herinnering 

moet houden. Ze staken de rivierbedding over en verdreven de vijand van het heuveltje. Zo 

waren deze nu opnieuw uiteengeslagen, ze konden de constante pressie van de christenen 

niet opvangen en werden op de vlucht gedreven. 

Kerbogha had zich van in het begin van de veldslag buiten het gewoel gehouden. Hij had 

positie gekozen op een heuvel en van daaruit stuurde hij constant boodschappers uit die dan 

weer naar hem terugkeerden en hem onafgebroken informeerden over het verloop van de 

strijd. Bezorgd wachtte hij het einde van de confrontatie af. Plots zag hij dat zijn troepen 

volledig uit elkaar geslagen werden en zich zonder de minste samenhang verspreidden. Hij 

raakte hierdoor totaal in paniek en toen zijn entourage er bij hem op aandrong om voor zijn 

eigen veiligheid te zorgen, verliet hij zijn kamp en zonder dat zijn troepen ervan wisten, 

ging hij ijlings op de vlucht. Hij was zo in paniek dat hij op niemand wachtte, om de 

haverklap van paard wisselde om zijn vlucht te vergemakkelijken en dat hij zich nog niet 

echt veilig waande, zelfs toen hij de Eufraat was overgestoken. 

Zo werden de vijandelijke troepen in de steek gelaten en beroofd van de steun van hun 

leider. Daardoor verloren ze meteen al hun energie en hun weerstand om zich te blijven 

verzetten. Zij die over een paard beschikten, zorgden op dezelfde manier als hun leider voor 

hun eigen veiligheid en gingen op de vlucht om te ontkomen aan de zwaarden van hun 

belagers. De christenen waren ervoor beducht om hun eigen paarden te veel uit te putten en 

hadden niet de intentie om hen ver te achtervolgen, op uitzondering van heer Tancred en 

enkele anderen, die tot zonsondergang en tot op een afstand van drie of vier mijl ermee 

doorgingen de vijand af te slachten. De almachtige God had deze zo in paniek gebracht dat 
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ze zelfs geen poging ondernamen om weerstand te bieden of het geweld van hun 

achtervolgers af te weren. Tien christenen percipieerden ze opeens als vele duizenden en er 

was ook niemand meer om hen moreel op te peppen, als ze wegvluchtten voor de aanblik 

van de christenen. 

Hierdoor wordt het volledig duidelijk dat “geen beleid standhoudt tegenover de Heer”5. Zo 

werd eveneens door het verloop van de feiten zelf glashelder de waarheid bewezen van de 

uitspraak dat “God degenen die op hem hun hoop stellen niet in de steek laat”6. Immers, dat 

onderkomen en uitgehongerde volk slaagde erin om, steunend op de hulp van de Heer, zulk 

een formidabele legermacht te overwinnen en om, tegen hun eigen verwachtingen in, in één 

veldslag heel het Oosten, dat zich van God had afgekeerd, te verslaan. 

VI,22 De christenen keren terug na de verpletterende nederlaag van de vijand en halen uit 

hun kamp een kolossale buit op. 
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Zodra de strijd afgelopen was en onze leiders door de tussenkomst van de Heer de zege in 

de wacht gesleept hadden, keerden ze terug naar het vijandelijke kamp. Daar troffen ze een 

zulke enorme voorraad van basisproducten aan en zo’n overdaad aan Oosterse schatten dat 

er geen getal of maat stond op al het goud, het zilver, de edelstenen, de kostbare gewaden 

van pure zijde en op al het vaatwerk, dat uitmuntte zowel in materiaal als in vakmanschap. 

Ze vonden er zulk een massa van paarden, van klein en grootvee, van voedsel en proviand 

dat zelfs diegenen die tevoren in de grootste armoede leefden, niet meer wisten wat te 

kiezen. 

Ze sloegen de tenten en de paviljoenen van de vijand aan, want daaraan hadden zij een grote 

behoefte, nu hun eigen tenten vanwege slijtage en ten gevolge van de overdadige 

stortvlagen, waarvan ze veel te lijden hadden gehad, zo beschadigd waren dat ze 

onbruikbaar waren geworden. Ze kwamen op talrijke schatten uit, maar troffen ook meiden 

en knechten aan, die de Turken op hun vlucht hadden achtergelaten en zij voerden die mee 

naar Antiochië. Tussen al het andere stootten ze ook op de prachtige veldheerstent. Precies 

zoals een stad was zij voorzien van torens en muren met kantelen, maar dan wel geweven 

met de beste zijde en in bonte kleuren. Vanuit het midden van die tent vertrokken, zoals 

vanuit een centrale eetruimte, in diverse richtingen verscheidene compartimenten, van 

elkaar gescheiden door een soort van straten. Naar verluidt, konden hierin 2000 

manschappen comfortabel verblijven. 

Overladen met de buit en verrijkt door de opbrengst van de plundering, brachten ze alles 

naar Antiochië en daar vierden ze een dag lang feest. Vol vreugde en jubelend, zegden ze 

Hem dank, door wiens genade ze erin geslaagd waren zo vele gevaren te overwinnen, zo 

veel ellende te boven te komen en ten slotte de beoogde zege te behalen. 

De vijanden in de citadel zagen dat hun bondgenoten verslagen waren en verloren nu alle 

hoop op redding. Ze bedongen als voorwaarde voor de overgave dat ze een vrije uittocht 

zouden krijgen met hun vrouwen en kinderen en dat ze al hun bezittingen zouden mogen 

meenemen. Onder die condities droegen ze de citadel over aan de christelijke aanvoerders, 

die daarop hun vaandels bovenop de torens konden plaatsen.  

Zo gebeurde het dat de christenen door de overvloedige genade van de Heer de citadel 

konden bezetten en over heel de lijn zegevierden. Zij die gisteren en eergisteren nog in 

uiterste ontbering verkeerden en zo goed als uitgehongerd waren, baadden nu in de grootste 

overvloed. Want ook de elite met de grootste naam was in een dergelijke hachelijke situatie 

beland dat zij noodgedwongen moesten gaan bedelen. Om nog te zwijgen van de gewone 

                                                           
5 Spreuken 21,30. 
6 Psalm 37,28. 



166 
 

 

 

 

40 

 

 

 

45 

 

 

 

50 

 

 

 

55 

 

 

 

 

soldaten, bekijken wij even het voorbeeld van graaf Herman. Deze edelman uit het rijk der 

Teutonen was in zulke armoede beland dat hij als het ware het voorrecht genoot om van de 

tafel van de hertog een dagelijks rantsoen aan brood te krijgen. En ook Hendrik van Esch, 

dat voorbeeld van rechtschapenheid, zou van honger omgekomen zijn als diezelfde hertog 

hem niet als gast opgevangen had. Maar ook de hertog zelf was tijdens het beleg van 

Antiochië en vóór de uitval en het ultieme gevecht in een zeer hachelijke situatie verzeild 

geraakt. Hij had geen paarden meer en uiteindelijk kon hij na er aan veel aandringen bij de 

graaf van Toulouse één losmaken, dat hij kon berijden tijdens de slag. Want Godfried zelf, 

maar ook de andere aanvoerders hadden al wat ze aan geld hadden meegebracht in gulle 

vrijgevigheid en milde weldadigheid uitgegeven aan aalmoezen en andere goede werken, 

vooral dan met het oog op het algemeen belang. Vandaar dat vele edelen, die zowel om hun 

hoge afkomst als om hun kwaliteiten bekend waren, op de dag van de ultieme veldslag al 

hun financiële reserves opgebruikt hadden en berooid waren. Zij beschikten niet meer over 

paarden en sommigen gingen dan maar als voetknecht naar het slagveld, terwijl anderen 

gebruikmaakten van een ezel of van een schamel lastdier. De genadige Heer keek 

welwillend om naar hun armoede en nog voor zonsondergang zorgde hij voor de nederlaag 

van de vijand en voor een overvloedige buit. Zo kwam daar heel duidelijk dat oeroude 

verhaal uit Samaria7 weer tot leven over een schepel fijn meel en een schepel gerst, die maar 

één stater8 kostten. Want wie ’s morgens nauwelijks genoeg had voor zichzelf, beschikte ’s 

avonds over voldoende om vele mensen te eten te geven.  

Deze veldslag vond plaats op 28 juni van het jaar 1098 na Christus. 

 

VI,23 Het openbaar leven in Antiochië wordt genormaliseerd, de kerken worden gereinigd en 

hersteld. Met de nodige zorgvuldigheid worden daarin geestelijken aangesteld.  
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Toen de aanvoerders teruggekeerd waren van de strijd en de rust in heel de stad was 

hersteld, ging de eerste zorg van iedereen maar dan vooral van de beschermheer van het 

leger, de eerbiedwaardige bisschop van Le Puy, uit naar de kerken. Hij kon daarvoor 

rekenen op de medewerking van de andere bisschoppen in het leger en ook het volk 

ondersteunde deze prioritaire keuze. De grootste kerk van de stad, die toegewijd was aan de 

prins van de apostelen, maar ook de overige kerken her en der in de stad moesten in hun 

voormalige luister hersteld worden. Tevens moesten bij al die kerken geestelijken 

aangesteld worden, die permanent konden zorgen voor de goddelijke eredienst. Dat 

goddeloze Turkenvolk had immers de heilige plaatsen ontwijd, de bedienaars van de heilige 

liturgie eruit verdreven en de kerken bestemd voor profane doeleinden. Sommigen dienden 

als het ware als stallen voor paarden en lastdieren, in andere werden er voor zulke plaatsen 

onwaardige commerciële activiteiten georganiseerd. En dan waren er ook nog de iconen van 

heiligen, die de grote massa en het volk, dat God vereert en respect verdient om zijn vrome 

eenvoud, om zo te zeggen in de plaats van boeken gebruikt, want zoals lectuur brengen deze 

afbeeldingen de meer eenvoudige zielen tot godsvrucht. De Turken hadden deze 

afbeeldingen van heiligen van de muren gerukt en zoals bij levende personen hadden zij in 

hun razernij de ogen ervan uitgestoken, de neuzen verminkt en ze met vuiligheid en slijk 

besmeurd. Ze hadden de altaren neergehaald en de gewijde plaats van de Heer door 

heiligschennis onteerd. 

Unaniem werd beslist om op staande voet in deze kerken opnieuw geestelijken te installeren 

en ze in hun vroegere waardigheid te herstellen. Er werden ook fondsen gereserveerd, 

waarmee zij die in de kerken ‘krijgsdienst’ verrichtten voor de Heer konden onderhouden 

                                                           
7 2 Koningen 7. 
8 Eén van de oudste bekende munten uit de Oudheid. 
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worden. Uit de vijandelijke buit schonk men aan de kerken goud en zilver om kandelaars te 

maken en kruisen en kelken. Zo ook evangelieboeken plus alle andere zaken die nodig 

waren voor de eredienst, net als kostbare stoffen voor de priesterlijke gewaden en de 

altaarkleden.  

Patriarch Johannes, die als een echte belijder voor Christus sinds de aankomst van de 

christenen door de ongelovigen ernstig was mishandeld, werd met veel eerbetoon opnieuw 

in zijn zetel geïnstalleerd en ook in de kerken van naburige steden, die traditioneel 

aanspraak konden maken op de titel van kathedraal, stelden ze bisschoppen aan. Ze achtten 

het niet opportuun om een patriarch voor de Latijnse kerk te kiezen of aan te duiden, terwijl 

degene die vroeger aangesteld was nog leefde. Zo wilden ze voorkomen dat twee 

patriarchen één en dezelfde zetel innamen, want dat druist manifest in tegen het kerkelijk 

recht en de regels van de kerkvaders.  

Niettemin zag nog geen twee jaar later Johannes zelf in dat het niet opportuun was dat een 

Griek aan het hoofd stond van Latijnse christenen. Hij verliet toen uit eigen beweging de 

stad en keerde terug naar Constantinopel. Na zijn vertrek kwam de clerus en het volk van 

Antiochië bijeen en ze stelden Bernard, de bisschop van Artah, aan als patriarch. Hij was 

afkomstig van Valence en behoorde tijdens de expeditie tot het gevolg van de bisschop van 

Le Puy, als één van diens kapelaans.  

Het beheer en het gezag over de stad werd, zoals van in het begin afgesproken was, aan 

Bohemund toevertrouwd. Dit gebeurde bij eenparig besluit, met uitzondering van de graaf 

van Toulouse, die de poort bij de brug samen met de aanpalende torens bezet hield en liet 

bewaken door zijn krijgers. Maar later, toen de graaf vertrokken was uit Antiochië, verdreef 

Bohemund deze soldaten en heroverde hij de poort en de torens, zoals verder zal uiteengezet 

worden. Omdat Bohemund door zijn omgeving met de eretitel ‘prins’ aangesproken werd, 

werd het een vaste gewoonte dat voortaan de heer van Antiochië ‘prins’ genoemd werd. 
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BOEK VII. Onenigheid onder de christenen in de nabijheid van Jeruzalem.  

 

VII,1 Hugo van Vermandois en graaf Boudewijn van Henegouwen worden naar de keizer 

gestuurd als gezanten. De graaf verdwijnt onderweg en Hugo keert niet terug. De bisschop 

van Le Puy overlijdt. De pest breekt uit. 

 

  

 

 

   

5  

 

   

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

45 

 

Nadat zo orde op zaken gesteld was in Antiochië, besloten ze unaniem om aan de keizer in 

Constantinopel via gezanten het verzoek te richten dat hij hen, conform de met hen 

afgesloten overeenkomst, onverwijld in eigen persoon te hulp zou komen. Hij moest hen, nu 

ze naar Jeruzalem vertrokken, direct op de voet volgen, in toepassing van hun onderlinge 

verbintenis. Zo niet, zouden zij zich tegenover hem in geen geval nog als gebonden 

beschouwen, omdat hijzelf de verdragsbepalingen niet nakwam.  

Voor de uitvoering van deze missie werden twee gerenommeerde edelen uitgekozen, Hugo 

van Vermandois, de broer van Filips, de Franse koning en graaf Boudewijn van 

Henegouwen. Deze laatste verdween onderweg bij een vijandelijke aanval. Tot op de dag 

van vandaag is de precieze toedracht onzeker: sommigen zeggen dat hij in een gevecht 

gesneuveld is, anderen houden vol dat hij door de vijand gevangen genomen is en als slaaf 

in de boeien is meegenomen naar verre oostelijke gebieden. Hugo echter kon aan de 

vijandelijke hinderlaag ontkomen en geraakte ongedeerd tot bij de keizer. Maar daar wierp 

hij een donkere sluier over al zijn heldendaden en hij deed schromelijk onrecht aan de 

eervolle naam van zijn geslacht. Want terwijl hij zich in de loop van de expeditie vaak had 

onderscheiden en daardoor ook onsterfelijke roem had vergaard, maakte hij in deze missie al 

zijn verdiensten waardeloos. Immers, na de uitvoering van zijn opdracht stuurde hij geen 

antwoord aan zijn opdrachtgevers en hij dacht er evenmin aan om terug te keren. Zijn 

vergrijp is gezien zijn hoge familiale status des te opmerkelijker. Want volgens het woord 

van onze vriend Juvenalis1 is “een persoonlijke fout manifest crimineler van aard, als de 

overtreder iemand is met een aanzienlijke maatschappelijke status”. 

Kort na de inname van Antiochië en die complete triomf brak er, net toen de rust volledig 

hersteld was, om een ongekende oorzaak een besmettelijke ziekte uit in de stad. Het gevolg 

was dat er nauwelijks één dag voorbijging zonder 30 tot 40 begrafenissen. Wat er nog 

overbleef van de inheemse bevolking werd zo goed als volledig van de kaart geveegd. Die 

besmettelijke pest tastte wijd en zijd iedereen zonder onderscheid aan. Ook de respectabele 

en onvergetelijke bisschop Adhemar van Le Puy ‘ging toen de weg, die ieder mens wacht’2. 

Begeleid door het rouwbeklag, de tranen en de welgemeende blijken van medeleven van 

allen, werd hij als vader en moderator bij uitstek van heel het volk met veel eerbetoon ten 

grave gedragen in de basiliek van St.-Petrus op de plaats waar, naar verluidt, de lans van de 

Heer teruggevonden was. Een ander slachtoffer van deze vreselijke plaag was Hendrik van 

Esch, respectabel door zijn gerenommeerde afkomst en door zijn capaciteiten. Hij gaf de 

geest in de buurt van de vesting van Turbessel en werd daar ook begraven. Hetzelfde lot was 

ook weggelegd voor Reinhard van Ammersbach, een strijder die zowel qua vaardigheden als 

qua afkomst hoog aangeschreven stond. Hij werd begraven in het voorhof van de kerk van 

de prins der apostelen. Daarnaast werden ook bijna alle vrouwen slachtoffer van die pest en 

op enkele dagen tijd kwamen er bijna 50.000 mensen om.  

Diegenen die op zoek waren naar de oorzaken van deze ramp waren het onderling oneens. 

Sommigen beweerden dat de pest veroorzaakt werd door bepaalde niet waarneembare 

ziektekiemen in de lucht. Anderen wezen echter het volgende aan als oorzaak: het volk, dat 

zo lang geleden had onder een bittere hongersnood, werd plots geconfronteerd met een 

                                                           
1 Juvenalis 8, 140-141. 
2 Letterlijk: “de weg van alle vlees”, bijbelse uitdrukking naar o.a. Jozua 23,14. 
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overvloed aan voedsel en had al te gretig daarvan geconsumeerd. Ze zochten compensatie 

voor al de geleden ontberingen en zo waren zij door hun buitensporige gulzigheid de 

oorzaak van hun eigen dood. Om deze stelling te onderbouwen, schoven zij als 

doorslaggevend argument naar voren dat de conditie van al diegenen, die sober waren en 

bedachtzaam omgingen met voedsel, veel beter was en dat bij hen het genezingsproces veel 

vlotter verliep. 

 

VII,2 Het volk verhief zijn stem en eiste het vertrek naar Jeruzalem. De tocht wordt echter 

uitgesteld tot begin oktober. Bohemund rukt uit naar Cilicië en verovert heel deze regio. 
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Ondertussen begon het volk zijn stem te verheffen en, hetzij om de pest te ontvluchten, 

hetzij om hun pelgrimstocht terug op te nemen, eisten zij luidkeels dat de legerleiding werk 

zou maken van de opmars naar Jeruzalem, het uiteindelijke doel van hun expeditie. De 

leiders moesten het voortouw nemen van het leger van de Heer en uitvoering geven aan het 

voornaamste motief dat alle deelnemers van de expeditie uit hun vaderland had 

weggeroepen.  

De legertop organiseerde hierover een vergadering, waarbij zij beraadslaagden over deze eis 

van het volk, die positief overkwam en een constructieve behandeling verdiende. In dit 

overleg positioneerden de diverse leiders zich op uiteenlopende wijze. De enen achtten het 

opportuun om onverwijld te vertrekken en zo tegemoet te komen aan de eis van het volk. 

Anderen waren echter van mening dat, gezien de drukkende zomerhitte, het watergebrek en 

de lamentabele conditie van het volk, dat al zolang het slachtoffer was geweest van 

voedselgebrek, een uitstel tot het begin van het meer gunstige seizoen, namelijk begin 

oktober3, aangewezen was. In de tussentijd konden zij zich nieuwe paarden aanschaffen en 

zorgen voor het herstel van de oude paarden. Ook het volk zou in dat geval door een betere 

voeding en door te rusten weer op krachten kunnen komen. Wanneer dan iedereen hersteld 

was, zouden zij sterker dan ooit de uitdaging van de expeditie weer terug kunnen opnemen. 

Deze laatste stelling haalde het bij iedereen en unaniem beslisten zij een rustperiode in te 

lassen tot de vooropgestelde datum.  

De leiders gingen dan uiteen om in de tussenperiode het dreigende gevaar van de pest te 

ontlopen, maar tevens om elders op zoek te gaan naar meer proviand. Ze spraken echter af 

dat zij zonder uitstel op het afgesproken tijdstip weer ter plaatse zouden zijn. Bohemund 

rukte uit naar Cilicië en veroverde de steden Tarsus, Adana, Mamistra en Anavarza. Hij 

stelde daar verantwoordelijken aan en eigende zich heel het gebied toe. De andere leiders 

verspreidden zich over de steden in de omgeving en besteedden, afgezonderd van het gros 

van de troepen, zorg aan hun paarden en aan hun persoonlijke conditie. Maar velen, zowel 

van de adel als van het gewone volk, staken de Eufraat over en haastten zich om ter eerst 

naar Edessa tot bij heer Boudewijn, de broer van de hertog, die daar het bewind voerde, met 

de bedoeling om van hem gunsten te verkrijgen.  

Boudewijn ontving hen met alle eerbetoon en liet hen tijdens hun verblijf in Edessa genieten 

van zijn gastvrijheid. Ze kregen van hem vele geschenken en daarna liet hij hen in de beste 

stemming terug vertrekken naar hun metgezellen.  

 

VII,3 De heer van Azaz vraagt de hertog om hulp tegen zijn meester Ridwan. De hertog 

ontbiedt zijn broer Boudewijn en rept zich naar Azaz.  

 

  

 

In die dagen raakte Ridwan, de heerser van Aleppo, in een geschil verwikkeld met één van 

zijn satrapen, die aan het hoofd stond van de vesting van Azaz. Hun onderlinge vijandschap 

                                                           
3 In feite begin november, cf. VII 9. 
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escaleerde in die mate dat Ridwan troepen optrommelde in alle gebieden waarover hij de 

plak zwaaide en daarmee de vesting ging belegeren. De burchtheer besefte dat hij tegen zijn 

machtige meester, die zeer verbolgen was, niet gemakkelijk zou kunnen optornen, tenzij met 

de hulp van de Franken. Daarom stuurde hij via één van zijn onderdanen, een loyale 

christen, een gezantschap naar hertog Godfried. Om diens gunst te verwerven liet hij 

geschenken afgeven en hij deed dringend beroep op zijn vriendschap. Plechtig beloofde hij 

aan de hertog dat hij hem onderdanig zou zijn en hij drukte de wens uit om zich aan hem te 

binden met een onontbindbaar verdrag. Om zijn woorden nog kracht bij te zetten en geen 

enkele twijfel te laten bestaan over zijn beloften, bood hij de hertog zijn zoon aan als 

gijzelaar. Hij bad en smeekte dat hij hem uit dat actuele gevaar zou bevrijden, waarbij de 

hertog erop kon rekenen om te gepaster tijd voor zijn diensten gecompenseerd te worden. 

De edele hertog raakte door die boodschap van de burchtheer overtuigd en sloot vriendschap 

met hem. Hij verleende hem zijn gunsten en stuurde een bode uit naar zijn broer, de graaf 

van Edessa, met het verzoek om samen het beleg te gaan breken en zijn bondgenoot te gaan 

bevrijden. 

Ridwan was dus nauwelijks vijf dagen met zijn troepen bij de burcht van Azaz gelegerd of 

hertog Godfried was al op komst samen met een grote troepenmacht, bestaande uit zijn 

getrouwen, maar ook uit vrienden, die hij uitgenodigd had om mee dit opzet tot een goed 

einde te brengen. Hij had Antiochië verlaten en rukte met zijn sterk corps in ijltempo uit 

naar die bewuste regio om zijn bondgenoot ondersteuning te bieden.  

De boden, die de burchtheer naar de hertog had uitgestuurd, zagen dat hun missie positief en 

naar wens verlopen was en dat zij voor hun heer bij de hertog een overvloed aan gunsten 

hadden kunnen bekomen. Omdat zij hun opdrachtgever hierover persoonlijk niet konden 

informeren – het vijandelijk leger had de burcht immers langs alle kanten zo geblokkeerd 

dat niemand binnen noch buiten kon – lieten zij twee duiven los, die zorgvuldig voor de 

uitvoering van dergelijke taken waren afgericht. Aan hun staart hadden zij briefjes bevestigd 

met een verslag van hun missie om zo hun heer nauwkeurig te briefen over hun resultaten. 

Toen de duiven losgelaten waren, vlogen zij dadelijk terug naar de plaats, vanwaar ze 

afkomstig waren. Daar werden ze opgepakt door het personeel dat over hen waakte en hen 

voederde. De briefjes werden losgemaakt en aan de burchtheer bezorgd. Toen deze van de 

inhoud kennisgenomen had, werd hij zo optimist dat hij, die tevoren omwille van de 

overmacht van de belegeraars er niet meer op rekende om nog lang te kunnen standhouden, 

er nu plots niet meer voor terugschrok om die belegeraars zelf te gaan aanvallen. 

 

VII,4 Boudewijn snelt zijn broer te hulp met een grote troepenmacht. Ook de andere 

aanvoerders bieden assistentie en Ridwan gaat op de vlucht. Een aantal christenen komen om 

tijdens de opmars en ook circa 10.000 vijanden. 
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Toen de hertog met zijn gevolg al een dagmars had afgelegd, kwam zijn broer hem 

tegemoet met 3000 forse en uitstekend bewapende krijgers. De hertog begroette hen 

liefdevol en met veel genegenheid, hij lichtte zijn plannen toe en gaf hem ook volledige 

informatie over het vriendschapsverdrag dat hij met de burchtheer gesloten had. Zijn broer 

was met alles akkoord, maar hij wees er Godfried op dat zijn legermacht waarschijnlijk 

onvoldoende sterk was om zulk beleg met geweld te kunnen doorbreken. Daarom drong hij 

er bij hem op aan om, vooraleer de opmars verder te zetten, ook de andere leiders die in 

Antiochië achtergebleven waren te hulp te roepen, zodat men met meer vertrouwen zou 

kunnen opschieten bij deze onderneming. 

De hertog kon zich vinden in het advies van zijn broer en hij stuurde dus boodschappers uit 

nar heer Bohemund en naar de graaf van Toulouse. Met veel aandrang en door te verwijzen 

naar hun broederlijk verbond vroeg hij hen nederig om hem dadelijk te komen assisteren bij 
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de reddingsoperatie voor zijn bondgenoot. Te gepaster tijd zou hij voor hun steun wel een 

tegenprestatie leveren. Hij had hen hiertoe al eerder uitgenodigd vóór zijn vertrek uit 

Antiochië en ook toen had hij hen heel vriendschappelijk om hun steun gevraagd. Op dat 

ogenblik werden zij aangestoken door de prikkel van de afgunst, omdat die bewuste 

edelman eerder op de steun van de hertog beroep had gedaan dan op de hunne. Daarom 

hadden ze geweigerd om hem hulp te bieden. Maar nu ze een tweede keer aangesproken 

werden, beseften ze dat ze, met het oog op hun eigen aanzien, de smeekbede van de hertog 

niet naast zich neer konden leggen. Eens ze allen samen waren, kwam het totaal van de 

troepen uit op ongeveer 30.000 manschappen.  

Ook al waren de Turken, naar verluidt, met 40.000, toch had Ridwan geen vertrouwen meer 

in zijn strijdkrachten. Uit schrik voor de nakende aankomst van de christenen, die hem via 

spionnen bekend was, beëindigde hij het beleg en hij keerde terug naar Aleppo. Het 

christelijk leger was nog niet op de hoogte van de vlucht van Ridwan en zette zijn opmars 

verder. Op zekere afstand werden zij gevolgd door talrijke voetknechten en ridders, die ook 

uit Antiochië vertrokken waren om zich aan te sluiten bij de oprukkende troepen. Heel wat 

van deze extra manschappen, die wat te ver afgezonderd waren van de hoofdmacht, kwamen 

ongelukkig terecht in hinderlagen die de vijand zorgvuldig had opgezet. Omdat deze 

nakomers zowel qua inzet als qua militair vermogen onderlagen, behaalden de Turken de 

overwinning. Daarbij namen zij sommige christenen gevangen, maar ze doodden er ook 

heel wat. 

Toen dit aan de hertog en de andere leiders bekend raakte, staakten ze hun opmars. 

Eensgezind zetten zij de achtervolging in van die misdadigers, vooraleer deze terug konden 

onderduiken of hun gebruikelijke toevluchtsoorden konden opzoeken. Zij bestookten hen 

met hun zwaarden, vielen hen enthousiast aan en doorbraken in één ruk hun gelederen. Zo 

slaagden ze erin om christenen, die als gevangen geboeid meegevoerd werden, te bevrijden, 

ze doodden tevens een groot aantal vijanden en namen er ook velen gevangen. De rest 

dreven ze op de vlucht en moordden ze bijna tot de laatste man uit. Het betrof hier 

keurkorpsen van de eerder vaak vermelde Ridwan, mensen uit zijn directe omgeving en 

medewerkers, in totaal ongeveer 10.000 man. 

Na dit succes bereikten onze troepen, opnieuw verenigd, triomfantelijk hun bestemming. De 

burchtheer ging hen tegemoet met 300 ruiters. In het zicht van het leger boog hij het hoofd 

en knielde hij op de grond. Dan betuigde hij met veel ontzag zijn dank, eerst aan de hertog 

en daarna aan de andere aanvoerders. In het bijzijn van heel het volk legde hij een expliciete 

eed van trouw af aan de christelijke legertop en verbond hij zich met hen, waarbij hij 

verzekerde dat nieuwe ontwikkelingen noch veranderde omstandigheden hem ooit zouden 

kunnen afbrengen van hun goede verstandhouding en van zijn dienstbaarheid tegenover hen. 

Zo had deze expeditie een succesvol resultaat opgeleverd en de vriend van de hertog had de 

gewenste steun gekregen. Het christelijke leger keerde daarop terug naar Antiochië en 

Boudewijn, de broer van de hertog, naar Edessa. 

 

VII,5 De hertog wijkt uit naar het gebied van zijn broer om te ontkomen aan de pest. Hij 

verwoest in die regio de burchten van enkele verraders. Ook een aantal andere aanvoerders 

reppen zich daarheen om van de gulle gastvrijheid van Boudewijn te kunnen genieten.  
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De hertog zag dat de al eerder vermelde pest nog altijd heerste in de stad en dat deze 

epidemie het volk hoe langer hoe meer in haar greep kreeg. Hij ging dan ook in op de 

herhaalde vraag van zijn broer, die hem dringend en ook persoonlijk had uitgenodigd naar 

zijn regio om daar te ontsnappen aan de hitte van augustus en aan de verderfelijke pestlucht. 

Hij nam zijn directe entourage mee en ook een zeer grote groep behoeftigen, om 

onbaatzuchtig in hun elementaire behoeften te kunnen voorzien. Zo rukte hij op naar het 



172 
 

   

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

gebied van zijn broer en hij vestigde zich in het gebied van Turbessel, Antep4 en Ravendel. 

Hij kon die regio exploiteren naar believen en hij kreeg daar heel vaak het gezelschap van 

zijn broer.  

Tijdens zijn verblijf kwam de lokale bevolking – en dan nog wel heel godsvruchtige lieden 

–uit de talrijke kloosters in die regio, ernstige klachten uitten bij de hertog over Kogh Vasil 

en over Bagrat, zijn broer. Dat waren twee Armeense broers, gerenommeerd en uitermate 

sluw, die in dat gebied het bewind voerden over een aantal vestingen. Ze buitten deze 

machtspositie uit en zo maakten ze het de bewoners van die contreien en vooral dan de 

kloosters lastig met zware heffingen. Hun brutaliteit ging zover dat zij er zelfs niet voor 

terugschrokken om boden van de graaf van Edessa onderweg te beroven, die met 

geschenken uitgestuurd waren naar zijn broer, toen die nog volop bezig was met de 

belegering van Antiochië. De voor de hertog bestemde geschenken leverden zij toen af bij 

heer Bohemund, om zo in zijn gunst te komen ten nadele van de graaf van Edessa. De 

hertog beluisterde al die klachten en hij was met reden hiervan onder de indruk. Hij stuurde 

dan ook vijftig ridders uit zijn leger mee met die lokale bewoners, hij verwoestte de 

burchten van de twee broers en liet ze tot de laatste steen afbreken om hun intolerabel 

brutaal gedrag hoe dan ook de kop in te drukken. 

Terwijl de hertog zich in die regio ophield, kwamen bijna alle chefs van het leger van de 

christenen en ook talloze gewone krijgers om ter eerst naar het gebied van Edessa om wat 

soelaas te vinden tegen de dreigende kwellingen van de armoede. Deze beweging kwam 

vooral op gang sinds de vesting van Azaz, halfweg tussen Edessa en Antiochië, in 

christelijke handen gekomen was. Boudewijn ving hen allemaal op met zoveel respect en 

liet hen daarna vertrekken met zoveel blijken van vrijgevigheid dat zelfs degenen, die 

speciaal hiervoor gekomen waren, verbaasd waren. 

 

VII,6 De burgers van Edessa namen het niet dat Boudewijn alleen beroep deed op de diensten 

van Latijnen. Zij smeedden een complot tegen hem, maar toen Boudewijn hiervan verwittigd 

werd, liet hij de samenzweerders terechtstellen.  
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Door de constante instroom van christenen in Edessa, verbleef daar op een gegeven moment 

zulk groot aantal Latijnen dat het voor de burgers een probleem werd. De inwijkelingen, die 

massaal gastvrij opgenomen waren, zorgden voor moeilijkheden, omdat ze tegenover de 

plaatselijke bevolking een te dominante houding aannamen. Boudewijn steunde ook hoe 

langer, hoe minder op de raad van de lokale adel, ook al was die zijn steunpunt geweest om 

de stad in handen te krijgen. De autochtonen waren dan ook uitermate verontwaardigd 

tegenover hem en zijn aanhangers en zij betreurden het ten zeerste dat zij hem de 

heerschappij over hun stad hadden gegeven. De vrees bekroop hen dat zij op een dag door 

hem beroofd zouden worden van al hun bezittingen, want voor hem was niets blijkbaar ooit 

genoeg. Zij smeedden dus een complot met Turkse leiders in de buurt en begonnen te 

overleggen hoe ze ofwel Boudewijn uit de weg konden ruimen ofwel, als minimale 

oplossing, hem uit de stad konden verdrijven. In voorbereiding op deze operatie hadden ze 

al hun bezittingen ondergebracht bij vertrouwelingen in burchten en steden in de omtrek. 

Terwijl zij zo zorgvuldig bezig waren hun plannen uit te werken, kwamen geruchten over 

een dergelijk complot Boudewijn ter ore via het relaas van iemand die hem zeer loyaal was 

en uiterst genegen. Bij nader onderzoek kwam hij uit op talrijke plausibele aanwijzingen 

voor de samenzwering. Daarom stuurde hij een omvangrijk detachement uit, bestaande uit 

zijn lijfwachten en hij liet al die moordenaars arresteren en in de boeien slaan. Toen heel de 

zaak na bekentenissen van al die lui volledig opgehelderd was, liet hij de leiders van het 

                                                           
4 Antep of Gaziantep in ZO-Turkije.  
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complot blind maken. Anderen, die minder schuldig waren, verbande hij uit de stad na 

beslag te hebben gelegd op hun bezittingen. Het vermogen van nog anderen liet hij in zijn 

schatkist deponeren. Hij was zo mild hen verder in de stad te laten wonen, maar hij strafte 

hen zwaar financieel. 

Dit alles bracht Boudewijn in totaal 20.000 goudstukken op. Hiervan betaalde hij gul 

toelagen uit aan de leiders, die naar hem gekomen waren en met wier steun hij de steden en 

versterkte plaatsen in de omgeving had onderworpen. Voor de burgers, maar ook voor de 

volkeren in die regio was zijn naam alleen al bron van paniek. Er waren er dan ook velen die 

intens bezig waren plannen te smeden om hem uit de weg te ruimen. Zelfs zijn schoonvader 

begon voor grote problemen te vrezen i.v.m. de uitbetaling van de rest van de bruidsschat, 

die weliswaar met zijn dochter overeengekomen was, maar nog altijd niet uitgekeerd. 

Daarom week ook hij in het geheim uit naar het gebergte, waar hij beschikte over versterkte 

plaatsen. 

 

 VII,7 Balak beraamt verraderlijke plannen tegen de graaf. Deze is op zijn hoede, maar 

sommigen van zijn bondgenoten worden gevangengenomen. Fulbert5 van Chartres kan het 

verlies wat verzachten. De verrader Balduk wordt gedood. 
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In die regio was er ook een Turkse edelman Balak, die met de graaf een verdrag gesloten 

had en vroeger heer was geweest van Saruj. Vóór de talrijke bezoeken van de Latijnen was 

hij de graaf zeer genegen. Hij zag nu dat zijn verstandhouding met de graaf erop 

achteruitging en, hetzij op vraag van de burgers, hetzij gedreven door zijn eigen sluwheid, 

ging hij hem benaderen. Hij vroeg hem met aandrang en hij smeekte hem dat hij in 

hoogsteigen persoon de enige vesting, die hem nog restte, zou komen overnemen. Hij 

beweerde daarbij dat een goede band met de graaf voor hem voldoende was en gelijkstond 

met een goede nalatenschap. Wel wilde hij zijn vrouw, zijn kinderen en zijn vermogen naar 

Edessa laten overbrengen. Hij liet immers uitschijnen dat hij beducht was voor 

verontwaardigde reacties van zijn streekgenoten omwille van zijn goede verstandhouding 

met de christenen. 

De graaf liet zich door zijn woorden overtuigen en zij legden een dag vast, waarop hij ter 

plaatse zou komen om aan zijn wens tegemoet te komen. Op de vastgestelde datum nam 

Boudewijn 200 ruiters mee en hij kwam op de afgesproken plaats, waar Balak al eerder 

gearriveerd was. Deze laatste had echter in het geheim vooraf de burcht versterkt en er 100 

sterke en optimaal bewapende burgers geïnstalleerd. Zij zaten zo goed verborgen in de 

vesting dat niemand van hen zichtbaar was.  

Toen de christenen voor de versterkte stad halthielden, nodigde Balak de graaf uit om met 

een beperkt gezelschap van vertrouwelingen binnen te komen, want hij wilde vermijden dat 

hij door een te grote groep binnen te laten materiële schade zou riskeren. Hij had de graaf 

bijna volledig en in de lijn van zijn plannen overtuigd, maar enkele respectabele edelen uit 

de entourage van Boudewijn hadden op een of andere manier een voorgevoel van het 

verraad. Zij hielden hem op het randje af gewelddadig tegen, toen hij de stad wilde 

binnengaan. Terecht wantrouwden ze de sluwheid van die kerel en daarom achtten zij het 

veiliger dat andere personen eerst alles zouden uittesten. De graaf stemde in met hun wijze 

raad en gaf aan twaalf uitermate sterk en goed bewapende manschappen uit zijn gevolg de 

opdracht om de vesting binnen te gaan. Hijzelf hield zich samen met de rest van zijn krijgers 

                                                           
5 Eigenlijk staat er hier ‘Fulcher’ en verderop in de tekst (VII,7, 45) ‘Fulbert’, terwijl het duidelijk over dezelfde 
persoon als in de titel gaat. Er bestaat onduidelijkheid over de juiste identiteit van deze figuur. Omwille van de 
eenduidigheid en om verwarring te vermijden met Fulcher van Chartres, de kapelaan van Boudewijn van 
Boulogne en auteur van de Historia Hierosolymitana, is hier, zowel in de titel als in de tekst, voor Fulbert 
gekozen. 
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stand-by buiten de vesting in de onmiddellijke omgeving tot hij met eigen ogen het verder 

verloop van de gebeurtenissen had vastgesteld. Zij die in de vesting binnengingen, hebben 

tot hun eigen schade het bedrog en de misdadigheid van die criminele verrader moeten 

ondervinden. Want de 100 eerder vermelde tot de tanden bewapende Turken kwamen uit 

hun schuilplaatsen, overvielen de afgezonderde ridders, die wel weerstand wilden bieden, 

maar zonder resultaat, en zij sloegen hen in de boeien. 

Toen de graaf dit vernam, was hij terneergeslagen en hij maakte zich veel zorgen over zijn 

trouwe medewerkers die hij op een zodanig bedrieglijke wijze verloren had. Hij rukte op tot 

vlakbij de vesting en begon bij Balak nadrukkelijk te protesteren. Met verwijzing naar de 

eden, die hij over het respecteren van de loyaliteit had gezworen, maande hij hem met 

aandrang aan om, tegen betaling van een aanzienlijk losgeld, de ridders, die hij zo 

verraderlijk gevangen genomen had, vrij te laten. Maar Balak ging hier niet op in, tenzij 

Saruj hem werd teruggegeven. De graaf zag dat hij niet opschoot. De vesting lag immers 

hoog op de rotsen en was, zowel door haar constructie als door de sterke troepenmacht, die 

er gelegerd was, onneembaar. Hij keerde dus terug naar Edessa, maar hij had het moeilijk 

met de hechtenis van zijn medewerkers en met veel frustratie haalde hij alsmaar opnieuw 

het bedrog, waarvan hij het slachtoffer geweest was, voor de geest. 

Het beheer van die bewuste stad Saruj was in handen van Fulbert van Chartres, een zeer 

geroutineerde militair die beschikte over 100 uiterst slagvaardige ridders. Toen hij hoorde 

van het bedrog, waarvan zijn heer het slachtoffer was, voelde hij intens met hem mee en hij 

zat alsmaar te overpeinzen hoe hij wraak zou kunnen nemen voor dat schandalige onrecht. 

Op zekere dag besloot hij een hinderlaag op te stellen op een daartoe zeer geschikte plek 

vóór die bewuste vesting. Van daaruit kwam hij dan met een kleinere groep dichterbij, 

ogenschijnlijk om buit te maken, maar in feite met de bedoeling dat zij hem zouden 

achtervolgen. De leden van het garnizoen in de vesting zagen dat hij op rooftocht was in hun 

weiden en daarop grepen ze naar hun wapens. Ze zetten hem in allerijl achterna tot hij op 

zijn vlucht de plaats gepasseerd was, waar hijzelf een hinderlaag had gelegd. De krijgers, 

die zich verborgen hadden, kwamen tevoorschijn. Fulbert kon zo weer op adem komen en 

hij slaagde erin een aantal vijanden te doden. Sommigen vonden een toevlucht in de burcht, 

maar zes van zijn belagers kon hij levend gevangennemen. Dan volgde een kortstondig 

bestand en daarin kon Fulbert hen tegen eenzelfde aantal christenen uitwisselen. Nog vier 

andere leden van deze gevangenen slaagden erin om hun bewakers te misleiden, te 

ontsnappen en zo hun vrijheid te herwinnen. Maar de resterende twee werden op bevel van 

die criminele gewetenloze kerel onthoofd. Bijgevolg wilde Boudewijn vanaf die dag geen 

bondgenootschap meer aangaan met Turken en hij geloofde niet meer in hun goede trouw. 

Dat laatste kon hij onmiddellijk met een duidelijk bewijs hard maken. 

Er was immers in diezelfde regio een zekere Balduk, een Turk, die Samosata, die aloude en 

zeer goed versterkte stad, voor grof geld aan Boudewijn verkocht had. Conform het 

contract, moest hij zijn vrouw en kinderen en heel zijn familie naar Edessa overbrengen. Hij 

zocht echter allerlei drogredenen om die belofte voortdurend uit te stellen en om zo op het 

gepaste moment de kans te grijpen om toe te slaan. Toen hij op een dag op de voor hem 

typische wijze Boudewijn benaderde en weer kwam aandragen met alibi’s voor uitstel, liet 

Boudewijn hem onthoofden, om te vermijden dat hij in de toekomst nog met soortgelijke 

plannen van hem zou moeten afrekenen.  

 

VII,8 De graaf van Toulouse bezet Al-Bara en stelt daar een bisschop aan. Een Teutoonse 

vloot meert aan in de haven, maar de pest woedt voort.  

 

  

 

Terwijl de hertog in de omgeving van Turbessel vertoefde en al deze gebeurtenissen zich 

afspeelden rond Edessa, verliet de graaf van Toulouse met zijn gevolg en met een grote 
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groep behoeftigen Antiochië. Hij wilde vermijden om aan energie in te boeten ten gevolge 

van deze periode van nietsdoen en daarom ging hij Al-Bara belegeren, een goed versterkte 

stad gelegen in de provincie van Apamea, op ongeveer twee dagreizen van Antiochië. Met 

harde hand kon hij de belegerde burgers al gauw dwingen om zich over te geven. Na de 

verovering van de stad en de onderwerping van heel het gebied met alle nederzettingen, 

stelde de graaf een zekere Petrus van Narbonne aan als lokale bisschop. Hij behoorde tot 

zijn entourage, had een zeer respectabele levenswandel en was zeer godsvruchtig. Hij gaf 

hem meteen de helft van de stad en van heel het territorium, waarbij hij God dankte, omdat 

door zijn genade en tussenkomst het Oosten nu over een Latijnse bisschop beschikte. 

In opdracht van de graaf vertrok Petrus naar Antiochië om daar tot bisschop gewijd te 

worden en zo kon hem het bisschoppelijk gezag volwaardig toegekend worden. Toen echter 

daarna, onder Bernard, de eerste Latijnse patriarch van Antiochië, orde op zaken gesteld 

werd in de kerk van Antiochië, sloot Petrus zich met zijn zetel bij hem aan. Bernard 

verleende hem de gunst van het pallium6 en zo werd hij aartsbisschop.  

Rond diezelfde tijd vertoefde in het gezelschap van de graaf van Toulouse een zekere 

edelman, Willem genaamd. Bij de val van Antiochië had bij toeval de vrouw van Yaghi 

Siyan, de bestuurder van de stad, samen met zijn twee kleinzonen van zijn zoon Shams ad-

Daula gevangengenomen en in de boeien laten slaan. Als afkoopsom voor die gevangenen 

betaalde die bewuste Shams ad-Daula een zeer aanzienlijke som uit aan die edelman, mits 

zijn moeder en zijn twee kinderen opnieuw in vrijheid gesteld werden.  

Eveneens in die periode arriveerde er een zeer grote groep Teutonen uit het gebied van 

Ratisbon7. Ze waren met ongeveer 1500 manschappen en zij hadden zich na een 

voorspoedige overtocht aangemeld in de Haven van St.-Simeon, waar iedereen binnen de 

kortste keer het slachtoffer werd van de epidemie. Drie maanden lang tot begin december 

hield de pest de bevolking zo in haar greep dat er in die tijdsspanne meer dan 500 edele 

ridders omkwamen en een ontelbaar aantal uit het gewone volk. 

 

VII,9 De christenen belegeren Ma’arat en nemen het in. Willem, de bisschop van Orange, 

overlijdt. Joufier de Lastours oogst roem. 
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Op 1 november waren, zoals afgesproken, alle leiders die voor de pest waren uitgeweken uit 

de stad, teruggekeerd. Nadat ze, zoals vermeld, Al-Bara hadden ingenomen, besloten ze 

unaniem de goed versterkte stad Ma’arat, gelegen op acht mijl van Al-Bara, te gaan 

bestormen om in de tussenperiode voor wat actie te zorgen. Ze waren immers niet meer 

opgewassen tegen de protestkreten van het volk, dat een onmiddellijke opmars naar 

Jeruzalem eiste. Na de nodige voorbereidselen vertrok men dus op de afgesproken datum 

om zo op de koers te blijven van het initiële project. We hebben het dan hier over de graven 

van Toulouse en van Vlaanderen en eveneens die van Normandië, zo ook heer Eustace, de 

broer van de hertog en ook Tancred was lid van deze expeditie. Met zijn allen legden ze een 

blokkade voor die bewuste stad.  

De burgers van Ma’arat waren zeer hoogmoedig en arrogant omwille van hun grote rijkdom 

en vooral omdat ze bij een of andere schermutseling vele christenen gedood hadden. Daar 

waren ze op dat moment geweldig trots over. Voor ons leger hadden ze alleen maar 

minachting en de legerleiding zelf was voor hen voorwerp van beledigingen. Bovendien 

hadden ze op hun torens en omwalling kruisen bevestigd, die ze bespuwden en ook met 

                                                           
6 Pallium (Latijn voor ‘mantel’) is een onderdeel van de liturgische kledij, dat aan aartsbisschoppen kan 
toegekend worden als een symbool van hun verbondenheid met Rome. Het pallium is meestal cirkelvormig en 
wordt gedragen om de hals en over de kazuifel. Het heeft twee afhangende banden, voorzien van zwarte 
kruizen. 
7 Het huidige Regensburg. 
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andere praktijken extreem onteerden om de christenen te schofferen. Deze waren hierdoor 

zeer aangedaan en erg verontwaardigd, een normale reactie trouwens op trauma’s 

veroorzaakt door heiligschennis. De stad werd continu met aanvallen bestookt en als ze over 

voldoende ladders zouden beschikt hebben om tegen de omwalling aan te brengen, zouden 

ze de stad al de tweede dag veroverd hebben. Uiteindelijk kwam op de derde dag 

Bohemund aan met de hoofdmacht en hij zette de belegering verder langs de kant die 

voorheen niet geblokkeerd was. Enkele dagen na zijn aankomst werden de christenen boos, 

omdat ze daar al zo lang vastzaten zonder het minste resultaat. Ze begonnen te timmeren en 

te vlechten, richtten houten torens op en fabriceerden slingertuigen. Omdat ze geen tijd 

meer wilden verliezen, zetten ze nu alles op alles om de stad nog meer te bestoken. Met veel 

moeite konden ze de wal effenen en daarna probeerden ze de muren te ondermijnen. 

Maar de verdedigers binnenin boden heftig weerstand en bestookten de christenen intens 

met allerlei projectielen, stenen, vuur, bijenkorven vol bijen en zelfs ongebluste kalk, om 

hen van de muren weg te houden. De goddelijke genade en barmhartigheid zorgden er 

echter voor dat het offensief zo goed als niemand van de christenen schade berokkende. De 

aanvallen van de christenen werden nu nog heftiger, ze kwamen van alle kanten, des te meer 

toen ze zagen dat de weerstand van de burgers verzwakte en zinloos werd. Omdat de 

bestorming zonder de minste onderbreking voortduurde van in de vroege morgen tot aan 

zonsondergang, begonnen de burgers door die voortdurende lichamelijke inspanningen 

uitgeput te raken en zo minder zorgvuldig weerstand te bieden.  

Zo konden de christenen ladders aan de muren bevestigen en zij stormden onstuimig naar 

boven. Joufier, bijgenaamd de Lastours, bereikte als eerste onder hen de bovenkant van de 

muur. Velen volgden hem en zo konden zij enkele torens van de stad bezetten, maar het 

invallen van de nachtelijke duisternis verhinderde hen verder op te schieten en heel de stad 

te veroveren. Ze stelden alles dus uit tot de volgende dag. Om hun taak in de vroege ochtend 

verder te kunnen afmaken, hielden de christelijke ridders en een groep van vooraanstaanden 

heel de nacht de wacht rond de stad om de vijand te beletten om te ontsnappen. Maar het 

ongedisciplineerde volk, dat uitgeput was van het lange labeur en van de bittere voortdurend 

kwellende hongersnood, trok buiten het medeweten van de legerleiding de stad in. Zij 

hadden immers gezien dat er geen enkele vijand bovenop de muren verscheen en dat heel de 

stad in diepe rust en stilte gedompeld was. Zij troffen een onbewoonde stad aan en 

begonnen die in het geheim en zonder lawaai te maken helemaal leeg te plunderen. De 

burgers hadden zich ondertussen teruggetrokken in ondergrondse spelonken om zo wat 

veiligheid te vinden, al was het maar voor een tijdje.  

De volgende ochtend stonden de leiders op en zij konden zonder slag of stoot de stad 

innemen, maar buit was er voor hen weinig te rapen. Ze kwamen erachter dat de burgers 

zich hadden verborgen in ondergrondse schuilplaatsen en daarom staken ze daarbij vuren 

aan. Door de overvloedige rook die hieruit opsteeg, dwongen ze de burgers tot overgave. Ze 

sleurden hen uit hun schuiloorden, de enen slachtten ze af met het zwaard en de anderen 

namen ze gevangen. 

Daar overleed Willem, de gedenkwaardige bisschop van Orange, een vrome en godvrezende 

man. De hertog bleef daar vijftien dagen samen met de anderen. Daarna werd hij 

opgevorderd door privéaangelegenheden en hij keerde samen met de graaf van Vlaanderen 

terug naar Antiochië. 

 

VII,10 De hertog gaat terug op bezoek bij zijn broer. Toen deze hem opnieuw liet vertrekken, 

viel hij bij zijn terugkeer naar de hoofdmacht in een hinderlaag, maar hij ontsnapte 

ongedeerd. 
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Rond die tijd zag hertog Godfried van Lotharingen dat het gewone volk erop aanstuurde om 

te vertrekken en dat ze de leiders alsmaar met meer aandrang aanporden om hetzelfde te 

doen. Hij nam zich voor om, vooraleer hij de streek zou verlaten, eerst nog eens zijn broer 

te zien en zich aangenaam met hem te onderhouden. Hij ging dus op pad, vergezeld van een 

aantal vertrouwelingen en reisde naar zijn broer. Na een gesprek met hem en de afronding 

van alle kwesties, waarvoor hij naar Edessa gekomen was, kon hij terug naar Antiochië 

vertrekken, waar de andere aanvoerders op hem wachtten. 

Vijf of zes mijl voor de stad, kwam hij ertoe om op een grasrijke en heel bekoorlijke plek 

bij een bron met heel zacht en helder water van zijn paard te stappen om wat te eten, omdat 

de charme van deze plaats hem daartoe uitnodigde. Terwijl zijn gezellen volop bezig waren 

en helemaal gefocust waren op de voorbereiding van een maaltijd, aangepast aan de 

omstandigheden, werd het gezelschap plots vanuit het rietgras aan de rand van de 

moerassen vlakbij die plek overvallen door tot op de tanden gewapende vijandelijke ruiters. 

Maar de hertog en zijn gevolg waren al vóór de aankomst van de Turken op hun paarden 

gesprongen en zij hielden hun wapens klaar. Zo haalde de hertog met de genadige steun van 

de Heer de bovenhand in het gevecht dat toen losbarstte. Hij slaagde erin vele vijanden te 

doden en de rest op de vlucht te jagen. Daarna keerde hij triomfantelijk terug naar de stad. 

 

VII,11 Bij Ma’arat raken de graaf van Toulouse en heer Bohemund het oneens. Deze laatste 

bezet de eigendommen van de graaf in de nabijheid van Antiochië. De legertop komt samen 

bij Chastel Rouge8, maar zij komen niet tot een werkbare oplossing. Het volk bezwijkt onder 

de honger. 
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Na de verovering van Ma’arat rees er een ernstig meningsverschil tussen heer Bohemund en 

de graaf van Toulouse. Deze laatste had voorgesteld om de stad aan de bisschop van Al-

Bara te geven, maar Bohemund wilde het deel van de stad dat hij bezet hield, niet zomaar 

afstaan op vraag van de graaf, tenzij deze zelf eerst zijn torens in Antiochië aan hem zou 

overdragen. Uiteindelijk liet Bohemund heel die kwestie Ma’arat in plan en uiterst 

verbolgen keerde hij terug naar Antiochië. Daar veroverde hij de torens, die de aanhangers 

van graaf van Toulouse bewaakten en hij gooide ze er allemaal uit. Op die manier kwam de 

stad nu volledig in zijn bezit en moest hij die met niemand meer delen.  

Toen de graaf zag dat zijn rivaal vertrokken was, meende hij nu in volle vrijheid over het 

veroverde Ma’arat te kunnen beschikken en droeg hij de stad, in overeenstemming met zijn 

eerdere plannen, over aan de bisschop van Al-Bara. Terwijl hij dat alles met hem aan het 

regelen was en schikkingen aan het treffen was om met een garnizoen, zowel afkomstig uit 

de ruiterij als uit het voetvolk, de stad voor de vijand te beveiligen, kreeg het volk hiervan 

lucht. Zij konden dat moeilijk verdragen en beklaagden er zich onder elkaar over dat de 

leiders bezig waren met vertragingsmanoeuvres. Zo gaf elke veroverde stad aanleiding tot 

onderlinge discussies en onenigheid, waardoor het uiteindelijke objectief van de expeditie 

totaal in het gedrang dreigde te komen. Daarom spraken ze in een bijeenkomst af om de stad 

te verwoesten, zodra de graaf, om welke reden dan ook, afwezig zou zijn. Dan zou Ma’arat 

geen hinderpaal meer kunnen opleveren voor de afwerking van hun geloften. 

Toevallig nu waren de aanvoerders rond diezelfde tijd samen bij Chastel Rouge, dat 

ongeveer in de helft gelegen is tussen Ma’arat en Antiochië. Ze wilden daar overleggen over 

die hevige protesten van het volk en over het verdere verloop van de expeditie. Ook de graaf 

was daar uitgenodigd en hij verscheen ook op de vergadering. Zij waren het echter 

onderling oneens en kwamen tot geen compromis of werkbaar besluit. Tijdens het verblijf 

                                                           
8 Qal`at Yahmour (Syrië). 
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van de graaf in Chastel Rouge, bood zich voor het volk, dat in Ma’arat was achtergebleven, 

een opportuniteit aan om van de afwezigheid van de graaf te profiteren. Ondanks het 

uitdrukkelijke verbod en het heftige verzet van bovenvermelde bisschop, verwoestten ze de 

muren en de torens, zodat de graaf bij zijn terugkeer geen reden meer zou hebben om ter 

plaatse nog verder tijd te verliezen. Toen de graaf dan inderdaad terug in de stad was, 

betreurde hij de feiten, maar eens hij zag wat het volk eigenlijk wilde, was hij zo verstandig 

om te doen alsof er niets gebeurd was. Het volk bleef hem echter even intens onder druk 

zetten en bad en smeekte dat hij zich als hun leider zou opwerpen om de expeditie af te 

maken. Zo niet, zouden zij zelfs gelijk wie uit de troep als hun leider verkiezen om het leger 

aan te voeren en hen verder op de weg van de Heer voor te gaan.  

Daarnaast heerste er in dat leger een zodanig bittere hongersnood dat velen bij gebrek aan 

voedsel, tegen alle ethische waarden in, vervielen in de beestachtige praktijk om van 

onreine dieren te eten. Men zegt trouwens ook – als men dat tenminste mag geloven – dat 

velen bij gebrek aan voedsel zich bezondigden aan kannibalisme. Tegelijkertijd bleef de 

pest ook het leger teisteren en dat was ook normaal, zolang dat miserabele volk onrein en 

besmet voedsel tot zich nam, als men bij deze tegennatuurlijke zaken trouwens nog van 

voedsel mag spreken. Dat immense voedselgebrek, waaronder het volk te lijden had, was 

immers niet kortstondig geweest of in de tijd beperkt. Integendeel, quasi vijf weken lang 

hadden zij hiermee af te rekenen, terwijl ze daar geblokkeerd zaten bij het beleg van 

Ma’arat. Een aantal aanzienlijke edelen kwamen daar om, niet door verwikkelingen in de 

strijd maar om diverse medische redenen. Onder hen Enguerrand, een begaafde jonge man, 

de zoon van Hugo, graaf van St.-Pol. Hij werd zwaar ziek en liet zo het leven. 

 

VII,12 De graaf dringt door op vijandelijk gebied en haalt daar buit binnen. Hij kan niet meer 

optornen tegen het protest van het volk en begint dan maar aan de tocht naar Jeruzalem. De 

graaf van Normandië en Tancred trekken met hem mee. 
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De illustere en gerenommeerde graaf van Toulouse maakte zich zorgen over de situatie en 

bij al zijn twijfels worstelde hij met tegenstrijdige gevoelens. De catastrofale situatie van het 

volk hield hem bezig, maar tegelijkertijd was er ook de dwingende noodzaak om de tocht 

verder te zetten en zowel vooraanstaanden als gewone strijders koesterden dat verlangen. 

Met hun voortdurend luidruchtig protest en hun herhaaldelijk aandringen maakten ze het 

hem zo lastig dat hij bijna geen rust meer kende. Hij ging dus op zoek naar een adequate 

oplossing voor beide problemen. Hoewel hij er zeker van was dat de rest van de legertop 

hem in die optie niet zou willen volgen, maakte hij bekend dat hij op de 15e dag van die 

maand de tocht naar Jeruzalem zou aanvatten. Zo wilde hij tegemoetkomen aan het protest 

van het volk én aan de stem van Adhemar. Om te vermijden dat het volk in de tussentijd 

nog geteisterd zou worden door de alsmaar toenemende hongersnood, verzamelde hij een 

deel van zijn troepen en ook de voetknechten, die hem het beste in conditie leken. De 

anderen liet hij achter in de stad. Zelf wilde hij naar vijandelijk gebied oprukken, om kost 

wat kost aan levensnoodzakelijke producten te geraken voor het volk. Zo belandde hij dus 

met zijn talrijk gevolg in een zeer welvarende streek op vijandelijke bodem. Daar vernielde 

hij verschillende vestingen en ook stak hij een aantal nederzettingen in de nabijheid in 

brand. Hij sleepte groot en klein vee mee, slaven en meiden en ook grote hoeveelheden 

voedsel. Zo kon hij volledig tegemoetkomen aan de noden van zijn hongerige en dorstige 

soldaten. Tevens hield hij een flinke brok over voor zijn bondgenoten die bij Ma’arat waren 

achtergebleven om de stad te bewaken. 

Op zijn terugweg begon de graaf andermaal te twijfelen wat hij zou doen, want het volk was 

eens te meer aan het schreeuwen dat de datum, die voor het begin van de tocht vastgelegd 

was, voor de deur stond en dat het elk verder uitstel verwierp. Hij realiseerde zich dat ze 
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voor een eervolle zaak opkwamen en dat hij niet meer kon optornen tegen hun druk. Ook al 

was hij alleen en had geen enkele andere aanvoerder al beslist om hem te volgen, toch ging 

hij op weg met zijn gevolg, nadat hij Ma’arat in brand gestoken had en volledig in de as 

gelegd had. Omdat hij besefte dat hij over weinig ruiters beschikte, vroeg hij aan de 

bisschop van Al-Bara om samen met hem te vertrekken. Deze ging welwillend in op het 

verzoek van de graaf en hij duidde Willem van Cumliaco, een edelman, aan om zijn 

belangen ter plaatse te behartigen. Hij stelde daarvoor 7 ruiters en 30 voetsoldaten te zijner 

beschikking. Deze zorgde zo loyaal voor wat hem toevertrouwd was dat hij op enkele dagen 

tijd die 7 ruiters kon uitbreiden tot 40 en die 30 voetknechten tot 80 en meer. Op die manier 

slaagde hij erin de slagkracht van zijn heer aanzienlijk uit te breiden. 

Zo ging de graaf op de vastgelegde dag op tocht, zonder te wachten op iemand van de 

anderen. Zijn gevolg telde ongeveer 10.000 manschappen, waaronder nauwelijks 350 

ruiters. Bij zijn vertrek sloten de graaf van Normandië en ook heer Tancred zich elk met 40 

ruiters en een grote groep voetknechten bij hem aan als compagnons op zijn tocht. Na hun 

vertrek vonden zij onderweg een grote overvloed aan diverse basisproducten, ruimschoots 

voldoende voor heel het volk. Zij passeerden langs Sheizar, Hama en Emesa, in de 

volksmond beter bekend als ‘La Chamelle’. De leiders van deze plaatsen zorgden voor een 

vrijgeleide en ook voor markten, waar zij tegen optimale voorwaarden aan koopwaar 

konden geraken. Bovendien kregen ze van de inwoners van de vestingen en de steden in de 

gebieden, die zij doorkruisten, vele geschenken, waaronder goud, zilver, groot en klein vee 

en allerlei levensmiddelen, als onderpand dat zij hun regio zouden ontzien. Van dag tot dag 

kon het leger zo sterker worden en erop vooruitgaan, want ze hadden alle noodzakelijke 

producten voor iedereen in overvloed. Ze konden zich ook een groot aantal paarden 

aanschaffen, waar zij eerder zulk een tekort aan hadden en dit soms gratis en soms tegen 

betaling. Zo beschikten zij in hun leger, vooraleer zij samenkwamen met de andere 

aanvoerders, over duizend en meer paarden, bovenop hun vroegere dieren. 

Nadat ze enkele dagen de route door het binnenland hadden gevolgd, beslisten ze unaniem 

om naar de kust terug te keren. Zo zouden zij zich gemakkelijker kunnen informeren over 

de situatie van de andere leiders, die zij in de streek van Antiochië hadden achtergelaten. 

Tevens konden zij zo voorraad opdoen via schepen, die kwamen aanvaren vanuit Antiochië 

of vanuit Laodicea. 

 

VII,13 Het leger van de graaf wordt onderweg aangevallen door rovers maar de graaf 

lanceert oordeelkundig een tegenaanval. Een vesting die weerstand biedt, wordt vernield. Ze 

slaan hun kamp op voor Arqa en boden vanuit de omgeving komen de leiders daar opzoeken.  
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Heel hun tocht verliep nu vanaf hun vertrek uit Ma’arat zo goed als rimpelloos. Alleen werd 

bij herhaling de achterhoede van de expeditie heimelijk door rovers lastiggevallen. Deze 

slaagden erin enkele zieken en ouderlingen, die het tempo van het leger niet konden volgen, 

te doden of gevangen te nemen. De graaf nam gepaste tegenmaatregelen tegen deze 

overvallen. Hij liet heer Tancred, hertog Robert van Normandië samen met de bisschop van 

Al-Bara aan het hoofd van het leger verder trekken en hij bleef zelf achter in een hinderlaag 

samen met enkele vermaarde en uitstekende ridders. Zo wilde hij op het gepaste moment 

zelf optreden tegen die misdadigers, die het oprukkende leger van dichtbij bleven 

achtervolgen om achterblijvers die niet op hun hoede waren te overvallen. Toen die rovers 

dan op hun gebruikelijke manier wilden toeslaan, kwam de graaf uit zijn schuilplaats en 

ging op hen af. Door deze onverhoedse aanval kon hij hen allemaal uitschakelen en 

triomfantelijk hun paarden, oorlogsbuit en ook enkele van hun gevangenen naar de 

expeditie terugbrengen. 
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Vanaf die dag kon het leger probleemloos en veilig verder oprukken, rijkelijk voorzien van 

alle noodzakelijke producten. In heel het gebied, dat ze op hun tocht doorkruisten, was er 

links noch rechts ook maar één stad of vesting, waarvan de burgers geen geschenken 

kwamen afgeven aan het leger en aan de aanvoerders of afspraken kwamen maken of 

vriendschap met hen kwamen sluiten. Er was maar één uitzondering. De burgers van die 

plaats liepen hoog op met hun getalsterkte en hun versterkingen. Zij boden geen markt van 

koopwaar aan, sloten geen verdrag of stuurden geen beleefdheidsgeschenken naar de 

aanvoerders. Integendeel, ze probeerden in dichte gelederen de doorgang voor onze 

expeditie te belemmeren. Toen de christenen dit zagen, waren ze met reden verontwaardigd. 

Samen vielen ze de inwoners aan en sloegen in een oogwenk hun troepen uit elkaar. Ze 

namen er een aantal gevangen en verwoestten hun vesting. Het grote en kleine vee en de 

paarden, die graasden op weiden buiten de vesting, namen zij in beslag samen met al hun 

bezittingen en zij voerden alles mee.  

In het leger verbleven er ook boden uit die omgeving, die uitgestuurd waren om een 

vredesverdrag af te sluiten. Toen ze zagen hoe krachtig en moedig de christenen wel waren, 

wilden ze voor hun meesters een volledige en definitieve vrede verkrijgen. Ze keerden dus 

naar huis terug om hun opdrachtgevers volledig te informeren over de gewoonten en de 

sterkte van de christenen. Binnen de kortste tijd keerden ze terug met paarden en andere 

geschenken. 

Nadat het leger in enkele dagen probleemloos dwars doorheen het gebied getrokken was, 

belandden ze dicht bij de kust in de vlakte van Arqa. Dit was een aloude stad die goed 

beveiligd was door haar natuurlijke ligging. De christenen sloegen in de directe omgeving 

van deze plaats hun kamp op. 

 

VII,14 Beschrijving van Arqa. Christelijke gevangenen, die in Tripoli werden vastgehouden, 

sturen aan op het beleg van Arqa. 
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Arqa is een stad in de provincie Fenicië, op een goed beveiligde hoogte gelegen aan de voet 

van het Libanongebergte. Ze ligt op een afstand van 4 of 5 mijl van de zee in een zeer 

uitgestrekte vlakte die voorzien is van zeer vette en vruchtbare grond. Ze beschikt ook over 

weelderige weiden en het comfort van stromend water. Volgens oude tradities is de stad 

gesticht door Aradius, de zevende zoon van Kanaän, maar door een vervorming van de 

naam werd ze later Arqa genoemd.  

De christenen sloegen, zoals vermeld, hun kamp op in de onmiddellijke omgeving. Ze 

deden dit niet zomaar. Integendeel, sommige christenen in vijandelijke gevangenschap 

hadden hen daartoe via brieven aangespoord. Want in Tripoli, aan de kust de stad met het 

grootste aanzien, op een afstand van 5 of 6 mijl van Arqa, verbleven er enkele christenen, 

die daar gevangen gehouden werden. Van bij het begin van het beleg van Antiochië en 

zeker na de val van deze stad, hadden christenen onder de druk van het voedselgebrek het 

initiatief genomen om door dat gebied rond te trekken op zoek naar levensmiddelen. Als ze 

daarbij niet op hun hoede waren, liepen ze natuurlijk het risico van ontvoerd te worden door 

vijanden uit de omgeving. Daardoor kwam het dat in zowat alle steden en vestingen in die 

regio christenen gevangen zaten. Op die manier werden er ook in het zo pas vermelde 

Tripoli meer dan 200 christenen in dergelijke omstandigheden vastgehouden. Zodra ze op 

de hoogte waren van de aankomst van de christelijke troepen, maakten ze aan de 

legerleiding duidelijk dat ze in geen geval voorbij Arqa mochten trekken, maar dat ze deze 

vesting moesten belegeren. Ofwel konden ze dan op enkele dagen tijd de stad veroveren, 

ofwel van de gouverneur van Tripoli een grote som geld losmaken en de vrijlating 

bewerkstelligen van hun gevangen broeders in ruil voor het stopzetten van het beleg. 
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En zo geschiedde. De christenen rukten dadelijk op naar Arqa, stelden vlakbij rondom de 

stad hun kamp op en begonnen aan de belegering. Hun bedoeling was om enerzijds het 

advies dat ze gekregen hadden, uit te proberen, maar anderzijds om te wachten op de andere 

aanvoerders, van wie men dacht dat ze hen weldra tot in die buurt zouden volgen. 

  

VII, 15 Sommige christenen verlaten het kamp en overweldigen Tortosa. Rijk overladen met 

buit, keerden ze naar hun kamp terug en zetten het beleg van Arqa verder. 
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Uit dit kamp trokken nu honderd ruiters met twee afdelingen van tweehonderd voetknechten 

o.l.v. Raymond Pilet naar de stad Antarados, in de volksmond Tortosa genaamd, op twintig 

mijl of iets verder gelegen van de belegerde stad. Zij waren op zoek naar allerlei 

levensnoodzakelijke en bruikbare zaken. Tortosa ligt aan de kust met vlak daarbij een 

eilandje op een afstand van ongeveer twee mijl, waar eertijds vele eeuwen lang de beroemde 

stad Arados gelegen was. De profeet Ezechiël9 vermeldt deze plaats in zijn profetie, die aan 

Tyrus gericht was: “De inwoners van Sidon en Arwad waren uw roeiers” en even verder: 

“De zonen van Arwad bezetten rondom uw muren met hun troepen”. De eerder vermelde 

stad dankt haar naam Antarados aan haar ligging recht tegenover Arados. Beide zijn 

gelegen in de provincie Fenicië en hebben één en dezelfde stichter, Aradius, de jongste zoon 

van Kanaän, zoon van Cham, zoon van Noach. 

Het zo pas vermelde detachement van het leger van de graaf van Toulouse rukte dus op en 

begon de stad intens te belegeren. De inwoners verdedigden zich echter met volle overgave 

en zo schoten ze niet veel op bij de inname van de stad. Toen dan de duisternis inviel, 

besloten ze de afwerking van hun taak tot de volgende dag uit te stellen. Dan konden zij 

versterking krijgen van hun collega’s, die zich bereid hadden verklaard om hen te volgen. 

Zo zouden ze de volgende dag beter gewapend zijn om het werk af te maken. Maar de 

burgers waren beducht voor de nachtelijke aankomst van een grotere troepenmacht, 

waartegen ze uiteindelijk niet zouden opgewassen zijn. Daarom verlieten ze de stad met 

vrouw en kinderen en hun hele huishouding en gingen op de vlucht naar het nabijgelegen 

gebergte. 

De volgende morgen spraken de christenen elkaar moed in, totaal onwetend over wat er zich 

die nacht had afgespeeld. Ze wilden het werk van de vorige dag afmaken en bewapenden 

zich voor de bestorming van de stad. Toen ze dichterbij kwamen, merkten ze dat de stad 

niet meer bewoond was. Vastberaden en onbevreesd drongen ze dan de stad binnen en 

troffen er een overvloed aan levensmiddelen en andere buit aan. Zij laadden alles op, zoveel 

ze maar konden en keerden naar hun kamp terug. Daar gaven ze een volledig relaas van 

alles wat ze hadden meegemaakt en heel het leger was in de wolken over hun successen.  

 

VII,16 Hertog Godfried bereikt Laodicea met in zijn gezelschap, de graaf van Vlaanderen en 

de rest van de expeditie. Hij bewerkt de vrijlating van Guinemer uit zijn gevangenis en 

bezorgt hem zijn vloot terug. Bohemund vergezelt hen bij hun opmars tot bij Laodicea.  
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Ondertussen was het begin van maart in zicht en de manschappen, die in Antiochië 

gebleven waren, beseften dat de dag die voor het vertrek was vastgelegd, niet veraf was. Er 

werd dan ook veel druk uitgeoefend op hertog Godfried van Lotharingen en ook op graaf 

Robert van Vlaanderen en op de andere aanvoerders om te vertrekken en om de leiding op 

te nemen van allen die hun gelofte wilden nakomen. Ze wezen daarbij ook op de loyaliteit, 

de volharding en de bewonderenswaardige welwillendheid tegenover het volk van God 

                                                           
9 Ezechiël 27, 8.11 
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vanwege de graaf van Toulouse, vanwege de hertog van Normandië en vanwege heer 

Tancred, want zij waren hen al sinds geruime tijd voorgegaan op de weg van de Heer.  

Door deze en soortgelijke argumenten lieten de vermelde aanvoerders zich overtuigen. Ze 

maakten hun bagage, troffen de noodzakelijke voorbereidingen voor de tocht en namen alle 

ridders en al het voetvolk mee, die zinnens waren en de intentie hadden om op tocht te gaan 

naar Jeruzalem. Op 1 maart kwamen dan bij Laodicea in Syrië ongeveer 25.000 uitstekende 

en goed bewapende krijgers samen onder het commando van de zopas vermelde leiders. 

Maar ook heer Bohemund was hen met een eskader tot daar gevolgd. Hij kon echter met 

hen niet verder trekken of daar langer halthouden, want hij wilde vermijden dat zijn 

vijanden uit de buurt van Antiochië de indruk zouden krijgen dat hij de pas veroverde stad 

zo maar, al was het maar tijdelijk, onbeschermd achterliet. Toch wilde hij hen naar 

voornoemde stad begeleiden, hun nauwe band indachtig, en ook de vriendschap, die hij met 

de andere leiders op de weg van de Heer gesloten had. Heel toegewijd, betoonde hij hen alle 

mogelijke blijken van respect en dienstbetoon, om zo ook bij de vertrekkers een diepe 

indruk over hem achter te laten. Hij groette de andere leiders en nam met veel misbaar en 

verdriet afscheid van hen. Zo verliet hij de hoofdmacht bij Laodicea en ging terug naar 

Antiochië om daar toegewijd de zorg voor de hem toevertrouwde stad op te nemen. 

Laodicea is een oeroude vermaarde kuststad met een christelijke bevolking. Als enige onder 

de Syrische steden viel zij onder het gezag van de Griekse keizer. Ook Guinemer van 

Boulogne was daar aangekomen. Eerder10 hebben wij over hem al vermeld dat hij met een 

vloot bij Tarsus in Cilicië was aangeland, nadat Boudewijn, de broer van de hertog, deze 

stad veroverd had. Met diezelfde vloot was hij nu in Laodicea beland en hij was onbesuisd 

en met te weinig manschappen begonnen aan de belegering, in de hoop haar te kunnen 

onderwerpen. Daarbij werd hij door de burgers gevangengenomen en samen met bijna zijn 

voltallige gevolg in de kerker gestopt. Omdat Guinemer uit het thuisland van de hertog 

afkomstig was en bij Tarsus, zoals eerder vermeld, aan zijn broer nuttige en eervolle 

diensten bewezen had, kwam Godfried bij de stedelijke gouverneur en de plaatselijke 

autoriteiten tussenbeide om hem in vrijheid te stellen. Zij hadden niet de durf om, hoe dan 

ook, in te gaan tegen dit verzoek van de hertog en daarom leverden zij Guinemer met al zijn 

compagnons en de boten, waarmee zij aangekomen waren, over aan de hertog. Deze 

installeerde Guinemer terug aan het hoofd van zijn vloot en gaf hem de opdracht om hem te 

volgen in hetzelfde tempo als bij de opmars op het land. En zo geschiedde. 

 

VII,17 Hertog Godfried belegert met zijn leger Jabala11, maar de manoeuvres van de graaf 

van Toulouse steken stokken in de wielen. Zij haasten zich naar Arqa, voegen zich daar bij de 

andere aanvoerders, maar de belegering schiet niet op.  
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De troepen vertrokken dus vanuit Laodicea, versterkt met de christenen die ze daar hadden 

aangetroffen. Maar ook vanuit Antiochië en Cilicië en de naburige steden sloten christenen 

zich aan, die eerder door privéaangelegenheden of huiselijke kwesties opgehouden waren en 

daarom later waren uitgerukt. Zij volgden de kustroute tot Jabala, populair beter gekend als 

Gibelin, en twaalf mijl verwijderd van Laodicea. Ze stelden hun kamp op rondom de stad en 

zo begon voor geruime tijd de belegering. Maar dan kwam de bestuurder van de stad, de 

gouverneur van de Egyptische kalief – het was immers de eerste kuststad die onder 

Egyptisch bewind gekomen was – op de proppen met een schenking van 6000 goudstukken 

voor de hertog, met daarnaast nog indrukwekkende geschenken, als tegenprestatie voor het 

opheffen van de belegering. Maar de hertog was principieel gekant tegen malafide 

                                                           
10 Cf. supra III,24. 
11 Jableh (Syrië). 
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geschenken en liet zich niet vermurwen. Daarom schakelde de gouverneur over op een 

andere tactiek. Hij stuurde boden, op wier loyaliteit en inzet hij volledig kon betrouwen, uit 

naar de graaf van Toulouse en hij beloofde hem diezelfde som, als hij hem kon verlossen 

van de troepen van de hertog. Naar verluidt, heeft de graaf van Toulouse toen die 

omkoopsom in ontvangst genomen en een verhaal gefabriceerd dat een onmetelijke 

vijandelijke troepenmacht oprukte vanuit Perzië, met de bedoeling om al het onrecht te 

wreken dat het Perzische volk onder Kerbogha had moeten incasseren bij Antiochië. Zij 

wilden voor deze vergeldingsactie minstens zoveel middelen inzetten als voor de vorige 

oorlog. De graaf beweerde voor dit alles te beschikken over zeer geloofwaardige getuigen, 

wier woorden buiten kijf stonden. 

Hij stuurde dan via de bisschop van Al-Bara gezanten uit en verzond brieven, waarin hij er 

bij de hertog en bij de graaf van Vlaanderen zeer bezorgd op aandrong om van het beleg af 

te zien. Zij moesten integendeel in actie schieten en in broederlijke solidariteit de 

confrontatie aangaan met wat hen allemaal bedreigde. Zodra de twee leiders hoorden van de 

noodsituatie van hun broeders en welk gevaar hen, naar verluidt, boven het hoofd hing, 

braken ze, goedgelovig als ze waren, het beleg van Jabala op en rukten in ijltempo op. 

Eerst kwamen ze langs Valenia, een kuststad ten zuiden van Margat, daarna passeerden ze 

Maraclea, de eerste Fenicische stad, als je vanuit het noorden komt en ten slotte Antarados, 

in de volksmond Tortosa, eveneens een kuststad in de vermelde provincie. Deze stad was 

nu, zo constateerden ze, door de bewoners verlaten en ze keken vol bewondering uit op het 

naburige eiland Arados, dat aan de westkant tegenover de stad ligt en waar nog een aantal 

schepen van de christenen een veilige haven hadden gevonden. Van daaruit namen ze een 

kortere weg en zo konden ze enkele dagen later heel hun leger opstellen bij Arqa. Heer 

Tancred kwam hen tegemoet en onthulde voor hen in detail heel het bedrieglijk manoeuvre 

van de graaf. Als gevolg hiervan installeerden ze hun tenten op geruime afstand van hun 

voorgangers.  

De graaf merkte dat de verstandhouding tussen hem en de andere leiders op een laag pitje 

stond. Hij stuurden hen geschenken en deed zijn uiterste best om het met hen goed te 

maken. Uiteindelijk kwam er dan ook een verzoening tussen hem en de andere leiders, met 

uitzondering van Tancred, die het met de graaf zeer moeilijk bleef hebben. Zo werden ze 

weer een hecht geheel en waren alle troepen weer verenigd in de buurt van Arqa. 

Vóór de aankomst van de hertog had de graaf al vele dagen lang zijn krachten verspild. Nu 

hoopte men dankzij de aankomst van de andere leiders de stad gemakkelijk de baas te 

kunnen en het beleg succesvol te kunnen afronden. Maar het tegendeel was waar. Immers 

vóór de samensmelting van de troepen noch daarna was de Heer het volk bij deze 

onderneming gunstig gezind. Ze deden hun uiterste best bij de bestorming van de stad en 

herhaaldelijk pasten ze andere strategieën toe om de stedelingen in het nauw te brengen, om 

de wal te ondergraven om de muren te doen instorten of begonnen ze heftige bestormingen. 

Maar hoe meer ze zich inspanden, des te meer botsten ze op hinderpalen en al hun pogingen 

liepen op niets uit. Hun inspanningen hadden geen resultaat, hun inzet was vruchteloos en 

zo drong bij hen duidelijk het besef door dat de goddelijke genade hen bij dit opzet in de 

steek gelaten had. Er vielen immers voortdurend slachtoffers en edelen en illustere ridders 

sneuvelden zinloos.  

Daar kwamen twee beroemde edelen om, door een merkwaardige samenloop van 

omstandigheden allebei getroffen door een steen: Anselmus van Ribemont, een uitstekende 

krijger, die verdient voor eeuwig in onze herinnering voort te leven en Pons van Vallon, een 

edelman, die bevriend was met de graaf van Toulouse. Bovendien raakten ook de gewone 

krijgers daar tegen hun zin in geblokkeerd, terwijl hun eigenlijke doelstelling erin bestond 

om de expeditie af te maken. Zodoende hadden ze niet veel interesse en ze leverden ook niet 

veel inspanningen voor de belegering, vooral na de aankomst van de hertog. Zelfs vrienden 
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en leden van de huishouding van de graaf van Toulouse, die met hem meegekomen waren, 

hielden zich met opzet afzijdig. Zo wilden ze bewerkstelligen dat de graaf onder de indruk 

zou geraken van de afkeuring van de andere leiders, die daar ook tegen hun zin en onder 

druk van de graaf tegen hun geweten in geblokkeerd zaten. 

 

VII,18 De kwestie van de lans van de Heer duikt weer op. De vinder onderwerpt zich aan de 

vuurproef maar overlijdt enkele dagen later. 
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Toen dook opnieuw het probleem op van de lans, die in Antiochië gevonden was. Was het 

waar dat via haar bloed en water uit de zijde van de Heer gevloeid was of ging het om een 

vervalsing? Bij het volk leefden er hierover grote twijfels maar ook de leiders verkeerden op 

dit punt in onzekerheid. Sommigen beweerden dat het inderdaad deze lans was, die de zijde 

van de Heer geopend had en zijn bloed had doen stromen. Door een goddelijke ingeving 

was zij daarna opnieuw ter bemoediging van het volk in de openbaarheid gekomen. 

Anderen hielden staande dat dit alles een bewijs was van de machinaties van de graaf van 

Toulouse en een constructie in functie van zijn eigen ambities. De belangrijkste aanstoker 

van heel deze discussie was Arnulf (van Chocques), een vertrouweling van de hertog van 

Normandië en tevens zijn kapelaan. Hij was een man met een grote eruditie, maar zijn 

levenswandel was minder fraai. Bovendien was hij een ruziestoker. Verderop in dit werk zal 

hij vaak ter sprake komen.  

Over deze kwestie was er geruime tijd verschil van mening onder het volk. Op een gegeven 

moment liet degene, die staande hield dat hij een visioen over de lans had gekregen een 

grote brandstapel aansteken. Zo wilde hij bij het volk meer krediet krijgen en alle twijfel 

wegnemen. Hij bood aan om met de hulp van de Heer via het betrouwbare oordeel van de 

vuurproef aan al wie hem niet geloofde het bewijs te leveren dat er in heel die kwestie geen 

sprake was van verzinsels of van een of andere vorm van bedrog. Integendeel – zo zou ook 

blijken – een goddelijke openbaring had ervoor gezorgd dat de lans door het volk ontdekt 

werd en een bron werd van bemoediging.  

Ze staken dus een vrij grote brandstapel aan en de gloed van het vuur was zelfs 

angstaanjagend voor al wie rondom had postgevat. Heel het volk, van hoog tot laag, kwam 

bijeen om getuige te zijn van dit merkwaardige gebeuren. Het was dan ook de vrijdag van 

de week vóór het heilig paasfeest van onze Heer, de dag ook waarover wij kunnen lezen dat 

de Heiland voor onze verlossing geleden heeft.  

Voor deze gevaarlijke proef had Peter Bartholomeus zich spontaan aangeboden. Hij was 

weliswaar een klerk, maar wel weinig geletterd. Voor zover een mens daarover kan 

oordelen, gaf hij de indruk oprecht te zijn. Na een gebed nam hij, terwijl alle troepen 

rondom toekeken, de bewuste lans en stapte hij hiermee dwars door het vuur en dit 

blijkbaar, zo leek het toch, zonder kwalijke gevolgen. 

Maar door zijn daad werd het probleem niet weggenomen. Integendeel, er werd er nog een 

groter gecreëerd, want Peter overleed enkele dagen later. Sommigen beweerden dat de 

vuurproef aanleiding gegeven had tot zijn vroegtijdig overlijden, want tevoren leek hij nog 

vitaal en gezond. Volgens deze mensen had hij als verantwoordelijke voor de fraude 

uiteindelijk zijn eigen dood veroorzaakt. Anderen hielden staande dat hij gezond en 

ongedeerd uit de vuurproef was gekomen, maar, eens uit het vuur, was hij door de menigte, 

die hem wilde vereren, bestormd en verpletterd en zo waren zij de oorzaak van zijn dood. 

Op die manier raakte de kwestie waarover onenigheid gerezen was niet opgelost maar ze 

werd nog problematischer. 

 

VII,19 De boodschappers, die door onze leiders naar Egypte gestuurd waren, keren terug.  
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Rond die tijd kwamen christelijke gezanten terug bij de aanvoerders die hen hadden 

uitgestuurd. Ze waren naar Egypte afgezakt op uitnodiging van een delegatie van de kalief 

van Egypte, die, zoals eerder vermeld, op het beleg van Antiochië was afgekomen. Zij 

werden in Egypte een jaar lang vastgehouden, voor een stuk onder dwang maar ook met 

listen en nu keerden ze terug in gezelschap van een aantal afgezanten van de Egyptische 

kalief, maar dan wel met een heel andere boodschap dan bij hun eerdere missie. Terwijl ze 

in het verleden hun best hadden gedaan om met heel nadrukkelijke verzoeken in de gunst te 

komen van de christelijke legertop om van hen hulp te krijgen tegen het arrogante optreden 

van Turken en Perzen, hadden zij nu hun ‘deuntje’ aangepast. Ze dachten een grote gunst 

aan de christenen te verlenen, als ze aan pelgrims voor Jeruzalem de toelating gaven om in 

groepen van 200 of 300 ongewapend de stad binnen te gaan en na hun bedevaart ongedeerd 

terug te keren. Voor de christelijke legertop kwam deze mededeling over als een belediging 

en zij stuurden de delegatie terug naar huis, met de boodschap dat ons leger niet volgens de 

voorgestelde voorwaarden in kleinere groep zou optrekken. Samen wilden ze in één colonne 

eensgezind naar Jeruzalem trekken om daar het rijk van de kalief te belagen.  

De oorzaak voor deze ommekeer in hun houding lag bij gebeurtenissen van kort na de zege 

van de christenen bij Antiochië. Want zoals de Turken daar in het nauw gebracht werden, zo 

was nu over heel het Oosten hun slagkracht gebroken. Hun voormalige comfortabele positie 

kwam in het gedrang. Overal waar er problemen te regelen waren met andere volkeren, 

moesten zij het onderspit delven en trokken zij aan het kortste eind.  

In het verlengde van deze evolutie, kwam het overwicht te liggen bij het rijk van de 

Egyptenaren. Door toedoen van het leger van Al-Afdal, een legeraanvoerder in dienst van 

de Egyptische kalief, hadden de Turken Jeruzalem moeten prijsgeven, dat zij zelf 

achtendertig jaar eerder met geweld van de Egyptenaren afhandig hadden gemaakt. 

Bijgevolg constateerden deze dat vijanden, voor wie ze eerder zeer bevreesd waren omwille 

van hun militaire sterkte, er nu door de inspanningen van de christenen op achteruitgingen 

en ten gevolge van militaire nederlagen op een dieptepunt beland waren.  

Als gevolg van deze evolutie hadden de Egyptenaren nu alleen misprijzen voor de hulp van 

de christenen, waar zij die eerder nochtans nog uitdrukkelijk gepoogd hadden te verkrijgen.  

 

VII,20 Keizerlijke gezanten doen hun beklag over heer Bohemund en kondigen de nakende 

komst van de keizer aan. De legerleiding is het onderling oneens. Er wordt slag geleverd met 

de inwoners van Tripoli. Deze laatsten moeten het onderspit delven en de christenen keren 

triomfantelijk terug naar hun kamp. 
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Er kwamen ook afgezanten van de keizer van Constantinopel met veel klachten over heer 

Bohemund. In tegenstrijd met de bepalingen van het contract en met de inhoud van de door 

hem afgelegde eed, maakte hij immers aanspraak op de macht over Antiochië. In het bijzijn 

van de legertop voerden de keizerlijke gezanten aan dat allen, die via de keizer waren 

overgestoken, tegenover hem met de hand op het H. Evangelie een plechtige eed hadden 

afgelegd, met de belofte om geen enkele aanspraak te maken op vestingen of steden, die in 

vroegere tijden onder het gezag van de keizer stonden, met inbegrip van Jeruzalem. Alles 

wat ze innamen, zouden ze toewijzen aan de keizer. Maar over de verdere inhoud van deze 

overeenkomst konden ze zich niets meer herinneren. 

Het staat vast dat er in Constantinopel een verdrag gesloten is tussen de keizer en de 

christelijke aanvoerders. Maar aan het slot van deze overeenkomst stond een clausule: de 

keizer moest met zijn entourage en een grote troepenmacht onmiddellijk achter hen 

aankomen en assistentie verlenen, indien de situatie dat vereiste. Unaniem antwoordden dan 

ook de aanvoerders aan de legaten dat de keizer als eerste de afgesloten overeenkomst had 
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geschonden. Het was dan ook logisch dat hij nu het verlies moest incasseren van bezittingen 

waarop hij op grond van het verdrag aanspraak kon maken. Het is immers niet billijk dat 

men zich aan zijn woord zou houden tegenover iemand die zelf probeert onder een 

overeenkomst uit te komen. Want hij was op basis van het verdrag aan de leiders van de 

christenen verplicht om hen op de voet te volgen met zijn verzamelde troepen. Hij moest 

hen ook over zee via schepen constant bevoorraden en ervoor zorgen dat ze langs heel de 

reisweg konden beschikken over een overvloed van koopwaar. Op bedrieglijke wijze was 

hij geen enkele van deze twee verplichtingen nagekomen, terwijl hij toch probleemloos 

beide bepalingen had kunnen uitvoeren. Ze wilden dus aan de regelingen betreffende 

Antiochië een permanent karakter geven en die niet laten terugschroeven, want naar hun 

mening hadden zij volkomen terecht gehandeld. Bohemund moest dus voor onbepaalde 

duur met recht van vererving in het bezit blijven van wat hem gul door iedereen was 

toegekend.  

Diezelfde keizerlijke legaten bleven daarna aandringen en probeerden hen ervan te 

overtuigen om te wachten op de aankomst van hun keizer, die ze in het vooruitzicht stelden 

voor begin juli. Zij beloofden dat hij elk van de aanvoerders rijkelijk zou belonen en ook de 

gewone soldaten zou hij heel gul vergoeden, zodat ze comfortabel in hun onderhoud zouden 

kunnen voorzien.  

De aanvoerders beraadslaagden over dit voorstel maar ze kwamen niet tot 

overeenstemming. De graaf van Toulouse oordeelde het opportuun om te wachten op de 

komst van een vorst van een dergelijk formaat. Misschien omdat hij dacht dat dit inderdaad 

het beste was, ofwel omdat hij op die manier het volk en de leiders ter plaatse kon houden 

tot hij de stad, die hij aan het belegeren was, had ingepalmd. Hij beschouwde het immers als 

een afgang en een persoonlijke schande, als hij zo manifest zijn plan zou opgeven en niet 

zou kunnen uitvoeren wat hij zich had voorgenomen. Anderen opteerden echter voor het 

tegenovergestelde voorstel, om vanzelfsprekend zo de begonnen expeditie te kunnen 

voortzetten en de gelofte, waarvoor ze zoveel ellende hadden doorstaan, tot een goed einde 

te kunnen brengen. Ze gaven er de voorkeur aan om de bedrieglijke en listige streken van de 

keizer, die ze maar al te dikwijls aan den lijve hadden ondervonden, te ontwijken en zich 

niet meer te laden verwikkelen in zijn kronkels en manoeuvres, waaruit ze zich naderhand 

moeilijk zouden kunnen bevrijden. 

Zo rees er dus een meningsverschil tussen de leiders, want hun doelstellingen waren niet op 

één lijn te krijgen. Een gevolg hiervan was ook dat de gouverneur van Tripoli, die eerst een 

kolossale som geld beloofd had aan de onzen in ruil voor het stopzetten van het beleg en het 

weghalen van de troepen uit zijn gebied, niet alleen weigerde om het beloofde geld uit te 

betalen, nu hij hoorde van de onenigheid bij de leiders, maar zich nu zelfs voornam om zelf 

het initiatief te nemen tegen de christenen en het met hen uit te vechten. Uiteindelijk 

beslisten de leiders eenstemmig om met hem de strijd aan te gaan. Ze lieten de bisschop van 

Al-Bara en een aantal andere vooraanstaanden achter bij het beleg om het kamp te bewaken. 

Dan verklaarden ze Tripoli eensgezind de oorlog en ze trokken in perfecte marsorde en in 

ordelijk gelid met hun heel hun gevolg daarheen.  

Bij hun aankomst daar troffen ze de lokale gouverneur samen met heel de burgerbevolking 

buiten de stad aan. Zowel hun ruiterij als hun voetvolk had zich in slagorde opgesteld en 

onverschrokken wachtten ze de komst van de christenen af. Want, omdat de graaf van 

Toulouse twee maanden lang of zelfs iets meer zich vergeefs had ingespannen om Arqa te 

belegeren zonder daarbij vorderingen te boeken, begonnen de inwoners van Tripoli op de 

christenen neer te kijken en hen minder en minder te vrezen. Het was alsof ze hun vroegere 

dapperheid waren kwijtgespeeld en ze er zich bij neerlegden dat hun energie van weleer aan 

kracht had ingeboet. 
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Toen ze Tripoli bereikten, constateerden de christenen dat de vijandelijke strijdkrachten 

tegen hen opgesteld stonden en daarop deden ze een forse charge tegen hen. Bij de eerste 

stormloop konden ze hun linies uiteenslaan en de vijand op de vlucht drijven. Met een 

intense pressie dwongen ze hen om zich om het eerst in de stad terug te trekken. 

Zevenhonderd vijanden werden neergesabeld en, naar verluidt, sneuvelden er drie of vier 

christenen. Op 10 april vierden de christenen daar het paasfeest. 

 

VII,21 De gouverneur van Tripoli koopt met veel geld en geschenken de vrede af van de 

christenen. De legerleiding opteert voor de kustroute op advies van christenen uit die regio. 
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Na deze overwinning keerden ze terug naar hun kamp bij Arqa. Daar begon niettemin heel 

het volk te roepen en te schreeuwen dat ze die catastrofale belegering moesten opgeven en 

op tocht moesten gaan naar Jeruzalem, hun uiteindelijke reisdoel. Door die hevige 

protestactie kon het volk de hertog, de graaf van Vlaanderen en de graaf van Normandië, 

maar ook Tancred ertoe bewegen om hun kamp in brand te steken, aan de volkswil 

tegemoet te komen, ondanks de onwil en het heftige verzet van de graaf van Toulouse, en 

het beleg op te geven. Ze trokken daarop in de richting van Tripoli met de bedoeling om 

hun pelgrimage tot een goed einde te brengen. Sommigen, die de graaf van Toulouse van bij 

de aanvang van de expeditie gevolgd waren, toonden zich hierbij zeer actiebereid. Ze lieten 

hem nu in elk geval in de steek en volgden enthousiast de vermelde aanvoerders. Toen de 

graaf zich dat realiseerde, besefte hij dat hij hen met smeekbeden noch met beloftes kon 

terughalen. Hij maakte van de nood een deugd en volgde de anderen, zij het met tegenzin.  

Na een tocht van nauwelijks vijf mijl sloegen zij hun kamp op voor Tripoli. De plaatselijke 

gouverneur, die in die streek de belangen behartigde van de Egyptische kalief, had nu 

afstand gedaan van de hooghartige houding, waarmee hij in het recente verleden meende 

met onze aanvoerders op voet van gelijkheid te kunnen discussiëren. Hij kwam tot besef wat 

zijn positie was en stuurde een gezantschap naar de christelijke legertop. Zo kon hij bij hen 

bereiken dat zij de provincie, die aan hem was toevertrouwd, zouden verlaten, mits een 

betaling van 15.000 goudstukken en daarbovenop nog de schenking van paarden, 

muildieren, zijde en kostbaar vaatwerk, plus de uitlevering van alle christelijke gevangenen. 

De aanvoerders garandeerden hem ook dat zij bij hun doortocht de drie steden, waarvoor hij 

verantwoordelijk was, en ook hun directe omgeving zouden ontzien, nl. Arqa, Tripoli en 

Byblos. Daarenboven leverde hij hen nog groot en klein vee en een riante voorraad 

levensmiddelen. Zo wilde hij voorkomen dat zij omwille van voedselgebrek zouden 

genoodzaakt zijn om de omgeving van de steden te plunderen en de landbouwers lastig te 

vallen.  

In het Libanongebergte, dat langs het oosten met zijn toppen hoog uitsteekt boven die 

steden, leefden Syrische christenen. Ze waren naar de christelijke troepen afgedaald om hen 

geluk te wensen en om hen hun broederlijke genegenheid te betonen. De aanvoerders riepen 

hen bij zich en raadpleegden hen omwille van hun terreinkennis en deskundigheid over de 

meest veilige en de best begaanbare route naar Jeruzalem. Heel loyaal gaven ze een 

overzicht van alle wegen naar Jeruzalem, van de voordelen en de verkorte routes en 

uiteindelijk adviseerden ze hen de kustroute. Het was immers de meest directe en ze zouden 

daar ook kunnen rekenen op de assistentie van de schepen die het leger op de tocht 

vergezelden. De christelijke vloot bestond immers niet alleen uit de schepen van Guinemer 

en zijn gezellen, die, zoals eerder vermeld, afkomstig waren uit Vlaanderen, Normandië en 

Engeland. Er waren ook schepen uit Genua en Venetië en uit Griekenland. Ze kwamen 

frequent, rijk beladen met koopwaar, van Cyprus, Rhodos en de andere eilanden en zo 

waren erg nuttig voor de christelijke troepen. 
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Sommige van die Syrische christenen namen ze mee als gids voor de tocht en ook enkele 

personen uit de entourage van de gouverneur van Tripoli. Ze kozen dus de kustroute en 

lieten daarbij het Libanongebergte links liggen. Ze passeerden Byblos en sloegen hun kamp 

op bij de oever van een rivier in de nabijheid van een plaats, Maus genaamd. Daar hielden 

ze een pauze van een dag en ze wachtten de zwakkeren op en al wie hun tempo niet kon 

volgen. 

 

VII,22 Tijdens het vervolg van hun tocht komen ze langs een aantal kuststeden en zo bereiken 

ze Lydda12 en Ramla.  
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Twee dagen later sloegen ze hun kamp op voor Beiroet op de oever van een rivier die langs 

de stad loopt. De plaatselijke heerser bezorgde hen geld en levensmiddelen, opdat ze de 

gewassen en de bomen zouden ontzien en zij verbleven daar één nacht. De volgende dag 

bereikten ze Sidon, waar zij zich lieten leiden door de opportuniteit van de aanwezigheid 

van water en daarom hun tenten opsloegen bij de rivier. Om een voor ons duistere reden 

was de plaatselijke leider zeer zelfverzekerd en hij kwam onze legerleiding niet respectvol 

begroeten. Integendeel, met het volste vertrouwen in zijn eigen militaire sterkte begon hij 

onze troepen te bestoken. Bij die aanvalspogingen oogstte hij echter niet veel succes. Een 

aantal christenen voelde zich uitgedaagd door zijn uitvallen en ze konden zich niet langer 

bedwingen. Ze voerden een charge uit, doodden een aantal vijanden en joegen de anderen 

weer de stad in. Bijgevolg kwam er een einde aan die aanvallen en konden de christenen 

daar in hun kamp in alle rust de nacht doorbrengen. 

De volgende morgen beslisten ze om daar een tijdje te blijven, om de troepen wat rust te 

gunnen. Ze stuurden enkele lichtbewapende eenheden uit om uit in de omgeving van de stad 

de nodige voedselvoorraad buit te maken. Ze brachten groot en klein vee mee en een 

aanzienlijke voorraad levensmiddelen en konden behouden terugkeren, behalve één 

edelman, Walter van Verra. Wanneer de anderen zich terugtrokken, rukte hij nog verder op 

om nog meer buit te kunnen maken. Daarna verdween hij om een onbekende oorzaak en hij 

kwam niet meer opdagen. Iedereen had het daarna moeilijk met deze raadselachtige 

verdwijning. 

De volgende dag volgden ze eerst een overwegend geaccidenteerd parcours en daarna 

belandden ze op meer egaal terrein. Ze lieten de oude stad Sarepta van de Sidoniërs, waar 

de profeet Elia opgroeide, rechts13 liggen. Dan staken ze de tussenliggende stroom over en 

zo bereikten ze Tyrus, de vermaarde hoofdstad van die regio en ook de voormalige 

woonplaats van Agenor en Cadmus. Daar sloegen ze hun kamp op in de buurt van de 

befaamde parkbronnen, een wereldwonder, waaruit voortdurend vers water opborrelde. Zij 

bleven daar één nacht overnachten in een wijds domein dat van alle comfort voorzien was.  

De volgende morgen maakten ze zich opnieuw klaar om te vertrekken, ze trokken door 

verraderlijke passen tussen het overhangende gebergte en de zee en daarna belandden ze 

weer op vlak terrein in de buurt van Akko. Ze sloegen daar hun kamp op in de 

onmiddellijke nabijheid van de rivier die erlangs stroomt. De gouverneur en de burgers 

brachten hen geschenken en ze kregen ook de gelegenheid om aan gunstige voorwaarden 

een markt te organiseren. De gouverneur ging ook zeer vriendschappelijk en vertrouwelijk 

om met de christelijke legerleiding. Indien deze er zouden in slagen om na de val van 

Jeruzalem twintig dagen lang in die stad aan de macht te blijven zonder tegenspraak of 

indien ze de Egyptische troepen zouden kunnen verslaan, dan beloofde hij zelf 

probleemloos zijn stad aan de christenen te zullen overdragen.  

                                                           
12 Lod (Israël). 
13 Rechts: vanuit het gezichtspunt van Tyrus, de thuishaven van Willem. 
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Ze rukten dan verder op, lieten Galilea links liggen en tussen de Karmel en de zee in 

bereikten ze Caesarea, de tweede stad van Palestina, die vroeger ‘Strato’s Toren’ genoemd 

werd. Ze sloegen hun kamp op aan de oever van de rivier die ontspringt in de moerassen bij 

die stad en daar op een afstand van nauwelijks twee mijl van de stad vierden ze op 4 juni het 

pinksterfeest.  

De derde dag daarop hervatten zij hun zware tocht. Ze lieten de kustplaatsen Antipatris en 

Jaffa rechts liggen, staken in een weidse vlakte de Eleutheria over en zo belandden ze in 

Lydda of Diospolis. Tot op heden toont men daar de pelgrims het roemrijke graf van Sint-

Joris. Ook mensen van buitenaf beweren dat hij daar rust in de Heer. Ter ere van die 

martelaar had de memorabele Justinianus, die vrome en rechtgelovige keizer van 

Constantinopel, met veel ijver en toewijding daar een kerk laten bouwen. Maar toen de 

inwoners korte tijd daarvoor hoorden over de komst van de christenen, hadden ze deze kerk 

tot op de grond afgebroken. Zij vreesden immers dat de christenen balken met een 

voldoende lengte uit die kerk zouden gaan aanwenden als belegeringstuigen en 

stormrammen met het oog op de verovering van de stad.  

De christelijke leiders wisten dat in diezelfde omgeving ook de vermaarde stad Ramla lag. 

Ze stuurden Robert van Vlaanderen met een escorte van vijfhonderd ruiters voorop om het 

moreel van de burgers uit te testen en om informatie in te winnen over hun plannen. Toen 

de gezanten in de buurt van Ramla aankwamen, constateerden ze dat niemand vanuit de stad 

naar hen toe kwam. Ze gingen dan maar langs de openstaande poorten naar binnen, maar 

troffen de stad volledig verlaten aan. De inwoners hadden de vorige nacht n.a.v. het bericht 

over de komst van de christenen samen met vrouw en kinderen en met het dienstpersoneel 

de stad in de steek gelaten. Graaf Robert stuurde dadelijk een bode uit om dit nieuws te 

melden aan de hoofdmacht en vroeg hen om onmiddellijk naar de stad op te rukken. Na hun 

gebruikelijke gebeden gaven zij aan die oproep gehoor en brachten zij daar drie dagen door, 

terwijl ze zich volop konden te goed doen aan olie, wijn en graan. Een zekere Robert, een 

Normandiër uit het bisdom Rouen, werd er tot bisschop aangesteld en ze verleenden hem 

ook permanent de jurisdictie over Lydda, Ramla en omgeving. Zo droegen ze de eerste 

resultaten van hun inspanningen met veel devotie op aan die vermaarde martelaar Sint-Joris. 

 

VII,23 De inwoners van Jeruzalem stellen zorgvuldig de verdediging van de stad op punt met 

manschappen, wapens en levensmiddelen als voorzorg tegen de komst van de christenen. De 

christelijke bevolkingsgroep wordt merendeels uit de stad verjaagd. 
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Ondertussen werd men in Jeruzalem via talrijke berichten op de hoogte gehouden over de 

opmars van de christenen. De inwoners beseften dat heel die aangekondigde massale 

troepenmacht uiteindelijk maar één doel bij uitstek voor ogen had: de inname van hun stad. 

Met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en nauwgezetheid begonnen ze de verdediging van 

de stad te organiseren en alle middelen daarvoor op te vorderen: een reserve aan voedsel, 

alle mogelijke soorten wapens, hout, ijzer, staal, kortom alles wat bij het doorstaan van een 

beleg van nut kon zijn. Dat alles probeerden ze cito presto in de stad binnen te krijgen. 

In datzelfde jaar had de Egyptische kalief met heel veel moeite een einde gesteld aan de 

Turkse voogdij over Jeruzalem. Toen hij vernam dat het leger van de christenen Antiochië 

had verlaten, had hij onmiddellijk opdracht gegeven om de torens en de wallen in allerijl te 

herstellen. Om zich te verzekeren van de loyaliteit en de sympathie van de burgers, had hij 

uit zijn privé schatkist heel gul geld laten uitdelen en hen voor eeuwig vrijgesteld van 

bijdragen en belastingen. 

Bekommerd om hun eigen leven en welzijn, maar tevens erop uit om ten volle te kunnen 

genieten van die gulle gunstmaatregelen, deden de inwoners hun uiterste best om de wensen 

van de kalief in te willigen. Zij hadden een oproep gedaan op de burgers van de omliggende 
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steden en waren zelf aan de slag gegaan om met forse, ijverige en goed bewapende 

manschappen de verdediging van hun stad op punt te stellen. Ze organiseerden ook een 

bijeenkomst in de zeer ruime voorhal van de tempel in voorbereiding op de komst van de 

christenen. Daar besloten ze tot een aantal preventieve maatregelen. Alle christelijke 

inwoners van de stad moesten omgebracht worden, de Verrijzeniskerk moest gesloopt 

worden en het Graf van de Heer, dat zich daarbinnen bevond, moest totaal vernietigd 

worden. Zo wilden ze vanaf dan verhinderen dat er nog grote groepen christenen naar de 

stad zouden komen om die plaatsen te bezoeken en er te komen bidden. Maar naderhand 

begon men te beseffen dat deze maatregelen bij de christelijke bevolking zouden leiden tot 

een escalatie van haatgevoelens. Het zou hen nog meer ophitsen om het regime ten val te 

brengen en daarom veranderden ze hun plannen. Ze beroofden de christenen van al hun geld 

en al hun bezittingen. In totaal eisten ze 14.000 goudstukken op bij de toenmalige patriarch, 

bij de stedelijke bevolking en bij de kloosters uit de omgeving. 

Omdat het totale christelijke patrimonium ontoereikend was om deze som te kunnen 

betalen, zag de eerbiedwaardige patriarch zich verplicht om naar Cyprus over te steken, op 

zoek naar een uitweg om deze immense vordering te kunnen aflossen en om een oplossing 

te vinden voor zijn eigen gebrek aan middelen en voor de beklagenswaardige situatie van 

zijn volk. Hij hoopte bij de Cypriotische christenen via aalmoezen en milde giften aan 

fondsen te geraken, die hij aan de uitgebuite noodlijdende christenen van Jeruzalem en 

omgeving zou kunnen toesturen voor hun levensonderhoud.  

Maar zelfs die financiële lasten waren voor hen onvoldoende. Nadat ze van de gelovigen via 

gerechtelijke procedures en extreme folteringen al hun bezit afhandig hadden gemaakt, 

dreven ze iedereen de stad uit, op uitzondering van de ouderlingen, de zieken, de vrouwen 

en de kinderen. In afwachting van de aankomst van de christelijke troepen doken deze 

bannelingen onder in de omgeving van de stad. Ze vreesden dat elke dag de laatste zou zijn 

en waagden het niet om Jeruzalem binnen te gaan. Maar zelfs buiten de stad konden ze geen 

veilige plek vinden om onder te duiken, omsingeld als ze waren door vervolgers. De 

plaatselijke bevolking wantrouwde hun hele doen en laten en zadelde hen op met de vuilste 

en meest vervelende karweien. 

Rond die tijd was er ook nog in deze aan God welgevallige stad een zekere Gerald, een man 

met een onberispelijke levenswandel en een uitzonderlijk geloof. Hij was verantwoordelijk 

voor het hospitaal, waarover wij het eerder14 gehad hebben. Arme pelgrims werden daar 

opgevangen en konden daar – alle omstandigheden in acht genomen – tot rust komen. Bij de 

overheid dacht men dat Gerald nog geld achterhield en hij werd ervan verdacht om 

aanslagen te beramen ter gelegenheid van de komst van de christenen. Daarom namen ze 

hem gevangen en lieten hem folteren. Bij deze marteling braken ze de gewrichten van zijn 

handen en zijn voeten en maakten ze het hem zo goed als onmogelijk om nog zijn 

ledematen te gebruiken. 

 

VII,24 De inwoners van Bethlehem sturen een delegatie naar de christelijke legerleiding. 

Tancred moet ernaar toe en hij legt beslag op de plaats zelf en op de kerk. 
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Na een verblijf van drie dagen bij Ramla werden er bewakers aangeduid om de best 

beveiligde delen van de stad te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. In de vroege 

ochtend maakten zij zich dan weer klaar om de tocht verder te zetten. Ze schakelden 

bekwame gidsen in met voldoende terreinkennis en zo bereikten ze Nicopolis, een stad in 

Palestina. Het evangelie vermeldt deze plek, in de tijd dat ze nog maar een dorp was, onder 

                                                           
14 Cf. I 10. 
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de naam Emmaüs. De heilige evangelist Lucas zegt15 dat ze op een afstand van zestig 

stadiën van Jeruzalem ligt. Sozomenus16schrijft hierover in het derde boek van zijn ‘Historia 

Tripartita’: “Na de verwoesting van Jeruzalem en de verovering van Judea noemden de 

Romeinen deze plaats Nicopolis op grond van hun overwinning. Het is bekend dat Christus 

op een driesprong vlak voor die plaats na zijn verrijzenis mee stapte met Kleopas17, terwijl 

hij zogezegd naar een ander dorp onderweg was. Er is daar ook een geneeskrachtige bron, 

waar de kwalen van de mensen weggespoeld worden en waar ook dieren van allerlei ziekten 

kunnen gezuiverd worden. Volgens de overlevering ligt aan de oorsprong hiervan dat 

Christus op diezelfde route aan zijn leerlingen verschenen is en zijn voeten in deze bron 

gezuiverd heeft. Vanaf dan werd zij geneeskrachtig voor diverse kwalen.” Tot zover de 

toelichting van deze historiograaf over het dorp Emmaüs.  

De christenen brachten een rustige nacht door op deze plaats, die rijkelijk voorzien was van 

water en van de meest essentiële voedingsmiddelen. Rond middernacht arriveerde er bij 

hertog Godfried een delegatie van christenen uit Bethlehem. Zij vroegen hem met aandrang 

en smeekten hem om een detachement van strijders daarheen te sturen. De vijanden waren 

immers bezig al hun strijdkrachten samen te trekken uit de nabijgelegen steden en uit de 

omgeving van de stad en zij repten zich allemaal naar Jeruzalem, zowel om voor de 

verdediging van de stad te gaan zorgen, als om voor hen zelf schikkingen te treffen met het 

oog op een veilig onderkomen in de stad. De christenen vreesden nu dat ze ook naar hun 

woonplaats zouden komen en hun kerk zouden verwoesten, die zij bij herhaling tegen een 

grote afkoopsom hadden kunnen vrijwaren voor vernietiging door diezelfde vijanden.  

De hertog aanhoorde de smeekbede van deze gelovige medebroeders en ging zeer 

welwillend in op hun verzoek. Hij koos uit zijn troepen honderd lichtbewapende ruiters uit 

en stuurde hen naar die plaats om de christenen daar ondersteuning te verlenen. Heer 

Tancred maakte deel uit van deze missie en kreeg er het commando over. In de vroege 

morgen kwamen ze, gegidst door de plaatselijke christenen, ter bestemming. Daar werden 

ze door de burgers luisterrijk onthaald met hymnen en religieuze gezangen. De lokale clerus 

en de gelovigen verwelkomden hen en begeleidden hen naar de kerk, de plaats van de 

goddelijke geboorte en van de kribbe van de Heiland, waarin Hij rustte als voedsel voor de 

gezegende stervelingen. Ze bekeken dat alles met gelukzalige blikken en terwijl de burgers 

van die plaats, in al hun vreugde en jubel, voor de Heer feestelijke psalmen aanhieven, 

plaatsen ze als zegeteken de standaard van Tancred bovenop de kerk.  

Ondertussen waren zij die in de hoofdmacht waren achtergebleven gebrand op het 

voortzetten van de tocht. Zij beseften dat er in deze omgeving talrijke heilige plaatsen 

waren. Uit liefde hiervoor en met de bedoeling om deze te gaan vereren, hadden zij al drie 

jaar lang zoveel ellende en gevaren getrotseerd. Deze bedenkingen hielden hen die nacht 

wakker en ze snakten hartstochtelijk naar de dageraad om dan uitzicht te hebben op het 

succesrijke slot van hun tocht en op de voorspoedige afloop van die uitzonderlijk lange reis. 

Ze hadden de indruk dat de nacht nu meer wachtbeurten inhield dan anders en zo onterecht 

beslag legde op een deel van de volgende morgen. Alle verder uitstel kwam hen in hun 

enthousiasme als gevaarlijk over en als totaal verwerpelijk, zoals op diverse plaatsen 

spreekwoordelijk wordt uitgedrukt: “Voor wie naar iets uitkijkt, is elke haast 

ontoereikend”18 en “Hoe langer het wachten, hoe sterker het verlangen”19. 

                                                           
15 Lc. 24,13. 
16 Salamanes Hermezas Sozomenos, laatantieke kerkhistoricus uit de 5e eeuw. Fragmenten uit zijn werk zijn 
vooral bekend via de Latijnse vertaling van Cassiodorus. Cf. supra IV,10. 
17 Lc. 24,18. 
18 Sallustius, Jugurtha 64, 6. 
19 Gezegde, dat aangehaald wordt in diverse middeleeuwse Latijnse epithalamia of bruiloftsliederen, die 
meestal geïnspireerd waren op het Hooglied.   
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VII,25 Het leger rukt verder op en bereikt Jeruzalem. Ondertussen zijn er schermutselingen, 

waarbij een aantal vijanden sneuvelen. 
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Zodra in het kamp geweten was dat de hertog in de loop van die nacht een afvaardiging van 

Bethlehem ontvangen had en een aantal van zijn ridders daarheen vooruitgestuurd had om 

de christelijke inwoners bij te staan, wachtte men niet meer op de toelating om verder op te 

rukken of op het gepaste moment, dat zich gewoonlijk aandiende bij het opgaan van de zon. 

In de stilte en het holst van de nacht begonnen de gewone krijgers elkaar wakker te maken 

en het tijdverlies aan de kaak te stellen. Tegen de zin van de legerleiding in stonden ze op en 

zetten ze de tocht verder.  

Toen ze nog maar even verder uitgerukt waren, verzamelde Gaston van Béziers, een forse 

edelman, rondom zich een groep van dertig lichtbewapende ruiters en hij zonderde zich af 

van de rest van het leger. Terwijl het volop dag werd, zette hij zich met hen op weg naar 

Jeruzalem, met de bedoeling om buiten de stad kudden van klein en grootvee aan te treffen 

en die als buit triomfantelijk mee te slepen naar het gros van de troepen. In de nabijheid van 

de stad, botsten ze, conform hun wens, op dieren onder de hoede van een minimaal aantal 

herders. Toen deze laatsten onze legerafdeling opmerkten, sloegen zij in paniek prompt op 

de vlucht. Gaston maakte zich meester van de dieren, die ze zonder bewaking achtergelaten 

hadden en voerde hem mee terug naar het leger. Maar plots daagden er inwoners van 

Jeruzalem op, die door de kreten van de herders gealarmeerd waren en naar hun wapens 

gegrepen hadden. Ze wilden de met geweld ontvreemde buit recupereren en zetten Gaston 

van Béziers op de terugweg om ter eerst achterna. Maar deze voortreffelijke man liet, 

beducht voor de overmacht van de achtervolgers, zijn buit in de steek en bracht zich al 

vluchtend samen met zijn gezelschap in veiligheid op de top van een heuvel. Daar was hij 

de verdere ontwikkelingen aan het afwachten, toen plots Tancred kwam opdagen, die via 

een vallei daar in de buurt met zijn honderd ruiters op de terugweg was van Bethlehem. De 

edelman ging op hem af en gaf hem een volledig relaas van wat hij had meegemaakt. 

Daarop verenigden zij de twee detachementen en gingen in de achtervolging op degenen die 

het geroofde vee terugvoerden. Ze konden hen overvallen vooraleer ze zich in de stad in 

veiligheid hadden kunnen brengen, brachten er velen om het leven en joegen de rest op de 

vlucht. De buit namen ze terug in beslag en voerden die mee naar de hoofdmacht, waar men 

hen met veel vreugde onthaalde. Op de vraag vanwaar ze die buit gehaald hadden, 

antwoordden ze dat die afkomstig was uit velden bij Jeruzalem. 

Bij het horen van de naam van de stad, waarvoor ze zoveel leed hadden doorstaan, konden 

ze van ontroering en van devotie hun tranen en zuchten niet bedwingen. Ze wierpen zich 

plat ter aarde en zij aanbeden en verheerlijkten God. Want door Zijn genade konden zij Hem 

respectvol en waardig dienen en Hij had zich verwaardigd de wens van Zijn volk 

welwillend te vervullen, zodat ze in overeenstemming met hun diepste verlangen hun 

uiteindelijke reisdoel bereikt hadden. Toen ze nog wat dichter genaderd waren, hadden ze 

van nabij een zicht op de heilige stad. Ze vervolgden hun weg te voet en voor het merendeel 

blootsvoets en ze gaven met tranen en zuchten uiting aan hun geestelijke vreugde. In een 

minimum van tijd hielden ze halt voor de stad en sloegen hun kamp op volgens de precieze 

richtlijnen van de respectieve aanvoerders.  

Zo kwam blijkbaar de voorspelling van de profeet20in vervulling en de woorden van de Heer 

werden realiteit: “Verheft uw ogen, Jeruzalem en aanschouw de macht van uw Heer. Zie, 

uw Verlosser komt u uit uw boeien bevrijden” en ook “Ontwaak, ontwaak, Jeruzalem, sta 

op, maak de ketenen los van uw hals, gevangen dochter van Sion.” 

                                                           
20 De hierop volgende citaten zijn een bewerking van Jesaja 51,17 en 52, 2. 
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BOEK VIII. Einde van de tocht en bevrijding van Jeruzalem. 

 

VIII,1 Beschrijving van de ligging van de heilige stad, waarbij ook diverse streken en 

plaatsen uit de omgeving aan bod komen. 
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Zoals u weet, ligt de heilige en door God geliefde stad Jeruzalem hoog in de heuvels. 

Aloude tradities situeren haar in het gebied van de stam van Benjamin. Ten westen bevinden 

zich de stam van Simeon, het gebied van de Filistijnen en de Middellandse Zee. De afstand 

van deze laatste tot Jeruzalem, van op het dichtstbijzijnde punt bij de aloude stad Jaffa, 

bedraagt 24 mijl.  

Tussen Jeruzalem en de zee ligt de vesting Emmaüs, die, zoals eerder gezegd, naderhand 

Nicopolis genoemd werd en waar de Heer na zijn verrijzenis verschenen is aan twee 

leerlingen. Ook Modeïn1, de gezegende vesting van de heilige Makkabeeën, is daar gelegen 

net als de priesterlijke stad Nob2, waar een hongerige David samen met zijn knechten at van 

het offerbrood, hem aangeboden door de priester Achimelek. En dan is er nog Diospolis of 

Lydda, waar Petrus Eneas genas3, een man die al acht jaar verlamd en bedlegerig was. 

Daarnaast heb je nog het al eerder vermelde Jaffa, waar diezelfde Petrus een leerlinge, 

Tabita genaamd en zeer geëngageerd in goede werken en liefdadigheid, uit de dood deed 

opstaan en levend teruggaf aan de heiligen en de weduwen4. Toen Petrus bij de leerlooier 

Simeon verbleef, ontving hij daar ook een bode van Cornelius, zoals in de Handelingen van 

de Apostelen te lezen staat.5 

Ten oosten van Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 14 mijlen, bevinden zich de wateren 

van de Jordaan en de hieraan grenzende woestijn, zo bekend bij de zonen van de profeten. 

Dan is daar ook nog het Siddimdal6, waar nu de Zoutzee ligt, die ook Asfaltmeer of Dode 

Zee genoemd wordt. In het boek Genesis7lezen wij dat heel deze streek, vooraleer de Heer 

Sodoma verwoestte, even waterrijk was als het Paradijs van God.  

Aan deze zijde is er de stad Jericho, die Jozua8, opvolger van Mozes, veroverde door te 

bidden en niet door te vechten. Later kwam de Heer daar voorbij en gaf hij aan een blinde 

het zicht terug. 9 Vervolgens is er Gilgal, eens het toevluchtsoord van Elisa10. Aan de 

overzijde van de Jordaan liggen Gilead, Basan, Ammon en Moab, die later te beurt vielen 

aan Ruben, Gad en de halve stam Manasse11. Heel deze regio krijgt nu de globale naam 

‘Arabië’. 

Ten zuiden van Jeruzalem ligt het lot van Juda, met daarin Bethlehem, waar de Heer 

gewoonlijk vertoefde, de gezegende geboorteplaats waar de wieg van de Heer stond. Verder 

is er Tekoa12, stad der profeten en verblijfplaats van Habakuk en Amos en vervolgens 

                                                           
1 1 Makkabeeën 2,1.15. 
2 1 Samuel 21,1-10. 
3 Handelingen 9,32-35. 
4 Handelingen 9,36-43. 
5 Handelingen 10. 
6 De ‘Vallis Silvestris’ uit de Vulgaat wordt in latere bijbeledities en -vertalingen (cf. Genesis 14,3) algemeen zo 
genoemd. 
7 Genesis 13,10. 
8 Jozua 6,1-21. 
9 Marcus 10,46-52. 
10 2 Koningen 4,38-41. 
11 Jozua 18,7. 
12 Amos 1,1. 
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Hebron, ook Kirjat-Arba13genoemd, een eerbiedwaardige begraafplaats van de heilige 

profeten. 

Ten noorden van Jeruzalem ligt Gibeon, bekend door de overwinning van Jozua14en 

beroemd door de miraculeuze stilstand van de zon. Het is het land van de stam van Efraïm, 

waar Silo15 ligt, eens de behoeder van de tent van de Heer en Sichar16, waarvan de 

Samaritaanse vrouw afkomstig was, die een gesprek voerde met de Heer. Daarnaast is er 

ook nog Betel17, waar de beelden van het gouden kalf vereerd werden en dat getuige was 

van de zonden van Jerobeam. Verder is er Sebaste, de begraafplaats van Johannes de Doper, 

van Elisa en van Abdia. Later werd deze plaats Samaria genoemd naar de berg Someron18, 

waarop het gelegen was. Dit werd de hoofdstad met de troon van de koningen van Israël en 

vandaar wordt heel deze regio tot op heden Samaria genoemd. Dan ligt daar ook nog 

Nablus, vroeger Sichem genoemd naar de naam van de stichter. Zoals wij kunnen lezen in 

het boek Genesis19, hebben Simeon en Levi, de zonen van Jacob, daar weerwraak genomen 

voor de verkrachting van hun zus Dina door Sichem, de zoon van Hemor, die hevig verliefd 

was op haar. Zowel Simeon als zijn zonen werden gedood met het zwaard en hun stad werd 

in brand gestoken. 

 

VIII,2 Overzicht van de namen van de stad bij haar diverse vermeldingen. David maakte haar 

tot de zetel van zijn rijk en keizer Aelius Hadrianus bracht haar vanuit een dieptepunt terug 

naar de top. Enkele bijkomende details over de ligging. 
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Jeruzalem, de hoofdstad van Judea, bevindt zich op een locatie, die het moet stellen zonder 

waterlopen, bossen, bronnen en weidegronden. Volgens de antieke geschiedschrijvers en de 

overlevering van de Oosterse volkeren heette de stad eerst Salem en later Jebus. Nadat 

David zeven jaar geregeerd had in Hebron, verdreef hij de Jebusieten, de lokale bevolking, 

breidde de stad uit en maakte hij haar tot de zetel van zijn koninkrijk. Sindsdien heette zij 

Jeruzalem. Zo lezen we dan ook in het boek Kronieken20: “David trok met heel Israël op 

naar Jeruzalem, d.w.z. naar Jebus, waar de Jebusieten de plaatselijke bevolking vormden. 

De bewoners van Jebus riepen tot David: “Hier komt u niet binnen.” Maar David veroverde 

de Sionsvesting, de zogenaamde Davidstad. En hij sprak: “Hij die als eerste een Jebusiet 

neerslaat, wordt opperbevelhebber!” En Joab, de zoon van Seruja, klom als eerste naar 

boven en hij werd opperbevelhebber. Daarop nam David zijn intrek in de burcht, die 

daarom Davidstad genoemd wordt. Hij liet de stad rondom heropbouwen, eerst het Millo en 

daarna heel de omtrek daarvan. Joab herbouwde de rest van de stad.” 

Daarna, tijdens de regering van Davids zoon Salomo, heette de stad ook Jeruzalem of liever 

Jeruzalem van Salomo. Hegesippus21 en Josephus22, twee uitstekende en zeer bekende 

historiografen, zetten uiteen hoe de grote Romeinse keizer Titus, de zoon van Vespasianus, 

veertig jaar na de passie van de Heer, de stad belegerde omwille van de zonden van de 

                                                           
13 Jozua 14,15; 15,54; 21,11. 
14 Jozua 10,6-14. 
15 Jozua 18,1. 
16 Johannes 4,4-30. 
17 1 Koningen 12,28-33. 
18 1 Koningen 16,24. 
19 Genesis 34,25-31. 
20 1 Kronieken 11,4-8. 
21 Hegesippus, Historiae 5,2,1. 
22 Flavius Josephus, De Bello Judaico 6,6-7.  
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Joden, haar daarna veroverde en ten slotte volledig verwoestte. Zo werd er, conform het 

woord van de Heer23, “geen steen op de andere gelaten”.  

Aelius Hadrianus, de vierde Romeinse keizer na Titus, bouwde de stad weer op en naar hem 

werd ze daarna Aelia genoemd, zoals we kunnen lezen in de besluiten van het concilie van 

Nicea24: “De bisschop van Aelia moet door allen gerespecteerd worden, enz.” 

Oorspronkelijk lag de stad op een steile helling en terwijl ze zowel in het zuiden als in het 

oosten uitgaf op een diepte, strekte ze zich uit over de flanken van de Berg Sion en van de 

Moria. Alleen de Tempel en de burcht Antonia lagen op het hoogste gedeelte. Aelius 

Hadrianus verplaatste de stad in haar geheel naar de top van de heuvel, waardoor de locaties 

van de passie en van de verrijzenis van de Heer, die zich oorspronkelijk buiten de stad 

situeerden, na de wederopbouw volledig binnen de stadsmuren vielen. 

Jeruzalem is kleiner dan de grootste steden maar groter dan een doorsnee stad. Zij is 

langwerpig van vorm, met één langere zijde, maar toch vierhoekig. Langs drie zijden geeft 

ze uit op tamelijk diepe valleien. Aan de oostkant ligt de vallei van Josafat, die de profeet 

Joël als volgt vermeldt25: “Als ik een ommekeer breng in de gevangenschap van Juda en 

Jeruzalem, zal ik alle volken bijeenbrengen en doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar 

begin ik met hen een rechtsgeding over mijn volk en mijn erfdeel Israël.” 

Helemaal beneden in die vallei werd een vermaarde kerk gebouwd ter er van de Moeder 

Gods. Men neemt aan dat ze daar ook begraven is en haar grafmonument wordt tot op de 

dag van vandaag getoond aan massa’s bezoekers. In die vallei vloeit ook de Kedronbeek, 

die in de winter zwelt ten gevolge van het regenwater en dan gewoonlijk buiten haar oevers 

treedt. De heilige evangelist Johannes vermeldt haar als volgt26: “Jezus ging met zijn 

leerlingen naar buiten, naar de overkant van de Kedronbeek. Daar was een tuin, enz.” 

Aan de zuidkant bevindt zich een ander dal, aangrenzend aan het vorige en ‘Ben-

Hinnomdal’ genoemd. Het ligt op de grens van de aan Benjamin en Juda door het lot 

toegewezen territoria, zoals in het boek Jozua te lezen staat27: “Vervolgens loopt de grens 

door het Ben-Hinnomdal langs de zuidzijde van de heuvelrug van de Jebusieten, waar 

Jeruzalem gelegen is. Van daar gaat hij verder naar de top van de berg, die ten westen van 

het Ben-Hinnomdal ligt.” Tot op heden kan men hier de akker bezoeken, die Judas, die 

doorslechte sjacheraar, kocht met het geld van de Heiland en waarvoor hij hem trouwens 

aan de Joden had uitgeleverd. Dit terrein wordt ‘Akeldama’28 genoemd en heeft een 

bestemming gekregen als begraafplaats voor de pelgrims. Over dat dal wordt in het boek 

Kronieken in verband met Achaz het volgende geschreven29: “Hij offerde in het Ben-

Hinnomdal en slachtofferde zijn zonen in het vuur, in overeenkomstig de gruwelijke 

gewoonten van de volken, die de Heer bij de aankomst van de kinderen van Israël 

vernietigde.” 

Langs de westkant grenst Jeruzalem aan een deel van diezelfde vallei, waarin een oude 

vijver ligt, die beroemd was ten tijde van de koningen van Juda. Van daar loopt de vallei 

door naar een hoger gelegen vijver, die vandaag in de volksmond ‘Meer van de Patriarch’ 

genoemd wordt en die vlakbij de oude begraafplaats gelegen is in de zo genaamde ‘Grot van 

de Leeuw’. 

                                                           
23 Marcus 13,2. 
24 Nicea I, Canon VII. 
25 Joël 4,1-2. 
26 Johannes 18,1. 
27 Jozua 15,8. 
28 ‘Bloedakker’ (Handelingen 1,19). 
29 2 Kronieken 28,3. 
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Aan de noordkant loopt er een vlakke weg naar de stad. Daar kan tot op heden de plaats 

bezocht worden, waar de eerste martelaar Stephanus door de Joden gestenigd werd en waar 

hij de geest gaf, terwijl hij voor zijn belagers knielde en bad.30 

 

VIII,3 Beschrijving van het deel van de twee heuvels binnen de stadsmuren: de H. 

Verrijzeniskerk op de ene heuvel, de Tempel van de Heer op de andere heuvel met 

beschrijving van beide religieuze gebouwen. 
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Jeruzalem ligt dus op twee heuvels, volgens het woord van David: “Op heilige bergen 

gegrondvest.”31 De toppen vallen grotendeels binnen de omtrek van de stadsmuren en zijn 

van elkaar gescheiden door een kleine vallei, die dwars door de stad loopt. De westelijke top 

noemt men ‘Sion’ en deze benaming wordt ook meestal voor de plaats in haar geheel 

gebruikt, bij voorbeeld: “De Heer verkoos de poorten van Sion boven alle woningen van 

Jacob.”32 

De tweede, de oostelijke, heet ‘Moria’ en het tweede boek Kronieken vermeldt die als 

volgt33: 

“Toen begon Salomo met de bouw van de Tempel van de Heer op de berg Moria, die 

geopenbaard was aan zijn vader David en hij deed dit op de plaats, die David daarvoor 

bestemd had, op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet.” 

Helemaal boven op de westelijke top is er een kerk, die naar de naam van de berg ook Sion 

genoemd wordt. Niet ver daarvandaan staat de Toren van David, een zeer solied gebouwde 

constructie, die met zijn torens, muren en daarmee verbonden bastions als een citadel heel 

de daaronder gelegen stad domineert. Op diezelfde heuvel, maar dan wel op de flank die 

uitgeeft op het oosten ligt de Verrijzeniskerk, die rond is van vorm. Het gevolg van haar 

inplanting op voornoemde berg is dat de heuvel er heel dichtbij bovenuit steekt en dat hij de 

kerk quasi overtreft in hoogte en haar verduistert. Daarom bestaat de dakconstructie uit 

verticaal gerichte balken, die met een fantastisch vakmanschap in de vorm van een kroon 

samenkomen. Bovenaan is het dak permanent open en vrijgemaakt zodat de kerk voldoende 

licht binnen krijgt. Onder die wijde opening bevindt zich het grafmonument van de Heiland. 

Vóór de aankomst van de Latijnen bevond de locatie van de passie van de Heer, de zo 

genaamde ‘Calvarie’ of ‘Golgotha’, zich buiten de omtrek van de kerk en stond er een 

eerder bescheiden gebedshuis. Volgens de overlevering is daar het hout van het leven 

gevende kruis teruggevonden, daar werd ook het lichaam van de Verlosser van het kruis 

afgenomen, gebalsemd met kruidige zalven en conform het joodse begrafenisritueel in een 

lijkwade gewikkeld. Maar toen de christenen er met de hulp van de goddelijke genade in 

geslaagd waren de stad te overweldigen, vonden ze dat vermelde gebouw veel te klein. Zij 

breidden dus de oorspronkelijke kerk sterk uit met een zeer stevige en hoge constructie en in 

dit nieuwe gebouw integreerden ze zeer vernuftig de zo pas vernoemde heilige plaatsen. Het 

oude gebouw vormde er één geheel mee en werd er ook in opgenomen. 

Op de andere, oostelijke berg ligt op de helling, die op het zuiden uitgeeft, de Tempel van 

de Heer. Wij lezen in het tweede boek Samuel en in de Kronieken34 dat koning David daar 

een dorsvloer kocht van Arauna of van de Jebusiet Ornan. Hij kreeg de opdracht om ter 

                                                           
30 Handelingen 7,54-60. 
31 Psalm 87,1. 
32 Psalm 87,2. 
33 2 Kronieken 3,1. 
34 2 Samuel 24,16-25; 1 Kronieken 21,18-28. 
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plaatse een altaar voor de Heer te bouwen, waarop hij een brand- en zoenoffer bracht en de 

Heer aanriep. Daarna kon hij hem duidelijk horen in het vuur, dat vanuit de heuvel op het 

offeraltaar neerkwam. Op diezelfde plaats liet Salomo na de dood van zijn vader een 

Tempel bouwen in opdracht van de Heer.35 Vanuit aloude verhalen weten wij ook hoe die 

Tempel eruitzag, hoe hij onder de Babylonische koning Nebukadnezar verwoest werd, maar 

daarna36 onder de Perzische koning Cyrus door Zerubbabel en door de hogepriester Jesua 

terug opgebouwd werd, maar ook hoe hij daarna opnieuw samen met de ganse stad 

verwoest werd onder de Romeinse keizer Titus. Hier volstaat het te vermelden wie 

uiteindelijk de opdrachtgever was en hoe de Tempel er nu uitziet.  

We hebben in het begin van dit werk37 vermeld dat Omar, zoon van Khattab en derde 

opvolger van de verleider Mohammed in die dwaalleer en in de heerschappij, 

verantwoordelijk is voor dit bouwwerk en daarvan leveren oude inscripties aan de binnen- 

en de buitenzijde een duidelijk bewijs. Nu volgt de beschrijving van het gebouw. 

Het Tempelterrein heeft als lengte de afstand die men met een boog in tweemaal kan 

overbruggen en de breedte is identiek. Het vormt een vierhoek, begrensd door evenwijdige 

zijden met rondom een stevige, niet al te hoge muur. Aan de westzijde komt men erbinnen 

via twee poorten, waarvan de ene ‘Schone Poort’ genoemd wordt. Volgens een passage in 

de Handelingen van de Apostelen38 heeft Petrus daar een lamme doen opstaan, die bij die 

poort aan de voorbijgangers om een aalmoes vroeg. Hij was verlamd van in de 

moederschoot, maar Petrus gaf zijn voeten en enkels terug kracht. De exacte naam van de 

andere poort is niet met zekerheid bewaard. Er is nog een andere poort aan de noordkant en 

zo ook aan de oostelijke zijde, die tot op heden ‘Gouden Poort’ genoemd wordt. Aan de 

zuidkant ligt het koninklijk paleis dat in de volksmond ‘Tempel van Salomo’ genoemd 

wordt. Boven elk van de poorten aan de stadsgrens en ook aan de hoeken van het hierboven 

beschreven terrein bevinden zich vrij hoge torens. Priesters van het Saraceense bijgeloof 

hebben de gewoonte om op vaste uren naar boven te gaan om dan het volk op te roepen 

voor het gebed. Het was aan niemand toegestaan om binnen de Tempelomheining te wonen 

of om binnen te gaan, tenzij blootsvoets en na een voetwassing. Bij elke poort staan er dan 

ook wachters om voor een streng toezicht te zorgen. 

Verder is er in het midden van dit omheinde gebied een wat hoger gelegen terrein, eveneens 

een vierkant en langs alle zijden parallel met het lager gelegen vierhoekige oppervlak. 

Langs de westkant is dit platform op twee plaatsen via treden te bereiken, idem dito langs 

het zuiden, maar aan de oostkant is er maar één trap. Op elk van de hoeken was er een 

kleine gebedsruimte, waarvan er nog enkele restanten zijn, terwijl de anderen ter plaatse 

afgebroken zijn om vervangen te worden. 

In het midden van dat plateau is de Tempel gebouwd, achthoekig van vorm met evenveel 

zijden. Binnenin en buiten is er versiering aangebracht met marmeren platen en 

mozaïekwerk. Het dak zelf is bolvormig en zeer vakkundig bekleed met lood. Beide 

terreinen, zowel het lager gelegen en alles omvattende als het hoger gelegen daar binnenin, 

zijn geplaveid met wit marmer, zodat het regenwater, dat tijdens de winter overvloedig van 

het tempelgebouw naar beneden komt en ook al het andere, dat in even grote hoeveelheden 

van andere plaatsen afkomstig is, glashelder en zonder enige bezoedeling, terechtkomt in de 

waterbakken, die op vele plaatsen binnen de omheining voorzien zijn. 

                                                           
35 1 Kronieken 22,6-16; 2 Kronieken 3.  
36 Ezra 5,2. 
37 Cf. I 2. 
38 Handelingen 3,1-10. 
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Binnenin, in het centrum van de Tempel, bevindt zich binnen de interne zuilengalerij een 

niet zo hoge rots met aan de voet hiervan een spelonk. Men zegt39 dat daar de engel zat, die 

het volk kwam straffen n.a.v. een volkstelling, die David ten onrechte had georganiseerd. 

De verderfengel ging daarmee door tot hem door de Heer werd opgelegd om het volk te 

sparen en zijn zwaard in de schede te steken. David kocht dit terrein voor een bedrag van 

600 goed afgewogen massief gouden sikkels en bouwde daar, zoals gezegd, een altaar. 

Vóór de aankomst van de onzen en ook in de loop van de volgende vijftien jaar bleef deze 

plaats braak liggen en onbebouwd. Later lieten degenen die voor het terrein 

verantwoordelijk waren het met wit marmer bekleden en zij richtten er een altaar op en een 

koor, waarbinnen geestelijken de eredienst konden vieren. 

 

VIII,4 De ligging van de stad, in een droog gebied zonder water. De vijver van Siloam en hoe 

de burgers bij het bericht van de komst van de christenen de bassins lek sloegen en de 

bronnen onbruikbaar maakten. 
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De streek, waarin die godsvruchtige stad gelegen is, heet Judea of ook Palestina Prima. De 

naam ‘Judea’ dateert van de tijd, waarin tien stammen van Israël Jerobeam, de zoon van 

Nebat, volgden en zich afscheidden van Rechabeam, de zoon van Salomo40. Alleen Juda en 

Benjamin sloten zich bij deze laatste aan. Het gebied van deze twee stammen werd daarna 

Judea genoemd, een afleiding van de naam ‘Juda’. Zo lezen we ook in het evangelie41: 

“Keer terug naar het land van Juda.” Daarom werden Rechabeam en zijn opvolgers ook 

koningen van Juda genoemd, terwijl de koningen van de tien andere stammen koningen van 

Israël of van Samaria genoemd werden. 

Palestina wordt ook ‘Philistina’ genoemd, afgeleid van de naam ‘Filistijnen’. Zo zijn er in 

feite drie Palestina’s: Palestina Prima, eigenlijk Judea met als hoofdstad Jeruzalem, 

Palestina Secunda, met als hoofdstad Caesarea Maritima en uiteindelijk Palestina Tertia met 

als hoofdstad Bethsan of Scythopolis, dat nu onder de jurisdictie valt van de kerk van 

Nazareth. Welke naam men ook gebruikt, het gebied is zeker een onderdeel van het 

Beloofde Land en van Syrië, zoals we kunnen opmaken uit deze bekende commentaar42: 

“Het behoort tot de cultuur van Syrië, en vooral dan van de regio Palestina”, (een deel van 

Syrië, waar de Heer zich verwaardigd heeft om in lichamelijke gedaante te verschijnen) “om 

bijna in elk gesprek gebruik te maken van parabels.” 

Het gebied ligt praktisch in het centrum van het Beloofde Land, volgens de beschrijving van 

de grenzen hiervan in het boek Jozua43: “Uw gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot 

de Libanon en van de grote rivier de Eufraat tot aan de westelijke zee.” Maar de stad zelf 

ligt in een droge streek, waar er gebrek is aan water. Er zijn daar immers hoegenaamd geen 

beken, bronnen of rivieren en de bewoners zijn uitsluitend aangewezen op regenwater. 

Tijdens de winter zijn ze gewend om het water van de regenbuien in bassins te verzamelen, 

waarvan zij in de stad goed voorzien zijn. Dat water bewaren ze dan om het te kunnen 

gebruiken in de loop van het hele jaar. Wij zijn dan ook erg verwonderd dat Solinus beweert 

                                                           
39 1 Kronieken 21,15-30. 
40 1 Koningen 12. 
41 Met ‘evangelie’ bedoelt Willem van Tyrus hier waarschijnlijk ‘bijbel’. Het meest hiermee overeenstemmende 
citaat uit de Latijnse Vulgaat “reversus est in terram Juda” vindt men immers niet in het Nieuwe Testament, 
maar in het Oude: 1 Makkabeeën 5,68. 
42 De hier volgende citaten komen uit bijbelcommentaren van Hiëronymus. 
43 Jozua 1,4. 
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dat Judea beroemd is voor zijn water. In zijn Polyhistor schrijft hij immers44: “Judea is 

vermaard om zijn water, maar de kwaliteit ervan is heel divers.” Wij vinden voor zijn 

stelling geen andere verklaring dan dat hij zich vergist heeft, of het moest zijn dat de 

natuurlijke eigenschappen van deze streek later totaal veranderd zijn. Het staat nochtans vast 

dat Hizkia, koning van Juda en vriend van de Heer, bij het bericht van de komst van 

Sanherib, de zoon van de Assyrische koning Salmanassar, de bronnen buiten de stad 

dichtstopte, zoals wij kunnen lezen in het tweede boek Kronieken45: “Toen het Hizkia 

duidelijk werd dat Sanherib op komst was en dat hij het klaarblijkelijk op Jeruzalem gemunt 

had, besloot hij na overleg met zijn legeraanvoerders en met de vooraanstaanden om de 

bronnen buiten de stad af te sluiten. Allen waren het met deze beslissing eens. Men 

mobiliseerde een massa volk en ze stopten alle bronnen dicht en ook de beek die dwars door 

het stadsgebied loopt, met de woorden: “Als de vorsten van de Assyriërs komen, mogen zij 

geen druppel water aantreffen”.” 

De belangrijkste van deze bronnen is de Gichonbron, waarover in datzelfde geschrift te 

lezen staat46: “Deze Hizkia heeft ook de bovengrondse monding van de Gichonbron 

afgesloten en het water, onder de grond door, westwaarts afgeleid naar de stad van David.” 

Gichon ligt in het zuiden, midden in het Hinnomdal, op die plaats in Jeruzalem, waar zich 

nu de kerk bevindt ter ere van de H. Procopius. Men zegt dat eveneens op die plaats Salomo 

tot koning is aangesteld, zoals wij in het boek Koningen kunnen lezen47: “Verzamel de 

hofbeambten, zet mijn zoon Salomo op mijn eigen muildier en leid hem naar Gichon. Daar 

zullen de priester Sadok en de profeet Nathan hem zalven tot koning van Israël en Juda. 

Steekt de bazuin en roept: Leve koning Salomo.” 

Het staat hoe dan ook vast dat deze feiten dateren van vóór de tijd van Solinus. Uit de 

lectuur van zijn ‘Polyhistor’ kan men immers afleiden dat hij leefde na de Romeinse keizer 

Titus, die Jeruzalem verwoest heeft en vóór Aelius Hadrianus, die de stad heropbouwde. In 

het veertigste hoofdstuk van zijn werk48lezen wij: “Jeruzalem was de hoofdstad van Judea 

maar het werd verwoest. Daarna werd Jericho de hoofdstad, maar zij bleef dit niet, na de 

inname in de oorlog met Artaxerxes.” Twee of drie mijl buiten de stad waren er nochtans 

wel enkele bronnen, hoewel weinig in aantal en met een zeer bescheiden waterproductie. 

Maar aan de zuidkant, op ongeveer één mijl van de stad, op een plaats waar de twee 

vermelde valleien in elkaar overgaan, is er de zeer bekende vijver van Siloam. De Heer 

stuurde er een blindgeborene naar toe om daar zijn ogen te reinigen en terug te zien.49 Het 

betreft hier een bescheiden waterbron, die in het diepste punt van de vallei opwelt met niet 

al te zacht water en evenmin met een constante productie. De watertoevoer verloopt er 

immers met onderbrekingen en men zegt dat er maar om de twee dagen water geproduceerd 

wordt. 

Zodra de burgers gewaarschuwd waren over de komst van de christenen, saboteerden ze de 

watertoevoer van bronnen en bassins in een cirkel van vijf of zes mijl rondom de stad. Hun 

doel daarbij was dat de christenen, uitgeput van de dorst, het beleg zouden moeten opgeven. 

                                                           
44 Solinus, Collectanea 35. Cf. ook supra II,7, n.2. Babcock en Krey, A History of Deeds beyond the Sea, p.347, 
n.25 wijzen er terecht op dat Williams kritische benadering van Solinus hier wel opvallend contrasteert met 
eerdere passages, waarin hij hem telkens als autoriteit aanhaalt. Waarschijnlijk getuigt VIII 4 van Williams 
rijpingsproces als historiograaf. 
45 2 Kronieken 32,2-5. 
46 2 Kronieken 32,30. 
47 1 Koningen 1, 33-34. 
48 Solinus, Collectanea 35,4. Cf. ook supra II,7, n. 2. 
49 Johannes 9, 1-7. 
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Deze maatregel zorgde daarna voor onvoorstelbare moeilijkheden bij het leger van de 

christenen tijdens het beleg van Jeruzalem, zoals hierna zal uiteengezet worden.  

Maar in de stad zelf kon men, naast de zeer ruime voorraden aan regenwater, ook 

beschikken over de waterbevoorrading vanuit de bronnen buiten de stad. Via aquaducten 

werd dit water geloodst naar twee kolossale bassins net buiten de tempelomheining, maar 

nog wel binnen de stad. Een van deze bassins staat nu nog bekend als ‘de Schaapsvijver’, 

omdat daar vroeger de offerdieren gewassen werden. In het evangelie50 staat opgetekend dat 

daar vijf zuilengangen waren. Soms daalde een engel neer in het bad en bracht zo het water 

in beroering. Wie het eerst na de beweging van het water in het bad ging, werd genezen. Op 

deze plaats genas de Heer ook iemand die verlamd was, waarbij hij hem opdroeg om zijn 

rustbed op te nemen.  

 

VIII,5 Details over het tijdstip van aankomst van het christelijk leger bij de stad, over de 

getalsterkte van de vijand en over de inrichting van het kamp. 
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Op 7 juni van het jaar 1099 na Christus sloegen de christelijke troepen hun kamp op bij 

Jeruzalem. Naar verluidt, bedroeg de getalsterkte van het leger op het moment van de 

aankomst ongeveer 40.000, personen van beide seksen, van alle leeftijden en in diverse 

conditie meegerekend. Dit komt neer op 20.000 slagvaardige voetknechten en 1500 ridders. 

Voor de rest was het een massa van weerlozen, zieken of verzwakten. 

Men beweerde dat de stad zelf beschikte over 40.000 uitstekend bewapende krijgers. Vanuit 

de naburige steden en vanuit de onmiddellijke omgeving was er immers een massale 

toestroom naar de stad geweest. Deels wilden zij, met het oog op de binnenvallende troepen, 

daarbij hun eigen veiligheid verzekeren en was dit de reden voor hun verhuis naar de stad, 

deels wilden zij ook die koninklijke stad beschermen tegen die acute bedreiging. Voor de 

verdediging van de stad brachten zij ook wapens en mondvoorraad aan.  

Eens ter plekke, voerden de christenen uitvoerig overleg met mensen, die over voldoende 

terreinkennis beschikten, om de plaats te kunnen bepalen, van waaruit zij het best en met de 

meeste slaagkansen de aanval op de stad zouden kunnen inzetten. Zij constateerden dat het 

zinloos was om vanuit het oosten of het zuiden te opereren gezien de diepte van de eerder 

beschreven valleien. Daarom beslisten ze tot een belegering vanuit het noorden. De 

aanvoerders lieten dan het kamp opstellen te beginnen bij die poort, die vandaag ‘Poort van 

St.-Stephanus’ genoemd wordt en die uitgeeft op het noorden en dan verder tot bij de poort 

aan de voet van de Toren van David, die net als die toren genoemd is naar deze koning en 

zich in het westelijke deel van de stad bevindt. 

Het kamp werd als volgt georganiseerd: Hertog Godfried van Lotharingen kwam eerst, 

vervolgens graaf Robert van Vlaanderen en als derde graaf Robert van Normandië. Heer 

Tancred en enkele andere edellieden namen dan als vierde hun positie in bij de hoektoren, 

die ook later naar hem genoemd werd. De graaf van Toulouse bezette met zijn gezelschap 

de zone tussen deze laatste toren en de westelijke poort. Maar al snel realiseerde hij zich dat 

hij in deze sector geen nuttige bijdrage kon leveren voor de verovering van de stad: ten 

eerste, omwille van de toren, die pal boven zijn kamp uitstak en een uitstekende 

bescherming kon bieden voor poort beneden en ten tweede omwille van de vallei tussen de 

stad en zijn kamp. Op advies van deskundigen met een grote terreinkennis liet hij een deel 

van zijn troepen achter op de originele kampplaats, maar een ander deel verplaatste hij naar 

het noorden, naar de berg, waarop de stad gebouwd is, tussen de stad en de kerk van Sion, 

                                                           
50 Johannes 5,2-9. 
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die op een boogscheut van de stad ligt. Naar verluidt, waren zijn doelstellingen daarbij de 

volgende: een gemakkelijke toegangsweg voor zijn troepen bij de belegering van de stad én 

de bescherming van die kerk tegen vijandelijke aanslagen. Het betreft hier immers de plaats 

waar, volgens de overlevering51, de Verlosser maaltijd gehouden heeft met zijn leerlingen 

en hun voeten gewassen heeft. Op diezelfde plaats52 is ook de H. Geest op Pinksteren over 

de leerlingen neergedaald in de gedaante van vurige tongen. Bovendien wordt in aloude 

tradities gezegd dat de H. Moeder Gods daar de geest gegeven heeft en tot op heden kan 

men daar ook het graf van de eerste martelaar Stephanus bezoeken. 

 

VIII,6 Vier dagen na het begin van het beleg bestormen ze de stad. Een gelovige gidst hen 

naar een bos, waar ze boomstammen neerhalen om belegeringstuigen te maken. 
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Zo was dus het kamp uiteindelijk, zoals beschreven, geïnstalleerd. In feite werd nauwelijks 

de helft van de stad echt belegerd: in een grote zone was er helemaal geen blokkade, vanaf 

de noordelijke poort, meestal ‘Poort van St.-Stephanus’ genoemd tot aan de hoektoren die 

uitkijkt op het dal van Josafat en vandaar tot aan de tegenoverliggende hoek van de stad 

boven de helling van het dal aan de zuidkant en dan verder tot aan de zuidelijke poort, die 

nu ‘Poort van de Berg Sion’ genoemd wordt.  

Vier dagen nadat het leger zijn posities had ingenomen vóór de stad, kreeg iedereen via de 

oproep van een heraut het commando om zich eensgezind, van hoog tot laag, in 

gevechtstenue te zetten en stand-by te zijn om onder beschutting van hun schilden aan de 

aanval op de stad te beginnen. En zo gebeurde het ook. Ze trokken met zijn allen eensgezind 

ten strijde en begonnen heel intens in alle sectoren, waar de stad geblokkeerd werd, aan de 

bestorming. Ze gingen door met de strijd en bestookten de burgers met zoveel ijver en 

enthousiasme dat ze een doorbraak konden forceren in de buitenste omwallingen. Het 

gelukte hen de burgers in paniek terug te drijven achter de binnenste muur en zo bij hen 

twijfel te zaaien over hun kansen op een succesvolle verdediging. Indien zij op die dag, met 

al hun enthousiasme om de stad te bestormen, over ladders zouden beschikt hebben of 

stormtorens om bij de stadsmuren op te stellen, hadden zij ongetwijfeld toen al de stad 

kunnen innemen. Van in de vroege morgen tot aan het zevende uur waren ze hier intens mee 

bezig, maar dan zagen ze in dat ze zonder belegeringstuigen niet verder konden opschieten. 

Ze beslisten dan ook om de aanval op de stad op te schorten om die met de hulp van de 

Heer en met meer slaagkansen te hernemen, als hun belegeringsmachines afgewerkt waren.  

De legerleiding startte nu een grootscheepse zoektocht naar hout, dat kon dienstdoen als 

materiaal voor hun tuigen. Ze zagen hiervoor immers geen mogelijkheden in de 

onmiddellijke nabijheid van de stad. Maar als bij toeval kwam er een autochtone christen 

van Syrische origine opdagen, die enkele aanvoerders kon gidsen naar min of meer 

verborgen valleien op 6 à 7 mijl afstand van de stad. Daar troffen ze bomen aan, die 

weliswaar niet honderd procent geschikt waren voor wat zij beoogden, maar er waren er 

toch heel wat tussen van een behoorlijke lengte. Ze beschikten over arbeiders en 

houthakkers en ze deponeerden het aantal bomen, dat zij voor hun plan nodig hadden, op 

kamelen en karren en transporteerden die tot bij de stad. Dan haalden ze er vaklui bij en 

mannen die veel ervaring hadden met dergelijke opdrachten. Zij zetten alles op alles en 

onvermoeibaar gebruikten ze al hun energie om met diverse types van bijlen en nog ander 

                                                           
51 Johannes 13,1-20. 
52 Handelingen 2, 1-4. 
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soortgelijk gereedschap uit al dat beschikbare materiaal met veel zorgvuldigheid 

stormtorens en slingertuigen te maken, die ze ‘mangonel’53 en ‘petraria’ (‘steenwerper’) 

noemden. Ze vervaardigden ook stormrammen en ‘scrophae’ (‘zeugen’) om de muren te 

ondermijnen. Het loon, dat aan de vaklui uitbetaald werd, die niet over voldoende eigen 

middelen beschikten om dit werk uit te voeren, putten ze uit bijdragen, die het volk solidair 

had bijeengebracht. Immers, geen enkele aanvoerder beschikte over voldoende kapitaal om 

het loon van deze technici te betalen, op uitzondering van de graaf van Toulouse, die altijd 

meer financiële manoeuvreerruimte had dan de anderen. Hij kon dan ook uit zijn privé 

schatkist en zonder een bijdrage van het volk voor zijn vaklui de nodige onkosten 

vergoeden en hij voorzag ook vele edelen, wier reisbudget uitgeput was, van de nodige 

financies. 

Terwijl de legertop deze belangrijke kwesties afhandelde, brachten andere edellieden en 

vooraanstaanden met geheven vaandels het volk naar plaatsen, waar ze, op grond van 

informatie van de lokale bevolking, wisten dat er struikgewas groeide en lage bebossing. Ze 

wilden met paarden, ezels en andere lastdieren daar takken en buigzame twijgen ophalen 

om vlechtwerk te maken, dat kon dienen voor de afwerking van de grotere 

belegeringsmachines. Er heerste dus een grote bedrijvigheid en iedereen was vol ijver aan 

de slag. In die talrijke massa zat er niemand met de handen in de schoot en niemand kreeg 

ook maar de kans om in ledigheid vast te roesten. Integendeel, allen wijdden zich aan één of 

andere taak, zonder daarbij de afweging te maken wat er nu het best overeenstemde met hun 

persoonlijke status. Alles wat van nut kon zijn, gold automatisch als volkomen eervol. Rijk 

en arm schaarden zich samen achter hetzelfde werk en een verschil in status was niet van 

tel, als het engagement en de ijver om de opdracht uit te voeren dezelfde waren. Wie de 

meerdere was qua verdiensten, was vooral bekommerd om nog meer resultaat te bereiken en 

wie de mindere was, kreeg toch de kans om zijn bijdrage te leveren. Al wat ze tijdens heel 

de expeditie hadden meegemaakt, was nu voor hen van geen tel meer, als ze maar de 

vruchten konden plukken van al dat labeur en de stad konden binnengaan, waarvoor ze 

zoveel tegenspoed hadden verdragen. Eender welke opdracht beschouwden ze nu als 

gemakkelijk, als het voor hen maar een bijdrage kon betekenen voor dat ene belangrijke, dat 

ze er zouden in slagen hun gelofte na te komen. 

 

VIII,7 Het volk heeft zwaar te lijden van de dorst. Terwijl ze op verre afstand water gaan 

zoeken en andere basisproducten, staan ze bij herhaling bloot aan vijandelijke aanvallen. 
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Ondertussen had heel het leger erg zwaar te lijden van de dorst. Want, zoals eerder gezegd, 

is de streek rond de stad dor en niet voorzien van water. Er waren geen waterlopen of 

bronnen of vijvers met drinkbaar water voorhanden, tenzij op een afstand. Maar toen men 

hoorde van de komst van de christelijke troepen, hadden zij ook hierin aarde gestort of ze op 

andere wijze onbruikbaar gemaakt, zodat ze voor een langdurige belegering van geen enkel 

nut konden zijn. Maar ook de bassins en de reservoirs van regenwater waren gesaboteerd, 

zodat het water eruit sijpelde ofwel verborgen ze die moedwillig, zodat de noodlijdende en 

dorstige pelgrims ook hier geen soelaas konden vinden. 

Wel kwamen de inwoners van Bethlehem en van de profetenstad Tekoa herhaaldelijk op 

bezoek bij het leger. Het volk liet zich door hen gidsen buiten het kamp en zo konden ze bij 

bronnen geraken op vier of vijf mijl afstand van de belegerde stad. In zeer hachelijke 

omstandigheden verdrongen ze elkaar of probeerden ze elkaar te verhinderen om water te 

                                                           
53 Cf. supra III,6: de belegeringstuigen bij het beleg van Nicea. 
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scheppen. Met heel lange wachttijden, te wijten aan hun onderling gedrum, konden ze dan 

het troebele water in lederen zakken vervoeren. Hoewel een teug hiervan een dorstige maar 

miniem kon verkwikken, werd die toch tegen een hoge prijs verkocht. Ook de vlak bij de 

stad gelegen bron van Siloam, waarover we het eerder hadden, bood geen oplossing voor 

het dorstige volk, want de waterproductie was er niet continu en het water, dat daar dan toch 

op bepaalde tijdstippen opborrelde, was smakeloos. De ongenadige zomerhitte en de 

brandende juni zon maakten die vervelende dorst en het daaraan verbonden verstikkende 

gevoel nog dubbel zo erg. Maar ook het werk, waaraan ze bezig waren en het daardoor 

teweeggebrachte stof deed hun mond en hun longen uitdrogen.  

Ze verspreidden zich dus en verlieten herhaaldelijk in kleine groepen het kamp voor een 

intense zoektocht naar water. Wanneer ze dan soms met een beperkt gezelschap meenden 

dat kostbare vocht gevonden te hebben, kwam er onverwachts een massale bende opduiken 

met diezelfde bedoeling. Het gevolg hiervan was dat de vondst van een bron niet zelden 

aanleiding gaf tot incidenten en dat het onderlinge trek- en duwwerk meestal uitliep op een 

gevecht. Zij die deel uitmaakten van de infanterie, konden het nog min of meer redden, als 

ze zuinig gebruik maakten van het water, dat ze op een of andere manier bemachtigd 

hadden. Maar eigenaars van meerdere paarden moesten met heel veel problemen hun 

dorstige dieren drie of vier mijl buiten het kamp voeren om hen te laten drinken. 

Verwaarloosde dieren of beesten van meesters, die niet in staat waren voor hen te zorgen, 

zwierven traag en uitgeput over de vlakte. Niet alleen paarden, maar ook muildieren, ezels 

en zelfs groot en klein vee hadden zwaar te lijden van de dorst en de droogte en ze kwijnden 

weg en stierven. Hun kadavers begonnen van binnenuit te ontbinden, wat een walgelijke 

stank veroorzaakte voor het kamp en een verpestende en zeer schadelijke 

luchtverontreiniging.  

De vreselijk brandende dorst betekende bij dit beleg voor de christenen duidelijk een even 

zware kwelling als het voedseltekort bij Antiochië. Daarbij kwam nog dat ze zich bij hun 

tochten in de buurt van de stad op zoek naar voedsel en naar het nodige voeder voor de 

paarden vaak al te onvoorzichtig verspreidden en met een vals gevoel van veiligheid de 

regio doorkruisten. De inwoners van Jeruzalem kregen weet van deze raids en ze kwamen 

langs de niet belegerde zones van de stad heimelijk naar buiten. Meer dan eens botsten ze zo 

op groepjes christenen. Niet zelden konden ze er een aantal van hen vermoorden en nog 

vaker lukten ze erin hun paarden als buit mee te voeren. Sommige christenen slaagden er 

dan toch in om, zij het meestal met verwondingen, te ontvluchten en hadden zo het geluk 

om levend weg te komen.  

Van dag tot dag slonken zo de gelederen van de christenen in aantal en waar er de dag van 

gisteren nog geen vuiltje aan de lucht scheen, daar precies sloeg het noodlot de volgende 

dag om een of andere reden toe. Dagelijks kwamen velen om het leven ten gevolge van 

diverse risico’s, die inherent zijn aan de onvolmaakte constitutie van de stervelingen. Vanuit 

de buitenwereld kwam er ook niemand opdagen om de lege plaatsen in te nemen of die 

taken over te nemen. Aan de andere kant groeiden de vijanden nog wel in aantal en 

arriveerden er alsmaar meer hulptroepen. Langs de niet belegerde zones hadden zij immers 

vrije toegang tot de stad en zo konden ze zich aansluiten bij de burgers met het oog op de 

vernietiging van de christenen. 

 

VIII,8 De burgers vervaardigen ook machines en brengen alles in gereedheid voor de 

verdediging van de stad. Ze leggen de plaatselijke christenen allerlei karweien op. 
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Terwijl heel ons leger volop in de weer was en zich uitsloofde om belegeringstuigen in 

elkaar te steken en om vlechtwerk en ladders te vervaardigen, waren ook de burgers erg 

actief om weerwerk te kunnen bieden. Hun allereerste zorg ging uit naar het uitwerken van 

maatregelen voor een efficiënte defensie. Zij beschikten over een voldoende voorraad hout 

en over rijzige bomen, die zij vóór de aankomst van de christenen heel zorgvuldig en in een 

ruim voldoende hoeveelheid preventief hadden bij elkaar gebracht om de stad te kunnen 

beveiligen. Met dit materiaal bouwden ze in ijltempo binnen de stad machines, qua kaliber 

gelijkwaardig aan de onze, maar wel gefabriceerd met betere materialen. Ze deden daarbij 

hun uiterste best dat hun tuigen zowel qua constructie als qua materiaal niet inferieur 

zouden zijn. Vanop de wallen en de torens hielden ze onafgebroken de wacht, zodat ze bijna 

alles wat er gebeurde in het christelijk kamp zorgvuldig konden observeren en in de eerste 

plaats natuurlijk alle werkzaamheden aan de belegeringstuigen. Die informatie werd door de 

wachters direct doorgegeven aan het stadsbestuur om de constructies van de christenen met 

hetzelfde vakmanschap te kunnen namaken en op die manier hierop adequaat te kunnen 

reageren. Dit was ook niet zo moeilijk, want binnen de stad waren ze veel ruimer dan bij de 

christenen daarbuiten voorzien van technici, professioneel gereedschap, ijzer, kabels en alle 

andere benodigdheden voor dergelijke werken.  

Hierbij werden van overheidswege niet alleen de burgers aan het werk gezet, maar ook de 

lokale christenen kregen nu een extreem slavenregime opgelegd. Ze werden belast met 

ongebruikelijke karweien en gepest met supplementaire corvees. Maar het beperkte zich niet 

tot deze uitputtende dwangarbeid. Ze sloegen hen ook in de boeien en stopten hen in de 

gevangenis, omdat ze verdacht werden van sympathie voor onze troepen en omdat men 

vreesde dat ze aan hen inlichtingen zouden verstrekken over militaire geheimen van de stad. 

Geen enkele gelovige waagde het dan ook om op de stadsmuur te komen of zich in het 

publiek te vertonen, tenzij hij beladen was met allerlei noodzakelijke spullen en zich liet 

voorttrekken als een lastdier. Sommigen werden immers verplicht tot het dragen van zware 

lasten terwijl anderen, die bedreven waren in een of ander vak, handenarbeid moesten 

verrichten. Bij de minste aantijging van een of andere aanklager, werden ze meegenomen 

om op staande voet bestraft te worden. Aan vluchtelingen, die vanuit steden of vestingen in 

de omgeving naar de stad uitweken, moesten zij onder dwang onderdak verlenen en hen van 

al het nodige voorzien. Hoewel hun eigen middelen ontoereikend waren om hun gezin en 

hun huispersoneel nog maar van een zeer schraal levensminimum te kunnen voorzien, 

kregen ze de verplichting opgelegd om hun bezit te delen met buitenstaanders, met als 

gevolg dat zij zelf allereerst noodlijdend werden. Hierbij kwam nog dat, als men iets nodig 

had voor openbare werken, de eerste maatregel er altijd in bestond om de huizen van de 

christenen open te breken, met de bedoeling om, als er daar iets bruikbaar gevonden werd, 

dit onder dwang af te nemen van de bewoners. Verder konden ze, op elk moment en op elke 

plaats, zowel overdag als ’s nachts, opgeroepen worden. Als ze om een of andere reden er 

enige tijd lieten overgaan om op de eerste oproep te reageren, sleepte men hen smadelijk 

mee aan hun haren of aan hun baard, zodat hun beklagenswaardige situatie zelfs vijanden 

aan het wenen bracht. 

Zo stond er uiteindelijk geen maat of getal op hun ellende en op de immense lasten van hun 

labeur. Ze raakten dan ook volkomen uitgeput en belandden in een totale staat van 

ontreddering, zodat ze er de voorkeur aan gaven om te ontslapen in de Heer in plaats van dit 

tijdelijke bestaan verder te zetten. Hun miserabele leven verschilde immers nauwelijks van 

de dood, want er werd hen in de loop van de dag zelfs niet één moment gegund om even op 

adem te komen of voor de nodige slaap, laat staan voor een kleine rustpauze. Gebeurde er 

een of ander incident, dan kregen zij daarvan de volledige schuld. Ze konden hun eigen huis 
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niet verlaten en terug binnengaan zonder zich verdacht te maken. Permanent waren ze 

blootgesteld aan aanklachten van de eerste de beste en iedereen kreeg volop de kans om hen 

van gelijk wat te beschuldigen. 

 

 VIII,9 Een Genuese vloot meert aan bij Jaffa. Vanuit het leger wordt een escorte uitgestuurd 

om hen naar de belegerde stad te loodsen, maar deze krijgers krijgen onderweg af te rekenen 

met een vijandelijke hinderlaag. 
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Terwijl dit alles zich afspeelde bij het beleg van Jeruzalem, kwam er een koerier aan met de 

melding dat Genuese schepen hadden aangelegd in de haven van Jaffa. Hij vroeg aan de 

aanvoerders om vanuit het leger een escorte af te vaardigen. Door hen gegidst en met hun 

hulp zouden de pas gelanden dan naar Jeruzalem kunnen komen. 

Jaffa is de kuststad, waarover Solinus in het 39e hoofdstuk van ‘De Mirabilibus’ 54 het 

volgende schrijft: “Jaffa is de oudste stad van heel de wereld, want het dateert van vóór de 

zondvloed. In de stad is er een rotsblok te zien met daarop nog de sporen van de ketens van 

Andromeda. Volgens een hardnekkig circulerend gerucht, werd ze daar blootgesteld aan een 

zeemonster. Marcus Scaurus heeft als ediel het gebeente van dit monster samen met nog 

andere merkwaardige vondsten ten toon gesteld. Dit feit staat opgetekend in de Annalen en 

deze betrouwbare geschriften vermelden ook de maten van dat monster. De lengte van de 

ribben bedroeg meer dan veertig voet, qua hoogte overtrof het de olifanten van Indië en het 

had rugwervels van meer dan een halve voet breed.” Hiëronymus bevestigt dit in zijn 

grafrede voor de H. Paula55 als volgt: “Zij heeft ook Jaffa gezien, de haven van waaruit Jona 

vluchtte en tevens – om even naar het verhaal van de dichters te refereren – de plaats die er 

getuige van was dat Andromeda vastgeketend was aan een rots.” 

Als reactie op de vraag van de Genuezen stuurde de graaf van Toulouse, die er financieel 

beter voorstond dan de anderen, met instemming van iedereen een edelman uit zijn gevolg, 

Galdemar Carpinel, met dertig ruiters en vijftig voetknechten uit naar de haven van Jaffa. 

Na hun vertrek begonnen de leiders te beseffen dat de getalsterkte van dit escorte 

ontoereikend was voor deze opdracht en zij vroegen opnieuw aan de graaf van Toulouse om 

nog meer manschappen uit te zenden. Hij ging in op hun verzoek en stuurde twee 

uitstekende en vermaarde ridders uit, Raymond Pilet en Willem van Sabran samen met nog 

vijftig ruiters. Zij kregen diezelfde opdracht, ter ondersteuning van hun voorgangers.  

Maar Galdemar, die als eerste uitgerukt was, daalde af in de vlakte tussen Lydda en Ramla 

en werd daar plots overvallen door wel zeshonderd vijanden. Zij doodden vier van zijn 

ridders en nog veel meer voetknechten. De christenen boden met alle mogelijke middelen 

weerstand en ondanks hun numerieke minderheid moedigden ze elkaar aan om te blijven 

vechten. Dan kwamen plots de twee zo pas vermelde edellieden in allerijl aanzetten en, nog 

voor het gevecht helemaal afgelopen was, gooiden ze zich in de strijd. Zo konden de 

christenen hun krachten bundelen en met de hulp van de goddelijke genade de vijand in het 

nauw drijven. Ze slaagden erin tweehonderd vijanden om het leven te brengen en de 

anderen joegen ze op de vlucht. Bij dit treffen sneuvelden echter Gilbert van Trier en 

Aichard van Montmerle. Toen het nieuws over hun dood bekend raakte, zorgde dit voor 

heel wat verdriet. 

Het escorte van de christenen kon nu, na deze triomf, die ze behaald hadden met Gods 

zegen, veilig en volgens plan Jaffa bereiken. De bemanning van die bewuste schepen 

                                                           
54 Solinus, Collectanea 34,1-3. Cf. supra II,7, n.2. 
55 Hiëronymus, Epistulae 108,8,2. 
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begroette hen heel enthousiast. Met veel blijken van sympathie en gezellige babbels konden 

ze zo bij elkaar wat verpozing vinden. Ze bleven daar nog een tijd, tot de leden van de 

bemanning hun bagage klaargemaakt hadden en reisvaardig waren. Maar plots daagde er 

dan bij Jaffa in de loop van de nacht een Egyptische vloot op, die zich schuilhield bij 

Ascalon en daar wachtte op een kans om toe te slaan. Toen de christenen hiervan bericht 

kregen, gingen ze naar de kust en ze probeerden eerst de schepen te beveiligen tegen 

vijandelijk vuur. Maar al gauw kwamen ze tot het besef dat ze niet opgewassen waren tegen 

de vijandelijke overmacht. Daarom demonteerden ze de zeilen, de kabels en de rest van de 

scheepsuitrusting en zij namen dat alles mee naar de lokale citadel, waarin ze zich 

terugtrokken. 

Er was echter één schip eerder uitgevaren op strooptocht. Toen het, met buit beladen, daar 

terug wilden aanmeren, merkten ze dat een vijandelijke vloot de haven van Jaffa ingenomen 

had, maar gedreven door een gunstige wind konden ze Laodicea bereiken. 

Jaffa nu was in die dagen niet meer bewoond en volledig verlaten door de inwoners. Korte 

tijd voor de aankomst van de christenen waren de inwoners weggetrokken, omdat zij 

twijfels hadden over de beveiliging van de stad. De christenen echter bezetten alleen maar 

de citadel. Toen alles klaar was voor de tocht, vertrokken de scheepslui met al hun bagage 

in de richting van Jeruzalem onder leiding van het escorte dat naar hen was gekomen om 

hen te gidsen. De troepen verwelkomden hen met veel vreugde en hun komst betekende 

voor het kamp een grote morele opkikker. Het waren immers bekwame technici en naast 

zeelui waren het ook echte bouwmeesters. Zij hadden zich gespecialiseerd in het vellen, 

bewerken en aan elkaar hechten van boomstammen en het construeren van 

belegeringstuigen. Bovendien brachten ze allerlei gereedschap mee dat de leden van de 

expeditie voor diverse doeleinden heel goed konden gebruiken. Bijgevolg kwam men nu 

met hun hulp probleemloos tot realisaties, waaraan ze vóór hun komst zelfs niet hadden 

durven denken of die ze alleen met immense moeilijkheden tot een goed einde hadden 

kunnen brengen. 

 

VIII,10 De scheepsbemanning arriveert in het kamp en zij leveren zeer veel assistentie bij de 

bouw van belegeringsmachines. De graaf van Toulouse en Tancred moeten zich met elkaar 

verzoenen. 
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Zij die bij de hoofdmacht gebleven waren, legden zich ijverig en loyaal toe op de taak 

waaraan ze begonnen waren. Uiterst consciëntieus werkten ze hun plannen om 

belegeringstuigen te bouwen verder uit en zij waren al grotendeels klaar met dit werk. De 

hertog en de beide graven, die van Normandië en die van Vlaanderen, hadden immers de 

leiding van deze werken in handen gegeven van Gaston van Béarn, een zeer bekwame en 

verdienstelijke figuur. Ze hadden hem gevraagd nauwlettend toezicht uit te oefenen op de 

vaklui om te voorkomen dat zij hun taak te nonchalant zouden uitvoeren. De aanvoerders 

zelf verlieten met hun manschappen bij herhaling het kamp om in grote groepen bomen te 

gaan kappen. De gevelde stammen voerden ze dan aan om ze te gebruiken bij de 

bouwwerken. Nog andere manschappen hakten boomgaarden om of wilgenbosjes en 

struikgewas. Ze kapten ook takken af van kleinere bomen om er vlechtwerk van te maken, 

waarmee ze de belegeringstuigen van buiten konden bekleden. Met maximale inzet brachten 

ze al dat materiaal bij elkaar, terwijl nog andere manschappen de huid vilden van dieren, die 

geslacht waren of omgekomen van de prangende dorst, reine dieren zowel als onreine. Die 

vellen wilden ze aanbrengen bovenop het vlechtwerk om zo de tuigen te beschermen en te 

voorkomen dat door de vijand gelanceerde vuurpijlen de constructies zouden vernielen.  
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Niet alleen in de noordelijke sector heerste er zulk een koortsachtige bedrijvigheid onder 

impuls van de hertog en van de twee graven. Maar ook in de zone tussen de hoektoren en de 

westelijke poort onder de Toren van David waren Tancred en met hem zeer vele andere 

edelen, die daar hun kamp hadden opgeslagen, met veel ijver en met de grootste 

zorgvuldigheid aan diezelfde karwei bezig. Idem dito in de zuidelijke sector, waar het leger 

van de graaf van Toulouse en ook heel zijn entourage onvermoeibaar en met volle 

toewijding eveneens hiermee drukdoende waren. Men ging daar nog ferventer te keer, 

omdat hij over meer middelen beschikte en omdat hij recent nog versterking had gekregen 

zowel qua manschappen als qua basismaterialen. Al de pas aangekomen scheepslui hadden 

zich immers bij zijn kamp aangesloten en zij hadden gereedschap mee gebracht dat erg van 

pas kwam bij de werkzaamheden: zij beschikten over touwen, hamers en nog andere 

metalen werktuigen. Tevens waren er bij hen zeer bekwame technici met, zoals eerder 

gezegd, veel ervaring in het elkaar steken en oprichten van belegeringsmachines. Zo 

zorgden zij voor een aanzienlijke tijdwinst bij de voltooiing van de werkzaamheden. De 

aanvoerder van de net aangekomen Genuese delegatie was een edelman, Guglielmo, 

bijgenaamd Embriaco en zijn grote werkkracht had een positieve invloed op de afwerking 

van het geheel. Nadat heel het leger zich vier weken lang voor deze taak had uitgesloofd, 

raakte het werk uiteindelijk met veel moeite volledig klaar.  

Daarop pleegden de aanvoerders overleg en zij legden een datum vast voor de bestorming 

van de stad. Maar omdat er in die periode een ernstige vete was ontstaan tussen de graaf van 

Toulouse en heer Tancred en er ook tussen sommige andere christelijke aanvoerders om 

diverse redenen meningsgeschillen waren gerezen, beslisten de bisschoppen maar ook de 

legertop, de clerus en heel het volk dat de interne verstandhouding eerst volledig moest 

hersteld worden om daarna, zuiver van hart, goddelijke hulp te kunnen afsmeken. 

 

VIII,11 Er wordt een massale boeteprocessie georganiseerd. Heel het volk trekt op naar de 

Olijfberg. 
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Op een van tevoren vastgelegde dag werd er dus officieel voor heel het volk een processie 

georganiseerd. De bisschoppen en de voltallige clerus bekleedden zich met priesterlijke 

liturgische gewaden en namen hun kruisen mee en de relikwieën van heiligen. Blootsvoets 

en zeer ingetogen, namen ze de massa op sleeptouw en ze gingen hen voor naar de 

Olijfberg. 

Daar hielden de eerbiedwaardige Pieter de Kluizenaar en Arnulf, een vertrouweling van de 

graaf van Normandië en een zeer geletterde man, een aansporend sermoen voor het volk en 

zij riepen uit alle macht iedereen op tot onderlinge verdraagzaamheid. 

De Olijfberg nu ligt langs het oosten tegenover de stad, met tussenin de vallei van Josafat, 

op een afstand van ongeveer één mijl of zoals Lucas zegt56: “op sabbatsafstand van 

Jeruzalem”. 

Van op die plaats is onze Heiland voor de ogen van zijn discipelen op de veertigste dag na 

zijn verrijzenis “ten hemel geheven en een wolk onttrok hem aan hun ogen”57.  

Toen het gelovige volk daar aangekomen was, smeekten ze met tranen en jammerklachten 

en in een geest van nederige onderwerping en berouw om hemelse bijstand. De geciteerde 

leiders verzoenden zich weer met elkaar en de onderlinge verstandhouding binnen heel het 

                                                           
56 Handelingen 1,12. 
57 Handelingen 1,9. 
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volk werd hersteld. Daarna daalden ze af van de Olijfberg en ze stegen op naar de kerk van 

de Berg Sion, die, zoals vermeld, ten zuiden dichtbij Jeruzalem op de top van die berg 

gelegen is. 

De burgers hadden postgevat op de torens en de stadsmuren en ze vroegen zich verbaasd af 

wat de bedoeling was van die massale processie. Met hun bogen en katapulten vuurden ze 

projectielen af op de volksmassa. Sommige christenen, die niet goed op hun hoede waren, 

liepen daardoor verwondingen op. Om de onzen te beledigen en te kwetsen hadden ze op de 

stadsmuren kruisen geplaatst, die ze bespuwden en nog met andere vieze praktijken 

schandelijk onteerden. Schaamteloos overlaadden ze Onze Heer Jezus Christus en zijn 

heilbrengende leer met beledigingen en heiligschennende uitlatingen. Niettemin vervolgde 

de processie van de christenen de geplande route, weliswaar vol opgekropte woede, zoals de 

pijn van de heiligschennis die kan teweegbrengen. Uiteindelijk kwamen ze aan bij die 

bewuste kerk. Ook daar spraken zij volledig hun gebeden uit en legden de dag vast waarop 

zij eensgezind de stad zouden bestormen. Ten slotte keerden ze na een volledige toer rond 

de stad terug in het kamp. Als er nog een of ander detail onafgewerkt was, moesten ze dat 

nu in allerijl in orde brengen. Zo wilden ze vermijden dat ze bij de bestorming van de stad 

gehinderd zouden worden door een of andere onnauwkeurigheid in de voorbereiding.  

 

VIII,12 In de loop van de nacht verplaatsten de hertog en de twee meest vooraanstaande 

graven hun kamp. De aanvalstuigen worden opgesteld in een cirkel rond de stad. 
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De voor de bestorming van de stad vastgelegde dag was in aantocht en de hertog en de twee 

al vaak genoemde vooraanstaande graven realiseerden zich dat de sector van de stad, die zij 

geblokkeerd hielden, door de burgers maximaal versterkt was met slingermachines, wapens 

en sterke krijgers. Deze hadden die zone bij uitstek beveiligd, omdat ze meenden dat het 

gevaar vooral van daar zou komen. Al die defensie-inspanningen in acht genomen, 

rekenden de aanvoerders er niet erg op om daar de volgende dag snel succes te kunnen 

boeken. Buitengewoon prospectief en daadkrachtig lieten ze daarom de onderdelen van de 

slingermachines en de aanvalstoren verplaatsen, nog voor ze definitief gemonteerd werden 

in de zone tussen de Poort van de H. Stephanus en de hoektoren, die ten noorden boven de 

Josafatvallei uitsteekt. Ook hun kamp brachten ze naar daar over. Zij oordeelden immers – 

en trouwens volkomen terecht – dat de defensie van de stad in dat deel door de burgers 

minder goed georganiseerd was, omdat er daar ook geen blokkade was geweest. Ze 

slaagden erin om heel de nacht in het getouw te blijven en vóór zonsopgang ten koste van 

veel labeur de overgebrachte tuigen te monteren en alle machines op de voor hen bestemde 

locatie op te stellen. De stormtoren werd geïnstalleerd op een plaats waar de stadsmuur 

duidelijk minder hoog was en waar de toegang van buiten uit vlakker en comfortabeler was. 

Het tuig werd op zodanige wijze bij de wallen geplaatst dat de strijders in de stadstorens en 

die van de belegeringstoren als het ware in een lijf aan lijfgevecht verwikkeld zouden zijn. 

Al bij al was dit geen eenvoudige operatie, want zij moesten met die machines bijna een 

halve mijl overbruggen vanaf de plaats, waar zij aanvankelijk hun kamp hadden opgeslagen. 

Bovendien moesten zij op de uiteindelijke bestemming nog vóór zonsopgang alle 

onderdelen monteren en daarna de tuigen zelf installeren.  

Bij zonsopgang kwamen de burgers van op de stadsmuren bekijken wat de christenen buiten 

de stad aan het bekokstoven waren. Tot hun verbijstering stelden ze vast dat een deel van 

het kamp en heel het krijgsarsenaal, dat ze daar een dag eerder en ook de dag daarvoor nog 

gezien hadden, nu verdwenen was. Toen ze de omgeving meer in detail overschouwd en 

ook heel de kring van de stadsmuren, constateerden ze dat het kamp van de hertog 
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verplaatst was en ze zagen ook dat de belegeringsmachines nu opgesteld stonden in de zo 

net vermelde zone.  

Tijdens diezelfde nacht was men ook in de andere stadsdelen waakzaam gebleven en dit in 

al de verschillende eerder opgesomde zones, waar de verschillende chefs hun kamp hadden 

opgeslagen. Overal waren ze blijven verder werken en ook zij hadden hun machines 

geïnstalleerd. Bijna tezelfdertijd had ook de graaf van Toulouse een stormtoren, die hij met 

grote zorgvuldigheid had laten construeren, bij de omwalling opgesteld tussen de eerder 

vermelde kerk op de Berg Sion en de stad. Ook de andere aanvoerders in de buurt van de 

hoektoren, die nu de Toren van Sion genoemd wordt, waren erin geslaagd met diezelfde 

efficiëntie en met inspanningen van diezelfde orde een bijna even hoge en solide houten 

toren tegen de muur te installeren.  

De uitvoering en de constructie van de drie vermelde stormtorens was quasi identiek. Hun 

structuur was vierzijdig, waarbij de zijde langs de kant van de stad versterkt was met een 

dubbele bekleding. De buitenkant kon met een of ander mechanisme neergelaten zodat ze 

op de muur kon geplaatst worden en als brug kon fungeren voor al wie de stad wilde 

binnendringen. Maar zelfs dan bleef de toren aan die kant niet onbeveiligd, want eens de 

zijkant neergeklapt, zorgde het overblijvende zijvlak ervoor dat de toren hier niet minder 

beschutting bood dan de andere zijvlakken. 

 

VIII,13 De stad wordt bestormd, langs beide zijden wordt er heftig gestreden, maar de 

invallende duisternis maakt een einde aan de gevechten. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Bij dageraad stonden de christelijke strijdkrachten, zoals afgesproken, voltallig en tot de 

tanden gewapend paraat om de stad te bestormen. Zij deelden één zelfde voornemen, ofwel 

voor Christus hun leven geven ofwel de stad weer bevrijden voor de christenheid. Er was in 

heel die massa geen ouderling, zieke of minderjarige, die niet aangegrepen was door deze 

religieuze ijver of die door het vuur van zijn geloof niet aangezet werd tot de strijd. Zelfs de 

dames vergaten hun vrouwelijke natuur en hun aangeboren broosheid. Zij schrokken er niet 

voor terug om wapens te hanteren en handelden manhaftig en boven hun krachten. 

Eensgezind gingen ze dus het gevecht aan en probeerden de pas gebouwde stormtorens 

dichter bij de muur te verplaatsen om zo gemakkelijker de vijanden te kunnen bestoken die 

van op de torens en de muren heftig weerstand boden. 

De burgers waren echter vastbesloten om aan deze globale aanval een evenwaardig 

antwoord te bieden. Zij slingerden hun spiesen, schoten ontelbare pijlen af, lanceerden 

stenen, zowel met de blote hand als via slingermachines met een afschrikwekkende 

trefkracht. Op die manier deden ze hun uiterste best om de christenen van de stadsmuren te 

houden. Deze laatsten lieten zich daardoor echter niet afremmen. Ze zochten beschutting 

onder hun schilden of achter hun gevlochten beschermstukken, schoten een massa 

projectielen af met hun bogen en werptuigen, slingerden vuistgrote stenen en gingen 

onverschrokken voort met hun pogingen om de muur te bereiken. Zo wilden ze de 

verdedigers in de torens geen moment van rust gunnen en hun wil om verzet te bieden 

verzwakken. Anderen waren binnen in de belegeringstorens opgesteld en probeerden met 

dissels de stormtoren voort te bewegen ofwel lanceerden ze met slingertuigen kolossale 

rotsblokken naar de omwalling. Door de talrijke inslagen en het onophoudelijk 

bombardement probeerden ze de muren te beschadigen en aan het wankelen te brengen. Nog 

anderen slingerden stenen met kleinere werptuigen, die men ‘mangonellen’ noemde, om zo 

de krijgers achter de kantelen te beletten de onzen aan te vallen. 
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Helaas konden degenen die zich inspanden om de stormtoren te verplaatsen niet opschieten 

naar wens, omdat een grote en diepe gracht aan de voet van de buitenste omwalling voor de 

tuigen de doorgang ernstig belemmerde. Evenmin leverde het labeur van diegenen die 

probeerden de muren met hun projectielen te beschadigen voldoende resultaat op. De 

burgers hadden immers aan de kantelen zakken vol stro en kaf opgehangen. Tevens hadden 

zij stukken touw met daaraan tapijten en ook kolossale balken met daaraan matrassen, 

gevuld met zijde, vanuit de torens en de muren naar beneden gelaten. Door hun veerkracht 

en beweeglijkheid wilden zij op die manier de inslag van de gelanceerde rotsblokken 

neutraliseren en de pogingen van de zwoegende belegeraars onschadelijk maken. Bovendien 

hadden de inwoners zelf binnen de stad tuigen opgericht, die de onze in aantal ver 

overtroffen. Daarmee lanceerden ze pijlen en stenen en zo poogden ze de christenen van hun 

plannen af te brengen. 

Langs beide zijden zette men dus met volle energie alles op alles en er werd zeer verwoed 

slag geleverd. Dat verschrikkelijke treffen, heftiger dan een mens zich kan inbeelden, duurde 

voort van ’s morgens tot ’s avonds zonder enige onderbreking in de strijd. Het was zo erg 

dat over beide legers een massa pijlen en spiesen neerstortte als een hagelbui en dat de 

weggeslingerde rotsblokken middenin de lucht met elkaar in botsing kwamen en zo op 

verschillende wijze maar met een veelvoud aan effect de dood veroorzaakten van de 

strijders. Of men nu onder de hertog of onder de graaf van Toulouse of onder de andere 

leiders vocht, het zwoegen en de gevaren waren identiek. Want vanuit drie locaties werd, 

zoals eerder vermeld, met dezelfde inzet en hardnekkigheid de stad bestormd. Voor de 

onzen was het een prioritaire zorg om de gracht te dempen door er stenen, puin en aarde in 

te deponeren en zo een weg te banen waarop de aanvalstoren kon verplaatst worden. Voor 

de burgers echter was het eerste oogmerk en de belangrijkste zorg het dwarsbomen van de 

plannen van de christenen. Zij boden dus zo hardnekkig mogelijk weerstand aan die 

belegeraars en gooiden zoveel als mogelijk met brandbare stukken hout, vurige fakkels, 

brandbare mengsels, olie en met alles wat ontvlambaar was, in de hoop zo de stormtoren in 

de vlammen te laten opgaan. Bovendien zorgden de grote slingertuigen, die de vijand binnen 

de muren opgesteld hadden, voor zulke rake treffers dat de ondersteuning van de stormtoren 

dreigde het te begeven en dat de zijkanten zwaar beschadigd raakten. De christelijke 

strijders, die op de bovenste verdieping post hadden gevat om van daaruit te stad te 

bestormen, werden tot hun verbijstering bijna naar beneden gestort. De christenen bestreden 

echter de brandstichting en besproeiden de torens overvloedig met water om zo die 

rampzalige brand in de kiem te kunnen smoren. 

 

VIII,14 De volgende nacht brengen zowel belegeraars als belegerden met heel veel angst 

door. 
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Dit stormachtige en zeer hachelijke gevecht, waarvan het resultaat nog alle kanten uit kon, 

werd door de invallende duisternis onderbroken en beëindigd. Ook al konden zij in het holst 

van de nacht hun lichaam schijnbaar wat laten uitrusten, toch hield de extreme stress hen 

wakker en het labeur ging dus in feite onverkort verder. Vanbinnen werden ze gekweld door 

een brandende zorg en de gedachte aan hun project verteerde hen. Ze keken vol ongeduld 

uit naar de dageraad om het gevecht te kunnen hernemen en de krijgskans te beproeven, met 

het volste vertrouwen in de Heer dat de zegepalm en het beste lot hen nu ten deel zouden 

vallen. Ze hadden het niettemin erg benauwd, want ze bleven vrezen dat de vijanden hoe 

dan ook heimelijk de stormtorens zouden komen in brand steken. Daarom hielden ze 

onafgebroken de wacht en zij brachten die nacht volledig slapeloos door. 
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De burgers hadden echter af te rekenen met niet minder kwellende zorgen. Bij hen leefde 

een zeer grote vrees dat de christenen, van wie ze de vorige dag de onstuimige 

aanvalskracht hadden getrotseerd, nu zouden gebruik maken van deze pauze in het holst van 

de nacht om een bres in de muren te slaan of om met behulp van aangebrachte ladders 

heimelijk de stad binnen te dringen. Daarom hielden zij, ijverig en plichtsbewust, heel de 

nacht nauwgezet de wacht en zij inspecteerden de rondgang van de muren, nadat ze eerst in 

elke toren een wachtoverste hadden aangesteld. Bovendien patrouilleerden de ouderen en al 

wie een grotere verantwoordelijkheid had voor het algemeen belang continu door de straten. 

De enen spoorden ze aan om voor vrouw en kinderen, voor hun privébezittingen en voor het 

algemeen belang een grote waakzaamheid aan de dag te leggen. Ze moesten poorten en 

straten controleren, opdat de vijand toch geen kans zou krijgen voor aanslagen.  

Beide kampen hadden dus af te rekenen met gelijkaardige zorgen en al die muizenissen 

hielden hen wakker en ontnamen hen de kans op wat rust. De pauze in het conflict was voor 

beide partijen, mede door de stress en het gebrek aan rust, eigenlijk meer belastend dan de 

inspanningen van het gevecht in de loop van de vorige dag. 

 

VIII,15 ’s Anderendaags hervatten ze de strijd en met nog meer overgave dan anders 

bestormen ze de stad. Tovenaressen, die onze belegeringstuigen willen saboteren, komen om. 
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Wanneer de nacht ten einde liep en de dageraad al de nakende ochtend aankondigde, werd 

het volk weer opgetrommeld om strijdlustig het gevecht te hernemen. Iedereen nam terug de 

taak op, die hem de vorige dag was toevertrouwd. Al wie geposteerd was aan de 

werpmachines slingerde kolossale en uitzonderlijk zware stenen naar de muren. Anderen, 

die beneden in de stormtorens opgesteld stonden, deden hun uiterste best om deze 

vakkundig en met inzet van al hun krachten voort te bewegen. Nog anderen, die hun post 

hadden op de bovenste verdieping, bestookten de burgers in de torens met hun bogen en 

katapulten en lanceerden alle mogelijke projectielen. Dankzij hun inzet en hun 

onvermoeibare energie slaagden ze erin om de vijand klem te zetten binnen de omwalling 

en hen te beletten om ook maar één hand uit te steken. Nog anderen deden hun uiterste best 

om, waar de gracht gedempt was en de buitenste omwalling het begeven had, een 

belegeringstoren tot vlakbij de stadsmuren te transporteren. Er waren er ook – en zij waren 

zeer talrijk – die door pijlen en stenen af te schieten de burgers van de kantelen weghielden 

en zo konden verhinderen dat zij die intens bezig waren met het verplaatsen van de 

stormtorens daarbij enige hinder zou ondervinden.  

De burgers merkten dat de aanvalskracht van de christenen nog toegenomen was en ook hun 

tegenreacties werden des te feller. Ze beantwoordden geweld met geweld en elke tactische 

ingreep met een andere tegenzet. Zo stuurden ze de belegeraars een evenwaardige portie 

spiesen en stenen terug en met een bewonderenswaardige hardnekkigheid, bleven zij het 

werk bemoeilijken van diegenen die de stormtorens dichterbij wilden brengen. Om de 

pogingen van de christenen definitief te kelderen, lanceerden ze onophoudelijk breekbare 

potten met vuur en ook alle mogelijke recipiënten met zwavel en teer, olie en vet, hennep, 

was, droog hout en stoppels, kortom alles wat brandbaar was en vuur kon aanwakkeren. 

Langs beide zijden waren er grote verliezen en zowel bij de ridders als bij het voetvolk 

sneuvelden er zeer velen door diverse oorzaken en onverwachte incidenten. Sommigen 

werden verbrijzeld door de gelanceerde projectielen, bij anderen was het schild of de 

borstplaat niet bestand tegen die regen van pijlen of spiesen. Ze stortten neer en stierven ter 

plaatse. Er waren er ook die getroffen werden door met de hand geslingerde stenen of door 
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met katapulten afgevuurde stukken rots. Ofwel stierven zij onmiddellijk ofwel werden zij 

immobiel en voor meerdere dagen of voor altijd volledig gehandicapt. Maar ondanks al 

deze risico’s waren ze geen van allen van hun opzet af te brengen en evenmin verslapte 

daardoor hun strijdlust. Het was dan ook geen sinecure om uit te maken welke van beide 

partijen met de meeste strijdlust aan het vechten was.  

Maar we mogen hier ook niet stilzwijgend voorbijgaan aan een ander meldenswaardig 

incident van die dag. Tussen de katapulten van de christenen was er één die uitzonderlijk 

zware rotsblokken met een ongelooflijke snelheid en een vreselijke kracht naar de stad kon 

slingeren en die bij de burgerbevolking bij herhaling een zware ravage aanrichtte. Omdat ze 

daar geen enkele afdoende maatregel konden tegenover plaatsen, deden ze beroep op twee 

tovenaressen, met de opdracht om die machine te saboteren en met de hulp van magie 

onbruikbaar te maken. Terwijl ze met hun magische formules en bezweringen boven op de 

muur bezig waren, werden ze beide samen met nog drie meisjes, hun volgelingen, getroffen 

door een zware steen die precies door die bewuste katapult gelanceerd was. Hun levenloze 

lijken werden over de muur weggeslingerd, wat zorgde voor heel veel bijval en een immens 

gejuich in het kamp, maar bij de burgers veroorzaakte dat incident heel veel droefheid.  

 

VIII,16 Op de Olijfberg verschijnt een goddelijk teken en het volk, dat nochtans vermoeid 

was, herneemt het gevecht nog feller. 
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De strijd duurde met wisselende kansen voort tot het zevende uur van de dag en dat zonder 

enige definitieve aftekening. De christenen raakten uitgeput door de bovenmenselijke 

inspanningen, ze begonnen te wanhopen en hun aanvalskracht verminderde. Hun stormtoren 

was door de bijna continue beschieting zwaar beschadigd en ook de andere machines waren 

door vuur getroffen en aan het roken. Het leek hen opportuun al die tuigen wat terug te 

trekken en het vervolg van het gevecht te verschuiven naar ’s anderendaags. Het volk begon 

stilaan zijn vertrouwen te verliezen, de onderlinge samenhang verzwakte, het moreel kwam 

op een dieptepunt. De vijanden echter stootten nog heftiger en uitbundiger dan tevoren 

beledigingen en strijdkreten uit. Maar dan opeens manifesteerde zich de goddelijke genade 

en zij bracht in die crisissituatie de noodzakelijke en door de gelovigen verhoopte oplossing. 

Want op de Olijfberg verscheen een krijger, die daarna nooit meer werd waargenomen. 

Door te zwaaien met zijn fonkelende en schitterende schild gaf hij aan de christelijke 

strijdkrachten het teken om zich te hervatten en het gevecht opnieuw aan te gaan. 

Hertog Godfried had samen met zijn broer Eustace postgevat op de hoogste verdieping van 

de aanvalstoren met de bedoeling om van daaruit de stad te bestormen en tegelijkertijd ook 

het tuig efficiënter te beveiligen. Hij was opgetogen over dat signaal en begon met luide 

kreten het volk en de leiders terug te roepen. Zo kwam het dat door het ingrijpen van de 

goddelijke barmhartigheid heel de troep met enthousiaste kreten de strijd hervatte. Hun 

geestdrift was zo groot dat het leek alsof ze in het bezit van al hun krachten de strijd van 

begin af aan opnieuw begonnen. Zij die tevoren uitgeput of ernstig verwond het gevecht 

hadden gestaakt, kregen opnieuw moed en gooiden zich nu met verdubbelde krachten en 

met nog meer aanvalsdrift in de strijd. De aanvoerders en zij die golden als boegbeelden 

voor het leger gingen de anderen voor en dreven door hun voorbeeld hun moed nog op. 

Zelfs de vrouwen wilden hun aandeel hebben in deze grootse onderneming en zij 

bevoorraadden hun mannen, die zich afbeulden in de strijd, met flesjes drank om te 

verhinderen dat ze zouden bezwijken. Met krachtige bewoordingen bliezen ze hen moed in 

om verder te vechten. Het enthousiasme in onze rangen was uiteindelijk zo groot dat ze, als 
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het ware zegezeker, binnen het uur de gracht geslecht, de buitenste omwalling vernield en 

de toren met geweld tegen de muur geplaatst hadden.  

De burgers nu hadden, zoals eerder vermeld, lange stevige balken aan de muur gemonteerd 

om de inslagen van de machines te kunnen neutraliseren. De christenen, die in de 

aanvalstoren hadden postgevat, waren erin geslaagd twee daarvan neer te halen door de 

touwen, waaraan ze bevestigd waren, door te snijden. De balken vielen op de grond en 

werden met veel risico opgevangen door de manschappen beneden. Ze brachten ze binnen 

in de toren en verstevigden daarmee de loopbrug, die zij dadelijk, zoals in het vervolg zal 

uiteengezet worden, vanuit de toren op de muur gingen neerklappen. De brug was immers 

gemaakt van niet al te stevig hout en zonder de steun van deze balken kon zij het gewicht 

van de overstekende krijgers niet dragen.  

 

VIII,17 In de zuidelijke sector valt de graaf van Toulouse met zijn manschappen even fel aan. 
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Terwijl men in de noordelijke zone zo heftig aan het vechten was, bestookte ook de graaf 

van Toulouse met zijn gevolg in de zuidelijke sector de stad zo intens als mogelijk, bezield 

door datzelfde vuur. Ze slaagden erin de gracht te slechten, een karwei waaraan ze drie volle 

dagen gezwoegd hadden en krachtdadig plaatsten zij hun toren tegen de muur, op zulke 

korte afstand dat de krijgers in de torens en zij die in de stormtoren hadden postgevat elkaar 

met hun spiesen konden raken. In beide zones waren de krijgers even vurig en hun 

aanvalsdrift was identiek. Ze vervulden hun taak nog met meer energie, omdat dit de dag 

was, waarvan een dienaar van Christus, die op de Olijfberg woonde, hen in vertrouwen had 

beloofd dat de stad zou kunnen ingenomen worden. Maar zij hadden ook het teken met het 

schild vanuit diezelfde Olijfberg waargenomen en ook dat had hen volop moed gegeven en 

opnieuw meer zekerheid gebracht over de uiteindelijke overwinning. Zo werkten beide 

christelijke legers blijkbaar in gelijke tred hun opdracht verder af, alsof zij door één en 

dezelfde leidsman even efficiënt gestuurd werden. Hij had besloten de toewijding van zijn 

dienaren op gepaste wijze te belonen. De tijd was immers aangebroken dat ze de vruchten 

zouden plukken van zoveel labeur en dat ze vergoed zouden worden voor hun trouwe 

krijgsdienst.  

 

VIII,18 De hertog en zijn gezellen plaatsen vanuit hun houten belegeringstoren een loopbrug 

op de muur en sturen hun manschappen vooruit. De stad wordt veroverd, de poorten geopend 

en het christelijke leger binnengelaten. 
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De troepen van de hertog en van de twee graven waren dus, zoals gezegd, bezig met de stad 

te belegeren in het noorden. Daarbij waren ze met de hulp van de Heer zo ver gevorderd dat 

de vijanden uitgeput raakten en niet meer in staat waren om weerstand te bieden. Ze waren 

doorheen de buitenste omwalling doorgebroken, hadden de gracht volledig gedempt en 

konden zo zonder problemen tot bij de muur geraken. Slechts bij uitzondering waagden hun 

tegenstrevers het nog om te proberen hen door de kijkgaten te bestoken. Op bevel van de 

hertog staken de krijgers van de stormtoren de matrassen vol zijde en de zakken gevuld met 

stro in brand. Het vuur werd aangewakkerd door de noordenwind en veroorzaakte een 

donkere rookwolk binnen in de stad. Naarmate die nog dikker werd, konden de verdedigers 

van de stadsmuren hun mond of ogen niet meer openen. Ze raakten in paniek en totaal in de 

war door die dichte rook en gaven hun positie op. Toen de hertog daar weet van kreeg, gaf 

hij bliksemsnel het bevel om de balken, die zij aan de vijand ontfutseld hadden, naar boven 

te brengen. Hij liet ze aan één kant op de stormtoren plaatsen en aan de andere op de muur. 
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De zijde van de toren die uitklapbaar was, moest naar beneden gelaten worden en bovenop 

die balken geplaatst. Deze constructie kon dienen als brug met een voldoende degelijke 

ondersteuning. Op die manier werden instrumenten die de vijanden voor hun eigen voordeel 

hadden ontworpen, nu aangewend om hen te schaden.  

Eens de brug zo geïnstalleerd, ging hertog Godfried, die uitzonderlijke en illustere 

persoonlijkheid, als eerste de stad binnen samen met zijn broer Eustace. Hij spoorde de 

anderen aan om hem te volgen. Direct na hem kwamen Litholf en Gillebert, tweelingbroers 

van adel, afkomstig van Doornik en waard om voor altijd herinnerd te worden. Daarna 

kwam er een massa ruiters en voetknechten, zo talrijk dat de toren en de loopbrug niet meer 

aanvallers konden dragen. Toen de vijanden zagen dat de christenen de stadsmuren bezet 

hadden en dat de hertog zijn standaard binnen de stad geheven had, lieten ze de torens en de 

stadswallen in de steek en zochten hun toevlucht in de nauwe straten. De christenen beseften 

dat de hertog en een groot deel van de edellieden de torens veroverd hadden en ze wachtten 

er niet meer op om via de stormtoren binnen te gaan. Ze plaatsten om ter eerst ladders tegen 

de muren en daarvan hadden ze een grote voorraad, want conform een officiële richtlijn 

hadden de ridders per twee een ladder laten maken. Met behulp daarvan klommen ze 

eendrachtig op de muur, voegden zich bij de anderen, die al boven waren en wachtten op de 

bevelen van de hertog. Bijna onmiddellijk na de hertog maakten ook de graaf van 

Vlaanderen en de hertog van Normandië, een grote persoonlijkheid en in alle opzichten 

aanbevelenswaardig, hun intrede in de stad. Zo ook heer Tancred, graaf Hugo de Oudere 

van St.-Pol, Boudewijn van Le Bourcq, Gaston van Béarn, Gaston van Béziers, Gerard van 

Roussillon, Thomas van La Fère, Conan van Bretagne, graaf Raimbaud van Orange, 

Lodewijk van Monson, Conon van Montaigu en zijn zoon Lambert en nog vele anderen 

waarvan de namen en het aantal ons niet meer bekend zijn.  

Toen de hertog vernam dat zij allemaal ongedeerd tot in de stad waren doorgedrongen, 

stuurde hij een aantal onder hen met een aanzienlijk escorte naar de noordelijke poort die nu 

de poort van St.-Stephanus genoemd wordt. Zij moesten die openen en de massa, die buiten 

wachtte binnenlaten. De poort was bliksemsnel ontgrendeld en heel het leger stroomde in 

alle richtingen en zonder de minste discipline de stad in. Het was vrijdag en het negende uur 

en het leek wel een goddelijke beschikking dat uitgerekend op de dag en op het uur, waarop 

in diezelfde stad de Heer geleden had voor de redding van de wereld, dat exact dan het 

gelovige volk in zijn strijd voor de glorie van de Heiland zijn project succesrijk kon 

beëindigen. Eveneens op die dag werd volgens de overlevering de eerste mens geschapen en 

werd de tweede aan de dood overgeleverd voor de redding van de eerste. Zo was het ook 

billijk dat zijn deelgenoten en volgelingen net dan in zijn naam triomfeerden over zijn 

vijanden.  

 

VIII,19 De hertog doorkruist met zijn manschappen de stad en richt een immense slachting 

aan. De graaf van Toulouse forceert een toegang via de zuidelijke poort en leidt zijn leger 

binnen in de stad. Een deel van de burgers trekt zich terug in de citadel. 

 

  

 

 

    

 5 

 

   

Vervolgens doorkruisten de hertog en zijn manschappen in dichte drommen de straten en de 

pleinen van de stad met getrokken zwaarden en onder dekking van hun schilden en helmen. 

Al wat ze aan vijanden aantroffen, regen ze aan hun zwaard en doodden ze zonder 

onderscheid en zonder rekening te houden met leeftijd of gezondheidstoestand. De 

afslachting was alom zo massaal en de stapel van afgeslagen hoofden zo indrukwekkend dat 

niemand nog toegang of doorgang vond tenzij over de lijken van de gesneuvelden. De 

christelijke aanvoerders waren al langs diverse wegen bijna tot in het stadscentrum geraakt 
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en daarbij richtten ze een slachtpartij aan zonder einde. Een talloze menigte volgde in hun 

spoor, bloeddorstig en volledig gefocust op het uitmoorden van de ongelovigen.  

De graaf van Toulouse en de rest van de aanvoerders waren nog altijd slag aan het leveren 

bij de Berg Sion en hadden nog geen weet van de inname van de stad en van de christelijke 

zegepraal. Bij de intocht van de christenen in de stad weerklonk een luid geschreeuw en er 

was ook afschuwelijk lawaai bij de slachtpartij onder de burgers. De verdedigers van de stad 

in de zone van de graaf vroegen zich verbijsterd af wat dat ongewone tumult en die helse 

kreten van het volk wel zouden kunnen betekenen. Toen ze vernamen dat de christenen met 

geweld toegang hadden verkregen tot de stad en hun troepen binnengeleid hadden, lieten ze 

hun torens en de stadsmuur in de steek, vluchtten in diverse richtingen en deden hun uiterste 

best om hun eigen veiligheid te garanderen. Een meerderheid onder hen zocht een toevlucht 

in de citadel, die daar in de buurt gelegen was. De belegeraars konden nu zonder problemen 

hun loopbrug op de muur neerlaten en hun ladders tegen de omwalling plaatsen. Nu 

niemand het hen nog moeilijk maakte, wilden ze om ter eerst in de stad geraken. Eens 

binnen, openden ze dadelijk de zuidelijke poort daar vlakbij om zo de rest van de troep 

moeiteloos toegang te geven. 

De illustere en sterke graaf van Toulouse ging de stad binnen samen met Izoard van Die, 

Raymond Pilet, Willem van Sabran, de bisschop van Al-Bara en vele andere edelen, van wie 

we de namen noch het aantal in geen enkele kroniek kunnen terugvinden. Als één man 

trokken ze allen in dichte drommen en tot de tanden gewapend dwars door de stad en ze 

richtten daarbij een afschuwelijke slachting aan. De inwoners, die ontkomen waren aan de 

hertog en zijn manschappen, dachten dat ze hoe dan ook aan de dood ontsnapt waren door 

een ander stadsdeel op te zoeken, maar ze botsten nu op deze indringers en op een nog 

groter gevaar. Door Scilla te ontwijken kwamen ze terecht bij Charybdis. De afslachting van 

de vijand in de stad gebeurde zo massaal en het bloedvergieten was zo spectaculair dat zelfs 

de overwinnaars ervan begonnen te walgen en te huiveren.  

 

VIII,20 De burgers zoeken een toevlucht in de binnenplaats van de Tempel. Tancred zet hen 

daar achterna, waarop een verschrikkelijke slachting en een eindeloos bloedvergieten volgen. 
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Verder was een groot deel van de inwoners naar de binnenplaats van de Tempel gevlucht, 

omdat deze plek hen wat meer afgelegen leek en ze tevens extra beveiligd was met een 

muur en stevige poorten en torens. Maar hun vlucht daarheen bracht hen geen redding, want 

heer Tancred trok er onmiddellijk op af met het grootste deel van de troepen. Na een 

vreselijke slachtpartij heeft hij, naar verluidt, ook een grote hoeveelheid goud, zilver en 

edelstenen van daaruit meegevoerd. Maar toen het tumult bedaard was, heeft hij – zo neemt 

men toch aan – alles integraal terug geschonken.  

Toen ook de andere leiders al wie ze onderweg tegenkwamen in de andere wijken van de 

stad omgebracht hadden, kwam hen ter ore dat het volk binnen de tempelomheining 

gevlucht was. Ze zakten eensgezind daarheen af en een massa ridders zowel als gewone 

krijgers drongen daarbinnen. Al wie ze daar aantroffen, staken ze neer met hun zwaard, 

zonder daarbij ook maar iemand te sparen en ze besmeurden heel de ruimte met een stroom 

van bloed. Het staat vast dat dit alles gebeurde op grond van een besluit van de 

rechtvaardige God. Zij die het huis van de Heer door heidense rituelen hadden ontwijd en 

vervreemd van het gelovige volk moesten dat nu weer goed maken door hun eigen bloed te 

vergieten. Hun dood gold dus als zoenoffer voor hun schandelijke daden. 

Het was al bij al een gruwel om naar die enorme aantallen van omgebrachte mensen te 

kijken. Overal kon men delen van menselijke lichamen zien liggen, heel het 
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tempeloppervlak droop van de stromen bloed. Het was niet alleen heel eng om te kijken 

naar al die lijken of liever verspreide ledematen en hoofdeloze rompen, nog vreselijker was 

de aanblik van de overwinnaars, die van kop tot teen dropen van het bloed en al wie hen 

tegenkwam de stuipen op het lijf joegen. Naar verluidt, sneuvelden binnen de 

tempelomheining circa tienduizend vijanden, zonder te spreken over al de anderen, van wier 

lijken her en der de straten en de pleinen uitpuilden en die, naar men zegt, niet minder in 

aantal waren. De rest van het leger doorkruiste de stad en ongelukkigen, die zich verstopt 

hadden in steegjes en kleine zijstraatjes in de hoop zo aan het doodsgevaar te ontsnappen, 

sleurden ze mee en slachtten ze in het openbaar af als vee. Nog anderen verdeelden zich in 

kleine groepen en drongen de huizen binnen. Ze sleurden de heer des huizes met vrouwen 

en kinderen en al het huispersoneel mee om ze ofwel met hun zwaarden te doorsteken ofwel 

van op een hoogte halsoverkop naar beneden te storten, zodat ze hun nek braken en op die 

manier omkwamen. Wie in een huis was binnengedrongen, kon hierop en ook op heel de 

inboedel aanspraak maken voor een onbepaalde termijn. Vóór de inname van de stad waren 

ze immers overeengekomen dat iedereen na de overweldiging van de stad zonder problemen 

voor eeuwig het eigendomsrecht zou kunnen verwerven over al wat hij had kunnen 

buitmaken. Bijgevolg kamden ze zorgvuldig heel de stad uit en ze waren erg uit op een 

afslachting van de burgers. Ze drongen binnen in de kleine straatjes van de stad, in de privé 

vertrekken en de geheime binnenkamers van de burgers. Ze maakten hun schild of een of 

ander wapen vast aan de ingang als teken voor al wie daar voorbijkwam om die plaats niet 

te betreden maar er voorbij te gaan omdat het duidelijk al door iemand anders bezet was.  

 

VIII,21 De rust in de stad raakt hersteld en het tumult komt tot bedaren. Ze leggen hun 

wapens af en maken de rondgang van de heilige plaatsen om daar te gaan bidden. Ze maken 

van deze dag een religieuze feestdag. 
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De stad was nu helemaal veroverd, de bevolking was uitgemoord en het tumult was min of 

meer tot bedaren gekomen. Daarop kwam de legerleiding in vergadering bijeen en bij wijze 

van veiligheidsmaatregel troffen zij, vooraleer de wapens neer te leggen, de nodige 

schikkingen om op elke toren bewakers aan te stellen en om bij alle stadspoorten zeer 

degelijke mannen aan te duiden als poortwachters. Deze maatregelen moesten van kracht 

blijven tot er, met goedvinden van iedereen en mits een officieel besluit van de legertop, 

iemand zou aangesteld worden om de leiding van de stad op zich te nemen. Hij kon dan de 

volledige verantwoordelijkheid opnemen en alles beredderen naar eigen goeddunken. 

Ondertussen waren ze nog altijd met reden beducht voor de dreiging die uitging van de 

vijanden rondom de stad en zij bleven zeer alert en op hun hoede voor onverwachtse 

aanvallen. 

Toen zo uiteindelijk orde op zaken gesteld was in de stad, legden ze de wapens neer. In een 

geest van nederigheid en van oprechte boete begonnen ze dan blootsvoets, met schone 

handen en smetteloze kleren, onder tranen en zuchten, een zeer ingetogen rondgang langs de 

gewijde plaatsen, die eens de Heiland had willen verheerlijken en zegenen met zijn 

lichamelijke aanwezigheid. Met diepe zuchten kusten zij deze plekken, maar hun grootste 

eerbied ging uit naar de Kerk van het Lijden en de Verrijzenis van de Heer. De clerus en het 

gelovige volk, die gedurende zo vele jaren het juk hadden gedragen van een veel te harde en 

onverdiende slavernij, betuigden daar hun dank aan de Verlosser voor de herwonnen 

vrijheid met een processie van kruisen en kostbare relieken van heiligen, die zij in deze kerk 

binnenbrachten, begeleid door hymnen en liturgische gezangen. Het was een bron van 

geestelijke en zeer intense vreugde om te zien met welke diepe vroomheid en religieuze 
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bezieling het gelovige volk de heilige plaatsen betrad en met welke innerlijke jubel en 

spirituele voldoening zij de plaatsen kusten die herinnerden aan het verblijf van de Heer op 

aarde. Overal tranen, overal zuchten, maar dan niet zoals die bij verdriet of angst gewoonlijk 

opwellen. Integendeel, als offergave aan de Heer vertolkten zij een intens religieus gevoel 

en een diepe zielsvreugde.  

Niet alleen in de kerk, maar in gans de stad werd door de massa zulk dankbaar gejubel 

aangeheven dat het leek of de weerklank ervan galmde tot bij de sterren. Terecht wordt 

hiervan gezegd: “Een roep van vreugde en triomf in de tenten van de rechtvaardige”58 Door 

die vrome bezieling geïnspireerd, manifesteerden zich overal in de stad uitingen van goede 

werken: menigeen biechtte voor de Heer berouwvol zijn zonden op en verbond er zich toe in 

de toekomst nooit nog dergelijke vergrijpen te plegen, anderen deelden in gulle 

vrijgevigheid gans hun bezit uit aan ouderen, zieken en noodlijdenden. Dat zij van 

Godswege die dag hadden mogen meemaken, achtten zij immers ruimschoots voldoende als 

rijkdom. Nog anderen deden op hun blote knieën en met innige snikken en diepe zuchten de 

rondgang van de heilige plaatsen en besprenkelden die allemaal overvloedig met hun tranen. 

Daarbij richtten ze deze boodschap aan de Heer59: “Als bronwellen vloeien mijn tranen.”  

Wat valt er nog meer te zeggen? Wij kunnen maar moeizaam met onze woorden die 

intensiteit en die diepte weergeven van de religieuze bezieling van het gelovige volk. 

Eensgezind en om ter meest wilden zij uitmunten in goede werken, de hemelse weldaden 

indachtig en welbewust van de goddelijke genade die zich verwaardigd had om hun 

kolossale inspanningen te belonen. Wie kon van inborst zo staalhard of zo versteend zijn dat 

zijn hart niet zou smelten, wanneer hem de gunst te beurt viel om de vruchten te plukken 

van deze formidabele expeditie en zo de beloning te krijgen voor de vervulde krijgsdienst? 

Voor wie ten diepste religieus bewogen was gold dit alles als onderpand van de toekomstige 

beloning die de Heer had toegezegd aan zijn heiligen. Want door deze gaven te ontvangen 

konden zij met zekerheid uitkijken naar wat hen nog te wachten stond en deze pelgrimage 

naar Jeruzalem gaf hen uitzicht op deelname aan de uiteindelijke pelgrimage met diezelfde 

bestemming. 

Daarna gingen bisschoppen en priesters voor in de eredienst in de diverse kerken, waarbij ze 

baden voor het volk en hun dank betuigden voor al de weldaden die hen te beurt gevallen 

waren. 

  

VIII,22 De bisschop van Le Puy en ook anderen, die tijdens de expeditie ontslapen waren, 

verschenen in de stad en werden door velen waargenomen. 
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Op diezelfde dag kregen velen in de heilige stad een visioen van bisschop Adhemar van Le 

Puy, die uiterst verdienstelijke en memorabele man, die, zoals eerder vermeld, bij Antiochië 

gestorven was. Inderdaad, vele respectabele en betrouwbare figuren beweerden ten stelligste 

dat zij met eigen ogen gezien hadden dat hij als eerste van allen de stadsmuur beklommen 

had en de anderen had aangespoord om hetzelfde te doen. Daarna verscheen hij diezelfde 

dag ontegensprekelijk aan velen in de loop van hun bezoek aan de heilige plaatsen. Maar 

ook verschillende anderen, die zich gedurende heel de expeditie gehoorzaam in goddelijke 

dienst hadden gesteld, maar die vroom in Christus waren ontslapen, vertoonden zich 

diezelfde dag aan velen, terwijl ze samen met de anderen de heilige plaatsen bezochten. 

Hieruit kan men duidelijk afleiden dat zij die dit tijdelijke leven verlaten en geroepen 

                                                           
58 Psalm 118,15. 
59 Psalm 119,136. 
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worden tot de hemelse zaligheid, geen afstand moeten doen van hun diepste betrachtingen. 

Integendeel, wat zij zo intens hadden nagestreefd, verwierven zij nu ten volle. Tegelijkertijd 

leverden zij zo ook een stevig bewijs van onze toekomstige verrijzenis. Zoals bij de 

verrijzenis van de Heer vele lichamen van ontslapen heiligen verrezen en in de heilige stad 

verschenen aan velen, zo werd dit wonder nu op passende wijze vernieuwd voor het 

gelovige volk, dat de plaats van de heilige verrijzenis gezuiverd had van het heidense 

bijgeloof. Daarom mag men aannemen dat allen die zich zo gehoorzaam in dienst hadden 

gesteld van de verrezen Heer, nu zelf geestelijk verrezen waren.  

Na al deze en soortgelijke eerder miraculeuze dan merkwaardige manifestaties van de 

overvloedige hemelse genade aan het volk van God in de H. Stad, ontstond er een zodanig 

uitgelaten stemming bij het volk en zulk een geestelijke vreugde dat zij alle ellende, die zij 

eindeloos hadden moeten doorstaan, vergaten en zich gelukkig prezen, omdat zij 

toeschouwer mochten zijn bij dit goddelijk gebeuren. 

Vanuit de H. Stad steeg er een jubel op vanuit de dankende gemeenschap naar de Heer en 

als het ware op zijn bevel werd er een feestdag ingesteld. Zo ging ook het woord van de 

profeet duidelijk naar de letter in vervulling: “Verheugt u, samen met Jeruzalem en juicht 

over haar, allen die haar lief hebben.”60 

 

VIII,23 De christelijke bevolking van de stad betuigde haar intense dank aan Pieter de 

Kluizenaar, aan wie zij hun boodschap hadden meegegeven en zij brachten hem passende 

blijken van eer. 
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Ondertussen waren de gelovigen, die de eerbiedwaardige Pieter de Kluizenaar vier of vijf 

jaar eerder in diezelfde stad ontmoet hadden en aan wie zowel de patriarch als de andere 

vooraanstaande geestelijken en leken hun brieven overhandigd hadden om de vorsten van 

het Westen op te trommelen, opnieuw met hem in contact gekomen. In alle nederigheid 

betoonden zij hem eer met een knieval. Zij haalden herinneringen op aan zijn vorig bezoek 

aan de stad, aan de vriendschap die van hem uitging en die hij hen had willen betonen en 

dankten hem uitvoerig voor de ijverige en loyale uitvoering van zijn missie, alleen gedreven 

door het geloof. Bovenal loofden zij de Heer, roemvol via zijn dienaren, omdat deze tegen 

alle menselijke verwachtingen in de wegen van deze man gestuurd had en hem voorzien had 

van de gepaste bewoordingen. Zo had Pieter zowel de volkeren als de koningshuizen 

moeiteloos kunnen bewerken om voor de naam van Christus dergelijke lasten op zich te 

nemen. Waarlijk, zijn woorden leken uit de mond van de Heer zelf te komen, toen die zei: 

“Het woord, dat voortkomt uit mijn mond, keert niet vruchteloos naar mij terug, maar zal al 

het goede bewerken, waarvoor ik het uitzend.”61 Daarom betuigde iedereen hem eer, 

individueel en in gemeenschap. Aan hem alleen – uiteraard na de Heer – was het te danken 

dat zij na zoveel jaren van harde slavernij verlost waren en dat de H. Stad haar vroegere 

vrijheid had teruggekregen. 

Zoals eerder vermeld62, was de patriarch voor het algemeen belang en om het welzijn van de 

burgers tegen een hoge prijs te garanderen naar Cyprus gevaren. Hij wilde bij de plaatselijke 

gelovigen om aalmoezen bedelen in de hoop daarmee de buitensporige en onmenselijke 

lasten te kunnen aflossen. Indien men daaraan niet voldeed, zouden immers degenen die 

                                                           
60 Jesaja 66,10. 
61 Jesaja 55,11. 
62 Cf. supra VII,23. 
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deze lasten hadden opgelegd de kerken vernietigen of het volk met het zwaard ombrengen, 

zoals ze in vroegere tijden trouwens gewoon waren. De patriarch was totaal niet op de 

hoogte van de recente ontwikkelingen in verband met de stad en vreesde dat hij naar 

dezelfde hachelijke situatie als tevoren zou terugkeren. Maar de Heer had ondertussen tegen 

alle verwachtingen in daar voor een compleet vredige toestand gezorgd. 

 

VIII,24 De stad wordt gezuiverd van de lijken van de gesneuvelden. Degenen die zich in de 

citadel hadden teruggetrokken, geven zich over aan de graaf van Toulouse. Die dag wordt 

een officiële feestdag voor altijd. 
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Alle gebeden waren nu uitgesproken en de heilige plaatsen waren met de passende 

eerbetuigingen bezocht. Om te vermijden dat uit de stapels van de kadavers een kwalijke 

besmettelijke lucht zou opstijgen, leek het de legerleiding opportuun om in eerste instantie 

de stad en dan zeker de tempelterreinen te reinigen. Burgers, die het geluk hadden gekend 

om aan de dood te ontsnappen en gevangen genomen waren, moesten deze taak opknappen. 

Maar omdat hun aantal ontoereikend bleek voor deze ontzaglijke karwei, werd aan de armen 

uit het leger een dagloon uitgekeerd om dit werk uit te voeren en zonder uitstel de stad 

hiervan te verlossen.  

Eens deze zaken beslist, konden de leiders zich over hun privézaken bekommeren en 

vonden zij onderdak in de huizen die door hun bedrijvig personeel ondertussen voor hen in 

orde gebracht waren. Zij hadden immers geconstateerd dat de stad voorzien was van alle 

comfort en uitpuilde van alle mogelijke producten. Iedereen van hoog tot laag kon zich 

rijkelijk voorzien van al het nodige. In de opengebroken huizen troffen ze immense 

voorraden aan van goud en zilver, van edelstenen en kostbare gewaden, graan, wijn en olie, 

maar ook van water, waaraan zij een zodanig tekort hadden gehad tijdens de belegering. Zij 

die de huizen in beslag hadden genomen, konden nu gul uitdelen aan hun noodlijdende 

broeders en iedereen van alles voorzien. Op de tweede en de derde dag en ook de dag 

daarna werd een publieke markt georganiseerd met koopwaren aan gunstige prijzen, zodat 

ook de minderbegoeden over een ruime voorraad beschikten van alle noodzakelijke 

producten. Het waren dus hoogdagen, dagen van grote vreugde. Het voedsel en de rust, 

waar ze vooral aan toe waren, zorgden voor enige verkwikking. De gulheid van de 

goddelijke gaven was voor hen een permanente bron van verwondering, maar betekende 

ook een blijvende herinnering aan de hemelse genade waarmee de Heer hen zo overvloedig 

begunstigde. 

Maar om de herinnering aan deze grootse gebeurtenis nog meer cachet te geven werd 

officieel en plechtig verordend en met algemene instemming aanvaard en bekrachtigd dat 

deze dag voor iedereen en voor altijd als een plechtige feestdag zou gevierd worden. Tot 

roem en glorie van het christendom moest al wat door de profeten als een voorspelling 

hierover was uitgebracht, dan aangehaald worden. Tevens moest men dan ook tot de Heer 

bidden voor het zielenheil van allen, door wier lovenswaardige en positieve inzet deze door 

God geliefde stad teruggegeven was aan het christelijk geloof en opnieuw bevrijd. 

Ondertussen beseften de vijanden die zich, op de vlucht voor de dreigende zwaarden, in de 

citadel hadden teruggetrokken dat de christenen bezit hadden genomen van heel de stad. 

Omdat ze meenden het beleg niet langer meer te kunnen doorstaan, vroegen zij aan de graaf 

van Toulouse, die verbleef in de omgeving van de toren, op erewoord een vrijgeleide en ze 

verkregen dat ook. Ze mochten met hun vrouw en kinderen en de bezittingen die zij hadden 

meegebracht vrij en veilig naar Ascalon vertrekken. Daarop leverden ze de citadel aan hem 

over.  
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Zij die moesten zorgen voor de zuivering van de stad gingen nauwgezet aan de slag en 

waren daar intens mee bezig. Voor een deel staken ze de lijken in brand, voor een deel 

begroeven ze die, naargelang de tijdsdruk het hen toeliet. Op korte tijd, in een bestek van 

een paar dagen, maakten ze de stad vrij en herstelden ze die in haar vroegere zuivere staat. 

Daardoor kon ook het volk meer ongedwongen de heilige plaatsen bezoeken, door straten en 

pleinen circuleren en elkaars gezelschap opzoeken. 

Jeruzalem werd ingenomen op 15 juni van het jaar 1099 na Christus, omstreeks het negende 

uur, in de loop van het derde jaar sinds het gelovige volk deze zware expeditie op zich 

genomen had, onder de leiding van paus Urbanus II van de Heilige Roomse Kerk. Keizer 

Hendrik bestuurde toen het Roomse Rijk, in Frankrijk had koning Filips de leiding en bij de 

Grieken was de scepter in handen van Alexis. Alles gebeurde onder de hoede van de 

barmhartigheid van Onze Heer Jezus Christus. Hem zij de eer en de glorie in de eeuwen der 

eeuwen. Amen. 
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BOEK IX. Godfried aan het hoofd van het Koninkrijk Jeruzalem. 

 

IX,1 Op de achtste dag na de verovering van Jeruzalem vergadert de legertop om uit hun 

midden iemand te kiezen die de stad en de regio moest besturen, maar de clerus spant samen 

om dit te verhinderen. 
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De Heilige Stad Jeruzalem was nu door de overvloedige genade van de Heer aan de 

christelijke bevolking teruggegeven en de situatie was nagenoeg genormaliseerd. Zeven 

dagen hadden ze doorgebracht vol intense blijdschap, maar ook vervuld van de vreze Gods 

en van een spirituele vreugde. Op de achtste dag kwamen de aanvoerders samen voor 

overleg. Ze baden tot de H. Geest om bijstand bij de uitverkiezing van één van hen om de 

regio te besturen en om als koning de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor heel het 

gebied.  

Tijdens dat overleg was er ook een vergadering van enkele clerici, die zeer arrogant waren 

en alleen bekommerd om het eigenbelang en niet om wat voor Jezus Christus belangrijk 

was. Ze beweerden dat ze een geheime boodschap hadden die zij wilden overbrengen naar 

de leiders die nog altijd in vergadering bijeen waren. Ze verkregen toegang en zegden het 

volgende: “Er is aan de clerus gemeld dat u samen bent om één onder u tot koning te 

verkiezen. Uw plannen lijken ons verheven en nuttig en verdienen het om zorgvuldig 

uitgevoerd te worden, op voorwaarde dat men hierbij de juiste volgorde respecteert. Het 

staat buiten kijf dat geestelijke aangelegenheden primeren op tijdelijke. Daarom moet wat 

echt belangrijk is ook eerst aan bod komen. Om te vermijden dat de verkeerde volgorde zou 

toegepast worden, stellen wij dus voorop dat men eerst een persoon moet uitkiezen, die aan 

God welgevallig is, religieus bewogen en in staat om Gods Kerk te leiden en om voor haar 

belangen te zorgen. Dit moet eerst gebeuren, vooraleer de verkiezing van een seculiere 

leider aan bod komt. Het zou ons zeer aangenaam zijn, als u correct zou te werk gaan in die 

volgorde. Dan vormen wij samen een eenheid naar lichaam en ziel. In het andere geval 

zullen wij alles wat u beslist zonder onze instemming als ongeldig beschouwen en 

waardeloos.” 

Oppervlakkig bekeken was dit een redelijke eis vanwege de clerus, maar in feite was er een 

onderliggende perverse bedoeling, zoals zal blijken uit het vervolg. De voortrekker van deze 

partij was een bepaalde bisschop uit Calabrië, meer bepaald uit Martirano. Hij was intiem 

bevriend met die bewuste Arnulf, die wij eerder1al uitgebreid vermeld hebben. Hoewel 

Arnulf tot de geestelijke stand behoorde en zelf de zoon was van een priester, was hij 

berucht om zijn immorele praktijken. Zijn gedrag kwam dan ook tijdens heel de expeditie 

aan bod in volkse liederen en vormde het thema bij uitstek voor allerlei dubieuze 

koorzangers van licht allooi. Tegen alle regels van het kerkelijk recht in en ook lijnrecht in 

tegenspraak met de wil van al wie respectabel was, probeerde de bisschop van Martirano 

deze Arnulf in de patriarchale zetel te krijgen. Hij was immers zelf ook een perverse figuur, 

voor wie respect niets betekende. Daarom kon hij ook zo goed opschieten met die fameuze 

Arnulf onder het motto: “je verkeert het liefst in het gezelschap van soortgenoten.” Volgens 

het oude gezegde2 vormen immers gelijke delen gemakkelijk een geheel. Diezelfde kerel 

had het ook gemunt op de kerk van Bethlehem en hij had met Arnulf bedisseld dat, indien 

hij door zijn bemoeienissen kon benoemd worden tot patriarch, deze kerk zonder enige 

betwisting of complicatie aan hem zou toekomen. Maar een vroegtijdige dood verhinderde 

al deze machinaties, zoals in het vervolg duidelijk zal worden.  

                                                           
1 Cf. supra VII,18. 
2 Cicero, De Senectute 3,7. 
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Bij de clerus waren de religieuze bezieling en het respect voor principes er fors op achteruit 

gegaan. Sinds het overlijden van Adhemar, bisschop van Le Puy en apostolisch nuntius – 

met eerbied blijven we hem gedenken in de Heer – was nonchalance troef en bij gebrek aan 

principiële keuzes belandde men op riskante paden. Nochtans had bisschop Willem van 

Orange, een religieus bewogen en godvrezende man, na het heengaan van die heilige figuur 

diezelfde zorg opgenomen en zolang hij leefde had hij alles consciëntieus beheerd. Maar na 

korte tijd ontsliep ook hij in de Heer bij Ma’arat3. Na de dood van deze figuren verliep het 

volgens het woord van de profeet4: “Zo het volk, zo de priesters.” Alleen de bisschop van 

Al-Bara en enkele anderen handelden nog vanuit de vreze Gods.  

 

IX,2 De leiders negeerden de oppositie van de clerus. Ze verkozen de hertog en na zijn 

verkiezing begeleidden ze hem met hymnen en gezangen tot bij het Graf van de Heer. 
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De aanvoerders hechtten niet het minste belang aan de eis van de verzamelde clerus. Ze 

gingen ongestoord verder met wat zij begonnen waren en handelden deze kwestie af. Omdat 

zij zich bij de verkiezing vooral wilden laten leiden door de wil van God en door de 

menselijke kwaliteiten van de kandidaten, namen zij, volgens sommige bronnen, mensen uit 

de naaste omgeving van elk van de grote aanvoerders apart. Ze dwongen hen tot het 

afleggen van een eed, zodat ze bij de ondervraging over de levenswijze en de 

persoonlijkheid van hun heer de waarheid zouden vertellen zonder leugenachtige franjes. 

Hun bedoeling bij dit alles was dat de leden van het kiescollege zo volledig en 

waarheidsgetrouw mogelijk zouden geïnformeerd worden over de kwaliteiten van de 

kandidaten. Bij de grondige ondervraging door het kiescollege konden de getuigen, 

gebonden als zij waren door hun eed, er dan ook niet buiten om in vertrouwen de negatieve 

kanten van hun heer even goed als diens kwaliteiten mee te delen. Zo zou men zich een 

objectief en transparant oordeel kunnen vormen over de persoonlijkheid van elk van de 

kandidaten. 

Ook de vertrouwelingen van de hertog werden ondervraagd. Hun antwoord was dat voor de 

dienaren van de hertog het meest problematische in zijn manier van doen was dat hij, 

wanneer hij een kerk binnenging, er daarna niet meer wilde weggaan en dit zelfs na het 

einde van de eredienst. Van elk beeld en van elk schilderij wilde hij bij de priesters of bij 

anderen die hierin blijkbaar deskundig waren de betekenis te weten komen. Bij zijn 

metgezellen, die in andere zaken geïnteresseerd waren, leidde dit dan ook tot onvrede en 

afkeer. Schotels, die op een vast en geschikt moment klaar waren, konden door dat 

langdurige en ergerlijke wachten niet op tijd maar wel met een groot verlies aan smaak 

genuttigd worden.  

Toen de leden van het kiescollege dit hoorden, prezen zij de man zalig, “die over 

eigenschappen beschikt die voor de ene gebreken zijn, maar die een andere zou opvatten als 

kwaliteiten.” Na langdurig overleg werden zij het uiteindelijk eens en kozen zij unaniem 

voor de hertog. Na zijn uitverkiezing brachten zij hem in een ingetogen processie met 

hymnen en gezangen tot bij het Graf van de Heer.  

Men vertelt nochtans dat een aanzienlijk deel van de vooraanstaanden het eens was 

geworden over graaf Raymond van Toulouse. Maar dat kwam omdat ze begrepen hadden 

dat hij, als hij geen koning werd, op staande voet naar huis zou terugkeren. Aangetrokken 

door heimwee naar het zoete thuisland, hadden sommigen, zelfs tegen hun geweten in, heel 

wat zaken uitgedacht in verband met de graaf om hem als ongeschikt te doen voorkomen. 

Hoe dan ook, Raymond negeerde zijn vaderland, bleef Christus heel toegewijd volgen en 

                                                           
3 Cf. supra VII,9. 
4 Jesaja 24, 2; Hosea 4, 9. 
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40 keerde niet terug. Integendeel, hij zette de pelgrimstocht, die hij begonnen was, verder en 

zocht ten einde toe vrijwillige armoede op, in de wetenschap dat “wie ten einde toe volhardt, 

zal gered worden”5en ook: “Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter 

hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods”6 

 

IX,3 Na zijn aanstelling vraagt de hertog aan de graaf van Toulouse de Toren van David 

terug, die deze op de vijand had buitgemaakt. Er komt onenigheid tussen de aanvoerders, 

maar uiteindelijk krijgt de hertog de opgeëiste toren terug. 
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Op het ogenblik dat de hertog bij consensus aan het hoofd van het Koninkrijk werd 

geplaatst, was de graaf van St.-Gilles nog altijd meester over de citadel, d.w.z. de Toren van 

David, die de vijand aan hem, zoals eerder aangehaald, van bij het begin had overgedragen. 

Dit gebouw lag in het hoger gelegen deel van de stad en was gericht op het westen. Het was 

opgebouwd met kolossale vierhoekige stenen en gaf een goed uitzicht op heel de 

lagergelegen stad.  

De hertog realiseerde zich dat hij over dit voor heel de stad ultieme toevluchtsoord geen 

zeggenschap had en hij vond dat zijn opperste gezag gekortwiekt was, zolang hij die vesting 

niet in zijn bezit had. Daarom nam hij in de vergadering van de legertop het initiatief om die 

toren voor zich op te eisen. De graaf repliceerde hierop dat hij die burcht, die hij toch uit de 

handen van de vijand gekregen had, in zijn bezit wilde houden tot de paastijd. Hij had zich 

immers voorgenomen om daarna de overtocht te doen en terug naar huis te keren. Zo zou hij 

in de tussenperiode tijdens zijn verblijf in het Koninkrijk samen met zijn entourage meer 

aanzien genieten. Maar de hertog riposteerde dat hij al zijn bevoegdheden zou neerleggen, 

indien de  

Toren niet aan hem zou toekomen. Hij beschouwde het als een zeer zware belediging dat 

iemand anders de burcht bestuurde, terwijl hijzelf aangesteld was als opperheer. Hij zou dan 

naar die ander moeten opkijken, als naar een evenwaardige of zelfs een superieur.  

De graven van Vlaanderen en van Normandië kozen partij voor de hertog, maar ook 

personen, die aan de kant van de graaf stonden, steunden de tegenpartij om aan hun heer 

langs deze weg toch maar de kans te geven om het Koninkrijk te verlaten. Zo kwam het dat, 

in afwachting van een gerechtelijke uitspraak over het eigendomsrecht van de Toren, deze 

met instemming van iedereen in bewaring werd gegeven aan de bisschop van Al-Bara. Deze 

had zich niet verwacht aan een dergelijke beslissing, maar hij heeft, naar het schijnt, nog 

vooraleer het verdict definitief gevallen was, de Toren overgedragen aan de hertog. Maar 

wanneer dat laatste hem later door sommigen verweten werd, verklaarde hij openlijk dat er 

op hem zeer zware druk was uitgeoefend. 

De graaf van St.-Gilles was uiterst verbolgen en verontwaardigd over de toch wel 

schandelijke manier, waarop hij, althans naar zijn mening, de Toren was kwijtgeraakt. Het 

stoorde hem ook dat de andere leiders zich blijkbaar onvoldoende herinnerden wat hij bij 

herhaling voor hen allemaal gepresteerd had tijdens de expeditie en dat zij zich nu tegenover 

hem minder vriendschappelijk gedroegen. Hij daalde af naar de Jordaan, waste zich in het 

water van de rivier en begon met de voorbereiding van de terugtocht naar huis, om zo aan de 

wensen van zijn entourage tegemoet te komen. 

 

IX,4 De bisschop van Martirano, een gewiekste en kwaadaardige kerel, doet al het mogelijke 

om een zekere Arnulf, zijn evenknie, tot patriarch te promoveren maar hij slaagt niet in zijn 

opzet. 

                                                           
5 Matteüs 10,22 en 24,13.  
6 Lucas 9,62. 
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Maar de bisschop van Martirano, die gewiekste en kwaadaardige man, over wie wij het al 

eerder hadden, hield niet op de onwetende massa op te stoken tegen de leiders, die het goed 

voor hadden. Hij strooide overal rond dat de aanvoerders uit afgunst niet bereid waren om 

een herder over de kerk aan te stellen, omdat zij zonder zo iemand meer de vrije hand 

hadden om haar onheus te behandelen. Met de steun van zijn trawanten en ondanks het 

verzet van anderen zorgde hij ervoor dat de al eerder vernoemde Arnulf verkozen werd en in 

de patriarchale zetel geïnstalleerd werd. Hij rekende hierbij op de steun van de graaf van 

Normandië, want Arnulf was zijn vertrouweling en hij verbleef, zoals tevoren ook tijdens de 

expeditie, in zijn omgeving. Het dwaze volk zorgde ook nog voor de nodige ondoordachte 

stemmen. Geen van beide kon echter lang genieten van hun machinaties, want Arnulf moest 

onder dwang het ambt neerleggen, dat hij zonder enige grond had opgenomen en die 

schaamteloze promotor van immoreel gedrag zou ook weldra de vruchten plukken van zijn 

levenswandel.  

Rond diezelfde tijd vond men in een aparte ruimte van de H. Verrijzeniskerk een fragment 

terug van het kruis van de Heer. Gelovigen hadden het daar, met medeweten van een kleine 

minderheid, lang geleden verborgen als voorzorgmaatregel en uit schrik voor de heidenen, 

wier juk zij hadden moeten verdragen. Dankzij de noeste inzet van een Syriër, die getuige 

geweest was van het in veiligheid brengen van dat kostbare stuk, werd het nu 

teruggevonden. Men borg het op in een zilveren schrijn en onder begeleiding van hymnen 

en gezangen werd het eerst naar het Graf van de Heer gebracht en daarna naar de Tempel. 

De voltallige clerus en het volk stapten mee op in de gezamenlijke overtuiging dat de reliek 

als het ware als vertroosting uit de hemel naar hen gezonden was. Zij meenden op die 

manier de verdiende beloning gekregen te hebben voor hun zwoegen en lijden.  

 

IX,5 Voorstelling van Godfried als persoon, zijn afkomst en zijn voorouders. 
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De al zo vaak vermelde Godfried was nu door de goddelijke genade aan het hoofd van het 

Koninkrijk geplaatst. Er was een einde gekomen aan alle mogelijke strubbelingen en onder 

Godfrieds bewind werd het Koninkrijk stabiel en gezond. Hij regeerde echter maar één jaar, 

want menselijke fouten waren er de schuld van dat het tere plantje van het Koninkrijk niet 

langer kon genieten van de goede zorgen van een vorst van een dergelijk formaat of verder 

onder zijn leiding beschutting kon krijgen tegen opduikende bedreigingen. Hij werd uit hun 

midden “weggerukt opdat geen boosheid zijn inzicht zou vertroebelen”7, of, zoals 

geschreven staat: “De rechtvaardige komt om en niemand slaat er acht op.”8 

Hij was afkomstig uit het rijk van de Franken, nl. de streek van Reims en meer bepaald uit 

de stad Boulogne, die aan de Engelse Zee gelegen is. Hij stamde af van roemrijke en 

godsvruchtige voorouders. Zijn vader was heer Eustace de Oudere, een beroemde en 

doorluchtige graaf uit die regio. Heel wat memorabele prestaties stonden op zijn palmares 

en bij de vooraanstaanden van de naburige gebieden wordt hij herdacht en vereerd als een 

religieus bewogen en godvrezende figuur. Zijn moeder was van hoge afkomst en zij had bij 

de edele dames van het Westen een uitstekende reputatie, zowel door haar verheven inborst 

als door haar adellijke afstamming. Haar naam was Ida en zij was de zuster van de befaamde 

hertog van Lotharingen, Godfried, die ook de bijnaam ‘Struma’ (= kropgezwel) kreeg. 

Omdat hij kinderloos was, adopteerde hij zijn gelijknamige neef en maakte hem tot zijn 

erfgenaam. Zo kwam het dat Godfried zijn oom na diens dood opvolgde als hertog. 

                                                           
7 Wijsheid 4,11. 
8 Jesaja 57,1. 
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Godfried junior nu had drie volle broers, die het door hun hoogstaande inborst en hun 

voortreffelijke levenswandel verdienden om een leider van dat formaat als volle broer te 

hebben. De eerste was Boudewijn, de graaf van Edessa, die hem later zou opvolgen in het 

Koninkrijk Jeruzalem. Dan was er ook nog Eustace, de graaf van Boulogne, genoemd naar 

zijn vader. Als opvolger in het vaderlijk erfgoed kwam na zijn dood het graafschap in zijn 

bezit. Mathilde, de dochter van Eustace, huwde met de bekende en illustere Engelse koning 

Stefan. Toen Boudewijn, de broer van Eustace, kinderloos overleed, werd hij door de 

Westerse vorsten gevraagd om zijn broer als koning op te volgen. Maar hij weigerde naar 

Jeruzalem te komen, omdat hij vreesde dat zijn aanstelling niet zonder moeilijkheden zou 

verlopen. Zijn derde broer was Willem, ook een bekende figuur, die door zijn hoogstaande 

en energieke optreden de traditie van zijn vader en zijn broers hooghield. De twee eerst 

vermelde broers volgden hun heer en broer op de expeditie, terwijl de derde thuis 

achterbleef.  

Godfried was niet alleen qua geboorte de primus, maar ook qua morele kwaliteiten. Het 

eerstgeboorterecht kwam hem dan ook met recht en reden toe. Hij was religieus bewogen, 

zachtmoedig, vroom en godvrezend, rechtvaardig, afkerig van alle kwaad, ernstig en een 

man van zijn woord. Wereldse uiterlijke schijn was hem vreemd, wat zeldzaam was in die 

tijd en zeker bij krijgslieden. Standvastig in het gebed, volhardend in goede werken, bekend 

om zijn vrijgevigheid, populair om zijn minzaamheid, zachtzinnig en barmhartig, kortom 

een voorbeeld qua levenswandel en aan God welgevallig. 

Hij was rijzig van gestalte, met dien verstande dat hij eerder klein was in vergelijking met 

heel grote personen, maar voor mensen met een doorsnee gestalte kwam hij vrij groot over. 

Hij was weergaloos sterk met zijn krachtige ledematen en zijn stoere borstkas. Hij had een 

beminnelijk voorkomen, een licht blonde baard en dito haardos. In het hanteren van wapens 

en in alle onderdelen van de krijgskunst gold hij volgens ieders oordeel als uniek in zijn 

soort. 

 

IX,6 De voorspelling van zijn moeder over de toekomst van haar zonen. 
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De moeder van deze fameuze leiders was een heilige, religieus bewogen en aan God 

welgevallige dame. Toen haar zonen nog piepjong waren, kreeg zij een goddelijke ingeving 

waardoor zij hun toekomst kon voorzien. Als in een soort orakel sprak zij toen een 

voorspelling uit over hun positie, eens ze volwassen zouden zijn. Toen ze immers op een 

keer bij hun moeder met elkaar aan het spelen waren en, zoals dat bij jongetjes gebruikelijk 

is, elkaar voortdurend uitdaagden en dan weer hun toevlucht zochten op de schoot van hun 

moeder, kwam opeens hun vader, de eerbiedwaardige graaf Eustace binnen, terwijl zij 

verstopt zaten onder haar mantel. Ze bleven elkaar bestoken met hun handen en hun voeten, 

verborgen onder haar kleren, waarop de graaf haar vroeg waar dat onophoudelijke 

gewriemel vandaan kwam. Naar verluidt klonk haar antwoord als volgt: “Het is afkomstig 

van drie grote vorsten: de eerste zal hertog worden, de tweede koning en de derde graaf.” 

Later liet Gods goedheid deze uitspraak genadig in vervulling gaan en de verdere loop van 

de geschiedenis bracht de bevestiging van de waarheid van de voorspelling van de moeder. 

Eerst volgde Godfried, zoals eerder vermeld, zijn oom op na diens overlijden en werd 

hertog. Daarna kwam hij aan het hoofd van het Koninkrijk Jeruzalem op grond van zijn 

uitverkiezing door alle leiders. De tweede oudste Boudewijn volgde hem op in die functie. 

De derde zoon Eustace was bij de dood van zijn vader de algemene erfgenaam en het 

voorvaderlijk erfgoed ging, zoals eerder uiteengezet, uiteindelijk naar hem.  

Bewust gaan we hier voorbij aan het verhaal van de zwaan die in het volksgeloof doorgaat 

voor de stammoeder van de drie broers. Ook al wordt het waarheidsgehalte van deze 

legende gestaafd door vele bronnen, toch zijn wij van mening dat deze versie niet strookt 
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met de waarheid. Wij laten dat verhaal dus achterwege en keren terug naar de nog maar net 

door ons begonnen levensgeschiedenis van de hertog. Tussen alle uitzonderlijke prestaties 

die hij, zoals hij dat gewoon was, geleverd heeft, springt er één merkwaardig feit naar voren 

en daarom verdiende het naar onze mening een plaats in deze kroniek. 

 

IX,7 Het relaas over een uitzonderlijke prestatie van Godfried in een duel. 
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Er is van hem nog een fameus exploot bewaard, dat o. i. in deze kroniek niet onvermeld 

mag blijven. Het betreft een bepaald duel, dat hij tegen zijn zin was aangegaan maar dat hij 

volgens de ongeschreven lokale wetten niet kon afwijzen, zonder zijn reputatie op het spel 

te zetten. De illustere Godfried was benadeeld door een machtige edelman uit de entourage 

van de keizer en, naar men beweert, ook diens bloedverwant. De feiten speelden zich af aan 

het keizerlijk hof en als voorwerp van betwisting fungeerden zeer grote domeinen en zeer 

uitgestrekte eigendommen. Er was een dag afgesproken waarop beide partijen hun rechten 

konden doen gelden. Toen deze aangebroken was, dienden zowel de aanklager als de 

beschuldigde zich aan bij het keizerlijk hof. Het geding ging van start en de bewuste 

edelman stelde voor de zaak met de wapens te beslechten, maar de hertog verzette zich 

hiertegen uit alle macht. Conform de lokale wetten besliste de rechtbank dan toch tot een 

duel van man tegen man. De toonaangevende leiders van het rijk deden er alles aan om deze 

vooraanstaande figuren ervan te weerhouden om een spektakel, dat hen zo onwaardig was, 

voor het volk op te voeren en om zulke risico’s aan te gaan, waarbij de reputatie van één 

van beide schade zou kunnen oplopen. Zij slaagden echter niet in hun opzet en bijgevolg 

werd het keizerlijk besluit uitgevoerd. 

Het volk stelde zich als toeschouwers op, de vorsten namen eveneens in de kring hun 

gebruikelijke plaatsen in en de twee edelen betraden het strijdperk om de onzekere 

krijgskans te beproeven. Daarop begonnen die twee illustere en befaamde edellieden zeer 

intens en verwoed strijd te leveren. Op een gegeven ogenblik brak het zwaard van de hertog 

bij een zware stoot tegen het schild van zijn tegenstrever, zodat hij boven het gevest van zijn 

zwaard nog amper een stuk van een halve voet in zijn hand overhield. Toen de aanwezige 

vorsten dit zagen, neutraliseerden zij het gevecht, omdat de omstandigheden nu wel erg in 

het nadeel van de hertog waren en zij richtten zich tot de keizer. Op hun aandringen kregen 

zij van hem de toelating om onderhandelingen tussen deze twee hoogstaande edelen op te 

starten over een vergelijk. Terwijl zij daar onderling nog druk over beraadslaagden, wees de 

hertog de pogingen van diegenen die tot een compromis wilden komen resoluut af. Hij 

wilde onverzettelijk doorgaan en het gevecht hernemen en betrad dus opnieuw het 

strijdperk. Ook al was zijn tegenstander met zijn nog intacte zwaard duidelijk in het 

voordeel, toch wees de hertog elke pauze af en hij ging nog feller in de aanval. Hiervoor 

deed hij een beroep op de voor hem zo typische dapperheid, waarin hij zo sterk uitmuntte en 

in woede ontstoken, ging hij zijn tegenstrever te lijf. Uiteindelijk kon hij hem met het 

zwaardgevest, dat hij in de hand hield, raak treffen op zijn linkerwang. Door deze stoot 

belandde hij schijnbaar levenloos languit op de grond, zodat het leek dat hij zo goed als 

dood was.  

Godfried gooide de restanten van zijn wapen weg en, met het zwaard van zijn gevelde 

tegenstrever in de hand, riep hij de vorsten, die hem eerder benaderd hadden, bij zich. Hij 

vroeg hen met aandrang dat zij vredescondities zouden uitwerken en dat ze deze edele man, 

die al het bewustzijn verloren had, van zulk een eerloze dood zouden vrijwaren. Ze stonden 

in bewondering voor de uitmuntende dapperheid en de weergaloze barmhartigheid van de 

hertog. 
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Er kwam dus een overeenkomst en daarmee werd het meningsverschil op een respectvolle 

manier afgesloten. Het gevolg was wel dat de hertog als overwinnaar doorging en zo bij 

iedereen onsterfelijke roem verwierp. 

 

IX,8 Een andere krachttoer van de hertog bij de overwinning van keizer Hendrik op de 

tegenkoning van de Saksen. 
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Een al even roemvolle prestatie in een andere context leeft nog intens voort in de 

herinnering van de mensen en wij menen dan ook dat die bij dit relaas niet onvermeld mag 

blijven. Het volk van de Saksen, het meest ontembare onder de Germanen, weigerde het juk 

te verdragen van de Roomse keizer. Zij wilden met lossere teugels vrij rondzwerven, 

gooiden alle regels op het gebied van openbare orde over boord en scheurden zich af van 

keizer Hendrik. Hierbij gingen ze zover in hun brutaliteit dat ze tegen deze keizer een eigen 

koning aanstelden, een zekere graaf Rudolf, een Saksische edelman. De keizer was in alle 

staten door dit onwettelijk optreden en liet alle vorsten van heel het keizerrijk oproepen voor 

een Rijksdag. Toen ze dan bij hem samen waren, zette hij de onrechtmatige feiten, ook al 

waren ze aan iedereen bekend, nog eens uiteen en hij riep hen op tot vergeldingsacties. 

Allemaal wilden ze opkomen voor de eer van het keizerrijk en ze konden dat schandalige 

vergrijp van de Saksen absoluut niet tolereren. Om ter eerst boden zij hun medewerking aan 

en ze verbonden er zich gezamenlijk toe om troepen te leveren. Hun motivatie hierbij was 

dat men niet de spons kon vagen over een onrecht van dat kaliber tegenover het Roomse 

Rijk. Integendeel, zulk schandalig vergrijp verdiende de doodstraf en zij besloten dan ook 

om deze criminele majesteitsschennis te laten bestraffen door het zwaard. Conform deze 

afspraak en op gezag van de keizer brachten ze dus op de afgesproken datum en plaats 

duizenden krijgers samen. Zowel kerkelijke als seculiere gezagsdragers van heel het 

keizerrijk waren op post voor een militaire aanval op het gebied van de Saksen bij wijze van 

vergelding voor die schandalige vergrijpen.  

Wanneer de dag voor het ultieme treffen in zicht kwam en beide partijen hun troepen 

slagvaardig en paraat hielden voor het gevecht, riep de keizer zijn vorsten samen, waarbij 

hij hen de vraag voorlegde aan wie hij risicoloos het aanvoerdersvaandel kon toevertrouwen 

en het opperbevel kon geven over die ontzaglijke troepenmacht. Unaniem kreeg hij als 

antwoord dat hertog Godfried van Lotharingen voor deze functie in vergelijking met alle 

anderen de ideale en meest efficiënte kandidaat was. Omdat hij door zoveel duizenden 

verkozen was en volgens het oordeel van iedereen de absolute topper was, overhandigde de 

keizer hem de adelaar, maar dit zinde Godfried niet en hij protesteerde. Beide legers 

bestookten elkaar intens die dag en met hun zwaarden gingen ze elkaar te lijf en dan 

gebeurde het volgende. De hertog ging met de adelaar de keizer vooraf, rukte op in de 

richting van de slaglinie die geleid werd door de tegenkoning Rudolf en loodste de 

gelederen die onder het bevel stonden van de keizer ook daarheen. Eens daar aangekomen, 

forceerde hij een doorbraak in de vijandelijke gelederen en hij sloeg het leger van de 

Saksische koning uiteen. Voor de ogen van de keizer en ook van enkele vorsten stak hij het 

vaandel dat hij bij zich had door het hart van de tegenkoning. Nadat hij hem zo geveld had, 

gooide hij zijn levenloze lichaam op de grond. Vervolgens stak hij opnieuw het keizerlijke 

vaandel, zij het druipend van het bloed, in de hoogte. 

Toen de Saksen zagen dat hun koning omgekomen was, staakten ze de strijd en ze gaven 

zich over aan de keizer. Er werd hen een boete opgelegd in verhouding tot hun misdrijf, ze 

leverden hun militaire uitrusting in en ook gijzelaars en door deze maatregel gaven ze de 

garantie dat ze in de toekomst niet zouden hervallen. Daarop keerden ze in de gratie van de 

keizer terug.  
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Wij hebben deze anekdote ingelast opdat zou duidelijk worden welke immense reputatie 

onze hoofdpersoon genoot bij de machtigen der aarde. Het staat immers buiten kijf dat 

iemand die, volgens het unanieme oordeel van de, naar verluidt, opperste vorsten in deze 

wereld, zonder enige tegenspraak als de ideale aanvoerder werd beschouwd, effectief een 

buitengewone figuur was, te meer omdat hij door zijn opmerkelijk palmares dat 

eensluidende oordeel bevestigde en zo daadwerkelijk staafde wat anderen met reden over 

hem dachten. 

Daarnaast waren er ook nog andere schitterende en bewonderenswaardige prestaties van 

deze grote figuur en tot op de dag van vandaag zijn zij het onderwerp van populaire 

verhalen. Zo is er onder andere het volgende: Eens Godfried zich voorgenomen had om op 

pelgrimstocht te gaan, maakte hij de burcht van Bouillon, waaraan hij zijn bijnaam 

ontleende en die befaamd en vermaard was om zijn akkers, locatie, versterkingen, 

voorzieningen en het zeer uitgestrekte territorium, in een genereus en gul gebaar over aan de 

kerk van Luik om daarover te beschikken om in de toekomst in onbeperkte mate goede 

werken te doen. Maar het lijkt ons nu het best om terug te keren naar ons eigenlijke 

onderwerp, want wij hadden gepland om alleen maar datgene wat zich bij ons heeft 

afgespeeld te beschrijven. 

 

IX,9 De gewetensvolle en milde houding van Godfried tegenover de kerk van Jeruzalem. Hoe 

hij uit nederigheid de koningskroon afwees. 
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Godfried was door en door godsvruchtig en enkele dagen nadat hij aan het hoofd kwam van 

het Koninkrijk, ging zijn prioritaire zorg uit naar al wat bijdroeg tot meer respect voor het 

huis van God. Onmiddellijk installeerde hij kanunniken voor de Kerk van het H. Graf en 

voor de Tempel van de Heer en hij verleende hen ruime beneficiën, de zogenaamde 

prebenden. Ook kende hij hen een respectabele woonst toe in de buurt van deze door God 

geliefde kerken. Hij hield zich tevens nauwgezet aan de regelgeving en de institutionele 

voorschriften die wereldwijd in voege waren bij de grote en machtige kerken, die door 

vrome vorsten gesticht waren. Hij zou trouwens de kerken nog meer privileges gegund 

hebben, als zijn dood daarover niet anders zou beschikt hebben. 

Toen deze door God geliefde figuur op pelgrimstocht wou vertrekken, had hij in zijn gevolg 

een aantal monniken opgenomen uit abdijen met een uitstekende discipline, religieus 

bewogen mannen, gerespecteerd om hun onberispelijke levenswandel. Tijdens heel de 

expeditie stonden zij overdag en ’s nachts bij de diverse getijden in voor de goddelijke 

eredienst, conform de kerkelijke voorschriften. Nadat hij aan het hoofd kwam van het 

Koninkrijk, liet hij hen, zoals zij het wensten, hun intrek nemen in de vallei van Josafat, 

waar hij hen voor hun goede diensten een uitgestrekt domein schonk. Het zou ons te ver 

leiden om de talrijke gunsten op te sommen die hij in zijn rechtschapenheid en mildheid aan 

de kerken verleende. Maar uit de inhoud zelf van deze aan kerken verleende privileges kan 

men aantal en omvang afleiden van al wat deze godvruchtige man voor zijn zielsrust aan 

cultusplaatsen toegekend heeft. 

Na zijn aanstelling weigerde hij echter uit nederigheid in die heilige stad de voor koningen 

gebruikelijke gouden kroon te aanvaarden en hij stelde zich respectvol tevreden met de 

doornenkroon die de Verlosser van de mensheid op diezelfde plaats tot aan zijn kruisdood 

gedragen had. Zo komt het dat sommigen bij de oplijsting van de koningen aarzelen om 

Godfried te vermelden9, maar daarbij gaan ze wel aan de essentie voorbij. Ze brengen in 

rekening wat er uiterlijk en fysiek gebeurd is en niet zozeer de verdiensten van een trouwe 

en aan God welgevallige ziel. Voor ons is hij echter niet alleen koning maar dé koning, het 

                                                           
9 Cf. supra, Proloog.  



229 
 

 

30 

 

 

 

licht en de spiegel voor alle anderen. Men mag het immers niet zo opvatten dat deze loyale 

vorst de kerkelijke aanstelling en de daaraan verbonden ceremonie heeft afgewezen, maar 

wel alle uiterlijke vertoon en de ijdelheid, waaraan de mensheid onderhevig is. Een hoe dan 

ook vergankelijke kroon heeft hij afgewezen, in de hoop dat hij elders een onvergankelijke 

zou verwerven. 

 

IX,10 De Egyptische vorst trommelt zijn troepen en alle mogelijke strijdkrachten op en plant 

hiermee een inval in Syrië. 
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In diezelfde tijdsspanne kort na de inname van de stad, wanneer de leiders die haar hadden 

veroverd voor Gods eredienst nog niet uit elkaar gegaan waren, doken er geruchten op – en 

die bleken gegrond – dat de vorst van Egypte, één van de machtigste Oosterse vorsten, in 

alle gebieden waarover hij gezag uitoefende troepen ronselde en zo een onmetelijk leger had 

samengedreven. Het betekende voor hem een zware belediging dat een barbaars volk, 

afkomstig van de uithoeken van de aarde, zijn rijk binnengedrongen was en 

gewapenderhand een provincie, die onder zijn gezag viel, veroverd had. Daarom ontbood hij 

Al-Afdal, de opperbevelhebber van zijn troepen, ook Emir genoemd en gaf hem de opdracht 

om alle troepen van Egypte en alles wat er aan militair potentieel in zijn rijk voorhanden 

was te verzamelen en daarmee naar Syrië te trekken. Daar moest hij dat verwaande volk van 

de aardbodem doen verdwijnen, zodat hun naam in de toekomst uit het geheugen van de 

mensheid zou gewist worden. Deze Emir was van Armeense origine en stamde af van 

christelijke ouders. Zijn immense rijkdom werd hem echter fataal en hij was afvallig 

geworden van zijn Schepper en had het geloof, waardoor de rechtvaardige geïnspireerd 

wordt, afgezworen. Al-Afdal had nog eerder binnen datzelfde jaar, waarin Jeruzalem door 

het gelovige volk veroverd en aan het christelijk geloof teruggegeven was, die door God 

beschermde stad aan de heerschappij van de Turken onttrokken en onder de heerschappij 

van zijn meester gebracht. Nauwelijks elf maanden had hij haar ongestoord kunnen bezetten 

tot de christelijke troepen haar met de hulp van de goddelijke genade kwamen bevrijden van 

het onverdiende slavenjuk. Hij was dus in alle staten, omdat de effecten van zijn 

overwinning zo kortstondig geweest waren en omdat de heerschappij over Jeruzalem, die 

zijn heer aan hem te danken had, van voorbijgaande aard leken en dat was ook zo. Daarom 

nam hij de opdracht van zijn vorst volgaarne aan en hij rekende op een vlotte overwinning 

op al diegenen, die een zwarte schaduw geworpen hadden over zijn palmares.  

Hij bracht dus heel het leger en alle Egyptische strijdkrachten die dat gebied hem toen in 

optimale omstandigheden kon leveren onder zijn oppercommando samen en hij rukte op 

naar Syrië, vol overmoed, met een onstuitbare arrogantie en in de vaste overtuiging dat hij 

ons volk ging uitroeien, zodat er geen enkel spoor zou van overblijven in de geschiedenis. 

Maar de Heer – “zijn besluiten vervullen de mensenkinderen met ontzag” – 10 beschikte daar 

anders over. 

Al-Afdal rukte dus op met zijn indrukwekkende ruiterij en zijn ontzaglijke legermacht en hij 

sloeg zijn kamp op voor Ascalon. Vanuit heel Arabië en vanuit de regio van Damascus 

sloten zich zeer talrijke legers bij hem aan. Turken hadden in het verleden weliswaar geen al 

te beste verstandhouding met Egyptenaren. Ze wantrouwden wederzijds hun militaire 

potentieel en beurtelings probeerden zij hun rijk uit te breiden ten nadele van de andere. 

Niettemin bracht nu hun gemeenschappelijke vrees voor de christenen en niet hun onderling 

respect hen samen om represailles te nemen tegen die gemene streek van de zopas 

gearriveerde christenen. Al bij al opteerden ze er nog voor om de arrogantie en het juk van 

hun directe rivalen te verdragen in plaats van datzelfde te moeten ondervinden van de 

                                                           
10 Psalm 66,5. 
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ongenadige en vernietigende zwaarden van die barbaren. Zo werden talloze troepen van 

Egyptenaren, Arabieren en Turken verzameld en zij sloegen, zoals vermeld, hun kamp op 

bij Ascalon met de bedoeling om van daaruit naar Jeruzalem op te rukken. De gedachte 

kwam immers niet bij hen op dat het leger van de christenen zou overwegen hen tegemoet te 

trekken. 

 

IX,11 De hertog verzamelde op zijn beurt, na het volbrengen van gebeden en religieuze 

plichtplegingen in Jeruzalem, zijn troepen in de buurt van Ramla, waar de legertop samen 

was. 
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Bij dit nieuws kwamen de christelijke aanvoerders, de bisschoppen, de geestelijkheid en 

heel het volk bijeen, uitgerust met geestelijke wapens. Onder zuchten en tranen kwamen ze 

bij het H. Graf bidden. Kommervol en nederig lagen ze daarbij languit op de grond en zij 

smeekten de Heer dat hij zijn volk genadevol zou vrijwaren van het dreigende gevaar. Hij 

had hen in zijn barmhartigheid tot op die dag altijd behoed en hen voor hem laten 

triomferen. Het was zijn wil geweest was dat de plaats van zijn verheerlijking gezuiverd 

werd. Dus mocht hij omwille van de glorie van zijn naam ook niet toestaan dat deze plek 

opnieuw zou bezoedeld worden. Daarom gingen zij blootsvoets onder het zingen van 

hymnen en liturgische liederen met diezelfde godsvrucht naar de Tempel van de Heer. Zij 

stortten bij hem hun hart uit en baden als volgt: “Spaar uw volk, Heer, laat uw erfdeel niet 

ten onder gaan in de handen van de heidenen.”11  

Na het uitspreken van de gebruikelijke gebeden kregen ze van de bisschoppen de zegen en 

stelden ze voor de tussenperiode wijze mannen aan het hoofd van de stad om over haar te 

waken. De hertog verliet de stad samen met de graaf van Vlaanderen en daalde af in de 

vlakte van Ramla, terwijl de andere aanvoerders nog in de stad achterbleven. Ondertussen 

hadden andere gereputeerde figuren, zoals Eustace, de broer van de hertog en Tancred van 

de burgers van Nablus de oproep gekregen om hun stad probleemloos te komen overnemen. 

In opdracht van de hertog waren ze daarheen getrokken en daar gebleven, deels omwille van 

de grote rijkdom van die plaats, deels om voor voldoende bewaking voor die stad te zorgen. 

Ze waren uiteraard niet op de hoogte van de recente gebeurtenissen, maar in antwoord op 

een oproep van de hertog keerden zij op staande voet terug en ze sloten zich aan bij de 

andere leiders.  

Ondertussen bereikten de hertog en de graaf van Vlaanderen Ramla en ze informeerden zich 

ter plaatse uitgebreid over de situatie. Nu ze er absoluut zeker van waren dat die bewuste 

Emir gelegerd was voor Ascalon, stuurde Godfried een ijlbode uit om de overige leiders op 

te trommelen, die in afwachting van een bevestiging van de berichten in de stad waren 

achtergebleven. 

 

IX,12 Er wordt slag geleverd en met goddelijke hulp behalen de christenen de overwinning, 

wat hen een zeer rijkelijke buit oplevert. 
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Zo kregen de graaf van Toulouse en de andere aan God gewijde leiders van de hertog het 

bericht dat de vijand massaal was aangekomen en in de onmiddellijke nabijheid zijn kamp 

had opgeslagen. Zij baden de hemel om ondersteuning, trommelden al de strijdkrachten op, 

die zij in de gegeven omstandigheden konden bijeenkrijgen en rukten op naar de vlakte van 

de Filistijnen tot bij een plaats die nu Ibelin genoemd wordt, want ze hadden gehoord dat de 

hertog zich daar ophield. Ze beschikten over 1200 ruiters en ongeveer 9000 voetknechten. 

Na een dag van rust ter plaatse, daagde er rond het elfde uur in de verte voor hen een 

                                                           
11 Joël 2,17. 
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ontzaglijk leger op. Ze dachten dat dit het vijandelijke leger was en daarom stuurden ze 200 

lichtbewapende ruiters als verkenners uit om de rest van het leger te informeren over de 

uitrusting en de getalsterkte van die troepen. Ondertussen bereidden zij zich voor op de 

strijd. Toen de verkenners dichterbij gekomen waren, bemerkten ze dat het ging om kudden 

van runderen en grote groepen paarden en kamelen. Er waren ook ruiters bij om voor die 

dieren te zorgen en er als herders over te waken. Toen zij in contact kwamen met het leger 

van de christenen – iets waaraan ze zich helemaal niet verwacht hadden – gingen zowel de 

herders als de ruiters, die over hen de leiding hadden, op de vlucht en daarbij lieten zij hun 

kudden en hun vee in de steek. Sommigen van hen werden toch gevangengenomen en uit 

hun verhaal werden de christenen heel wat wijzer over de situatie en de intenties van het 

vijandelijke leger. Zo kwamen ze te weten dat de opperbevelhebber zijn kamp had 

opgeslagen in hun omgeving op een afstand van ongeveer zeven mijl en dat het zijn 

bedoeling was om twee dagen later uit te rukken om het christelijke leger te vernietigen. 

De christenen waren er nu zeker van dat een gevecht onafwendbaar was en zij stelden hun 

leger op in negen linies, drie als voorhoede, drie in het midden en drie als achterhoede. Hun 

bedoeling daarbij was dat de vijand, vanwaar hij ook zou komen opzetten, telkens zou 

geconfronteerd worden met een drievoudige barrière van troepen. Ze konden echter geen 

exacte informatie verkrijgen over de getalsterkte van de vijand. Hun aantal was immers 

immens en elke dag groeiden hun gelederen nog aan. Nadat ze zo al zonder tegenstand een 

indrukwekkende buit in de wacht hadden kunnen slepen, brachten ze daar de nacht door in 

een opgetogen stemming. Maar zoals het wijze mannen met een geweldige militaire 

expertise betaamt, zorgden ze voor een degelijke beveiliging en voor de nodige 

wachtposten.  

De volgende morgen nu werd via herauten het signaal gegeven voor de strijd. Ze stelden 

hun linies op en legden een goede afloop in handen van de Heer. Als één man stormden ze 

op de vijand af en ze legden alle hoop op de zege bij Hem, voor wie het gemakkelijk is om 

met een minderheid te triomferen over een overmacht. Toen de Egyptenaren en hun 

Syrische bondgenoten de agressie en het tomeloze enthousiasme van de christenen zagen, 

kwamen ze tot heel andere inzichten dan voorheen en ze begonnen te twijfelen aan hun 

militaire sterkte en minder en minder te vertrouwen op hun numerieke overwicht. Ze 

dachten immers dat heel die massa, die op hen afstormde, bestond uit militairen. In 

werkelijkheid was, zoals eerder gezegd, onze getalsterkte eerder bescheiden, maar de 

buitgemaakte kudden, waarover wij het al gehad hebben, waren, per ongeluk en zonder dat 

iemand daarop had aangestuurd, de christelijke troepen komen versterken. Dat ging zelfs zo 

ver dat, wanneer het leger halthield, ook de dieren niet meer verder liepen en dat, wanneer 

de troepen zich terug in gang zetten, de kudden meteen spontaan volgden. De vijanden 

dachten dus dat de getalsterkte van de christelijke troepen buiten proportie was en hun 

militair potentieel zonder weerga en ze sloegen op de vlucht. Niemand achtervolgde hen, 

maar toch hadden ze er maar weinig hoop op dat ze door te vluchten de redding zouden 

vinden. 

Door een onbekende oorzaak raakte die dag de bisschop van Martirano vermist, die 

onruststoker en oproerzaaier. Niemand wist hoe hij verdwenen was en wat ook de oorzaak 

mag geweest zijn, hij verdween van dan af volledig van het menselijke toneel. Naar verluidt, 

was hij door de hertog naar de stad gestuurd om de achtergebleven aanvoerders te 

ontbieden. Op zijn terugweg zou hij in handen van de vijand gevallen zijn en ofwel 

vermoord ofwel levenslang gevangengehouden.  

Na deze triomf, behaald met hemelse steun, kwam het leger aan bij het kamp van de vijand. 

Daar troffen ze zulke diverse voorraad aan van exotische luxeproducten en lekkernijen dat 

ze er oververzadigd van raakten en geen zoetigheden of gebak meer konden zien. Zelfs de 

meest armzalige verschoppeling kon nu zeggen: “De overvloed heeft mij gebrek 
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gebracht.”12 De vijandelijke vlucht bezorgde zo aan de christenen de zegepalm zonder de 

minste inspanning. De christelijke aanvoerders keerden nu samen met heel het leger onder 

zeer expliciete dankbetuigingen naar Jeruzalem terug, zwaarbeladen met de enorme buit, die 

zij meevoerden en met de opbrengst van hun zege. Dolblij en zielsgelukkig, konden zij nu 

als overwinnaars de oorlogsbuit verdelen13, die zij in de wacht hadden gesleept. 

 

IX,13 De leiders gaan uit elkaar. De graven van Normandië en van Vlaanderen keren terug 

naar hun land, de graaf van Toulouse zoekt opnieuw Constantinopel op en Tancred krijgt het 

gezag over Tiberias. 
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Deze wapenfeiten betekenden voor de aan God welgevallige en toegewijde leiders, de 

graven van Normandië en van Vlaanderen, een succesvol einde van de pelgrimstocht die zij 

ondernomen hadden en zij besloten naar huis terug te keren. Ze begaven zich op weg en 

trokken per schip naar Constantinopel tot bij keizer Alexius, die hen gastvrij ontving en hen 

met eervolle geschenken uitgeleide deed. Met de hulp van de Heer konden ze daarna gezond 

en wel hun vaderland bereiken. 

Een van beide, de graaf van Normandië, constateerde bij zijn thuiskomst dat de situatie daar, 

in vergelijking met wat hij bij zijn vertrek naar het buitenland had achtergelaten, buiten zijn 

wil om grondig veranderd was. Want terwijl hij in de expeditie strijd voerde voor de Heer, 

was zijn oudste broer Willem, bijgenaamd de Rosse en koning van Engeland, kinderloos 

gestorven. Hoewel het recht op troonopvolging als eerstgeborene toekwam aan Robert, was 

zijn jongere broer Hendrik erin geslaagd om de vooraanstaanden van het Koninkrijk ervan 

te overtuigen dat zijn broer ondertussen koning van Jeruzalem geworden was en niet meer 

van plan was om terug te keren. Zo had hij op frauduleuze wijze de troon van Engeland 

ingepalmd. Zijn oudste broer begon dus dadelijk bij zijn terugkeer het koningschap op te 

eisen, wat hij overigens ook volstrekt rechtmatig kon doen. Toen Hendrik deze eis formeel 

afwees, maakte Robert een vloot klaar, ronselde troepen en deed hiermee een gewelddadige 

inval in Engeland. Zijn jongere broer trok hem met al het beschikbare militaire potentieel 

tegemoet en was paraat om de strijd met hem aan te gaan. Maar door de tussenkomst van 

vredesbemiddelaars kwam er tussen hen toch een akkoord tot stand. Dit stipuleerde dat de 

koning jaarlijks bij wijze van cijns een vaste som geld aan zijn broer zou betalen. Deze 

laatste kon hiermee vrede nemen en daarop keerde hij naar zijn land terug. Maar naderhand 

eiste hij van zijn broer nog enkele vestingen op, die hij al in zijn bezit had, nog voor hij tot 

koning was aangesteld. Toen Hendrik weigerde die over te dragen, begon Robert deze te 

belegeren met de bedoeling ze met militair geweld in zijn bezit te krijgen. Toen de koning 

dit vernam, deed hij met een kolossale troepenmacht de oversteek naar Normandië. Hij 

bevocht zijn broer en zette hem levenslang gevangen. Toen Robert in gevangenschap 

overleed, volgde zijn broer Hendrik hem op in al zijn titels. 

Op zijn beurt vertrok de graaf van St.-Gilles opnieuw naar Laodicea in Syrië en hij liet daar 

zijn echtgenote achter. Hij was van plan om in de nabije toekomst daar terug te keren, maar 

nu ging hij eerst met een respectabel gevolg eveneens op weg naar Constantinopel tot bij de 

keizer. Deze ontving hem met veel eerbetoon, gaf hem een gastvrij onthaal en liet hem na 

twee jaar, rijkelijk overladen met indrukwekkende geschenken, opnieuw naar zijn 

echtgenote en familie in Syrië vertrekken. Daar kwam hij, zoals verderop14 zal uiteengezet 

worden, behouden aan.  

                                                           
12 Ovidius, Metamorfosen 3, 466. 
13 Jesaja 9,2. 
14 Cf. infra X,12. 
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De hertog van zijn kant hield de doorluchtige en edele heer Tancred bij zich, net als graaf 

Garnier van Grey en nog enkele andere edelen en hij voerde een wijs en krachtdadig beleid 

over het Koninkrijk, dat hem door de Heer was toevertrouwd. Met zijn typische gulheid 

schonk hij aan Tancred voor onbepaalde tijd de heerschappij over de stad Tiberias aan het 

Meer van Tiberias, en dit met recht op erfopvolging. Bovendien ook nog heel het 

vorstendom Galilea en de kuststad Haifa, die ook Porphyreon genoemd wordt, met alle 

bezittingen die daarbij hoorden. Zijn bewind was God zo welgevallig en zo lovenswaardig 

dat hij tot op de dag van vandaag door de inwoners van die provincie met veel eer herdacht 

wordt. Hij zette zich ook intens in voor de stichting van kerken in dat diocees en kende hen 

rijkelijke schenkingen toe, in het bijzonder de kerken van Nazareth, van Tiberias en van de 

Berg Tabor en hij zorgde op de koop toe voor een rijkelijke decoratie van die kerken. Een 

aanzienlijk deel van deze giften ging voor deze cultusplaatsen verloren door de frauduleuze 

praktijken en machinaties van de vorsten die na Tancred kwamen. Met wat hen nog rest, 

kunnen de kerken tot op heden voorzien in hun essentiële noden en zij bidden dan ook voor 

de zielsrust van hem, die zoveel toewijding, gulheid en diepe liefde ten toon spreidde voor 

de kerken van God. En “omdat hij in iets kleins trouw was geweest, werd hij door de Heer 

aangesteld over veel. Hij kwam in de gratie van zijn Heer en al wat hij zelf gegeven had, 

kreeg hij honderdvoudig terug”. 15Want na twee jaar werd hij op grond van zijn verdiensten 

naar het prinsdom Antiochië geroepen. De kerk, die daar van in de tijd van de apostelen als 

maar meer roem en aanzien genoot, verleende hij nog meer luister door zijn gulle giften. 

Maar ook het prinsdom zelf kreeg door zijn toedoen een zeer aanzienlijke 

gebiedsuitbreiding door de verovering van meerdere steden en de onderwerping van een 

aantal vestingen, zoals verderop zal uiteengezet worden. 

 

IX,14 Bohemund, prins van Antiochië en Boudewijn, graaf van Edessa, komen naar 

Jeruzalem om daar Kerstmis te vieren. 
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Terwijl dit alles zich afspeelde in het Koninkrijk, hadden Bohemund, de prins van Antiochië 

en ook Boudewijn, de graaf van Edessa en de broer van de hertog, ondertussen via het relaas 

van velen vernomen dat hun overige broeders en metgezellen op de grote pelgrimstocht met 

de bijstand van de goddelijke genade de Heilige Stad hadden kunnen veroveren en zo de 

uiteindelijke doelstelling van hun expeditie hadden kunnen realiseren. Daarom legden ze, in 

onderling overleg, een datum vast, waarop ze, na de nodige voorbereidselen voor de tocht, 

onder de hoede van de Heer naar Jeruzalem zouden vertrekken. Ze wilden het uiteindelijke 

motief voor al hun inspanningen, namelijk hun gelofte aan de Heer, realiseren en tot een 

goed einde brengen en tevens de hertog, heer Tancred en de andere leiders broederlijke 

ondersteuning bieden. Immers, deze twee befaamde, schitterende aanvoerders waren eerder 

achtergebleven, de ene bij Antiochië om dit prinsdom te beveiligen en de andere bij Edessa 

om dit graafschap te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Van in het begin, onmiddellijk 

na de inname van Antiochië, had men immers als voorzorgsmaatregel voor het algemeen 

belang besloten, dat beide leiders de godsvruchtige steden, die hen van Godswege waren 

toegekend, niet zouden in de steek laten, maar dat ze alert zouden instaan voor hun defensie. 

Zo wilde men voorkomen dat, bij een eventuele terugkeer van de vijand met verse troepen, 

de oorlog weer in alle hevigheid zou heropflakkeren en dat alles een maat voor niets zou 

geweest zijn. Hoewel ze beide de handen vol hadden met hun opdracht, waren ze toch 

vastbesloten om hun pelgrimstocht tot een goed einde te brengen en daarom begonnen ze 

dan ook op de afgesproken dag aan hun tocht. 

                                                           
15 Lucas 19,17; Matteüs 25, 21.23.  
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Heer Bohemund nam allen, die door diezelfde pelgrimsijver bezield waren op in zijn gevolg 

en begaf zich op weg met een zeer talrijke groep voetknechten en ruiters. Al gauw bereikte 

hij Valenia, een kuststad aan de voet van de vesting Margat en daar sloeg hij zijn kamp op, 

zij het tegen de zin van de burgers. Heer Boudewijn was hem op de voet gevolgd en vond 

hem dus terug bij die net vermelde stad. Ze voegden hun troepen samen en begonnen aan de 

geplande tocht. 

In diezelfde periode waren bij Laodicea in Syrië een groep Italianen aangeland. Bij hen 

bevond zich Daimbert, de aartsbisschop van Pisa, een geletterde en wijze man, bovendien 

zeer godsvruchtig en met een uitgesproken respect voor alles wat eerbaar was. In hun 

gezelschap bevond zich ook de bisschop van Ariano in Apulië. Ze vervoegden het kamp van 

de twee vermelde leiders en daardoor groeide hun getalsterkte aan. Het totale aantal ruiters 

en voetvolk, mannen en vrouwen door elkaar, bedroeg nu, naar verluidt, circa 25.000. 

Ze gingen dus op pad en volgden de kustweg, maar daar troffen ze alleen maar vijandige 

steden aan. Om die reden konden ze de aangevatte tocht maar met heel veel moeite en met 

een nijpend tekort aan voedsel vervolgen. Er waren immers geen mogelijkheden om handel 

te drijven en evenmin een aanbod van koopwaren en het beetje proviand, dat ze in hun 

bagage hadden, begon uitgeput te raken. Maar ook de bijtende kou en de genadeloze 

stortbuien stortten velen in de diepste ellende, want het was winter, meer bepaald de maand 

december. Alleen de inwoners van Tripoli en van Caesarea hadden voor de pelgrims op hun 

lange tocht een aanbod van koopwaar. Toch vervolgden ze hun route, ondanks het nijpende 

voedseltekort en de prangende honger en zonder te kunnen beschikken over lastdieren om 

hun bagage te vervoeren.  

Onder de hoede van de goddelijke barmhartigheid bereikten ze ten slotte Jeruzalem. Daar 

werden ze door de hertog, door de voltallige clerus en door het verzamelde volk hartelijk 

onthaald. Vol ontroering en in een geest van nederigheid bezochten ze de heilige plaatsen en 

konden ze nu als ooggetuigen kennisnemen van alles waarmee ze tevoren alleen via het 

woord of door onderricht waren in contact gekomen. Ze vierden het feest van Kerstmis in de 

heilige stad Bethlehem. Daar konden ze de kribbe zien en de wonderbare grot, waar de 

liefdevolle Moeder Gods, als poort tot de verlossing, de Redder van de wereld in doeken 

wikkelde en aan haar borst nam om hem te sussen als hij huilde. 

 

IX,15 Daimbert, aartsbisschop van Pisa, krijgt als patriarch de leiding over de kerk van 

Jeruzalem. 
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De zetel van de kerk van Jeruzalem was op dat ogenblik al circa vijf maanden vacant en kon 

niet beschikken over een eigen bisschop. Daarom kwamen de daar vertoevende aanvoerders 

samen om een regeling te treffen voor deze lacune in Gods kerk. Na veel wikken en wegen 

waren ze het er uiteindelijk allen over eens om de eerder vermelde eerwaarde heer Daimbert 

in de patriarchale zetel te installeren. Al wat in verband met Arnulf eerder gebeurd was, was 

immers, zoals gezegd, op staande voet en zonder problemen ongedaan gemaakt, omdat het 

een onzorgvuldige maatregel betrof.  

Toen deze man Gods als bisschop was aangesteld, kregen zowel hertog Godfried als prins 

Bohemund van hem de investituur, de ene van het Koninkrijk, de andere van het prinsdom. 

Ze deden dat in alle nederigheid, want ze meenden zo eer te bewijzen aan Hem, want in hun 

ogen was de patriarch, zoals een dienaar, zijn plaatsvervanger op aarde. Daarna werden aan 

de patriarch een reeks bezittingen toegewezen, zowel diegene die de Griekse patriarch al 

tijdens de heidense overheersing in handen had – en dit al vanaf de Griekse periode – als 

ook een aantal die hem nu voor het eerst werden verleend.  

Nadat dit alles officieel geregeld was, kregen Bohemund en Boudewijn van de hertog de 

toelating om te vertrekken naar hun eigen gebied. Zij zakten af naar de Jordaan en volgden 
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door die gerenommeerde vallei de oever van die rivier, staken over naar Scythopolis en 

bereikten uiteindelijk Tiberias. Daar deden ze de nodige mondvoorraad op voor de verdere 

tocht, volgden de route langs het meer van Galilea en bereikten zo de provincie Fenicië in 

Libanon. Rechts gingen zij Banyas, het huidige Caesarea Philippi, voorbij, dan gingen zij 

Iturea binnen tot bij een plaats, die Heliopolis heet maar die ook bekend staat als Baalbek. 

Vervolgens keerden ze terug naar de kust en zo bereikten ze, onder de hoede van de 

goddelijke genade, gezond en wel Antiochië. 

 

IX,16 Door intriges van kwaadwillige individuen ontstaat er een ernstig escalerend 

meningsverschil tussen de hertog en de patriarch over de Toren van David en een vierde deel 

van de stad. 

 

  

 

 

   

5  

      

 

  

10 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

Door de intriges en de machinaties van enkele malafide personen, die er altijd op uit zijn om 

onrust te zaaien en om hun medemensen geen rust te gunnen, rees er onenigheid in 

Jeruzalem tussen de patriarch en de hertog. De patriarch eiste van de hertog de aan God 

gewijde stad op die hem toegewezen was evenals de burcht die bij de stad hoorde plus de 

stad Jaffa en alle bijhorende bezittingen. De betwisting sleepte enige tijd aan, waarop de 

hertog in al zijn eenvoud, minzaamheid en respect voor de richtlijnen van de Heer, op de 

feestdag van de Zuivering van Maria in het bijzijn van heel het volk en van de clerus een 

vierde deel van Jaffa toekende aan de H. Verrijzeniskerk. Daarna deed hij op het 

eerstvolgende paasfeest, wederom in het bijzijn van heel het volk en van de clerus, die voor 

deze hoogdag waren samengekomen, ten voordele van de patriarch afstand van de stad 

Jeruzalem en van de Toren van David met alle daarbij horende bezittingen. Aan deze 

schenking was echter de voorwaarde verbonden dat de hertog zelf het vruchtgebruik van die 

steden en het bijhorende gebied zou genieten, totdat de Heer het hem zou gunnen om zijn 

Koninkrijk uit te breiden via de verovering van één of twee bijkomende steden. Indien de 

hertog echter in de tussenperiode zou overlijden zonder wettige erfgenamen, dan zouden alle 

vermelde eigendommen automatisch en zonder enige mogelijkheid tot beroep in het bezit 

komen van de patriarch. 

Al deze details nemen wij in deze kroniek op, ook al zijn ze bekend via het relaas van 

anderen en te boek gesteld door bepaalde andere auteurs. Wij vragen ons immers af welke 

motieven de patriarch aangezet hebben tot deze controverse met de hertog. Wij hebben ook 

nergens gelezen of uit betrouwbare bron vernomen dat het rijk door de triomferende 

aanvoerders aan de hertog is overgedragen onder de begeleidende voorwaarde dat hij zich 

gebonden wist om jaarlijks of ten eeuwigen dage aan welke persoon dan ook diensten te 

verlenen. Men moet ook niet denken dat het hier domme en dwaze onwetendheid van 

onzentwege betreft, want wij hebben de juiste toedracht van deze kwestie grondiger 

onderzocht dan van welke zaak ook, met als ultieme bedoeling in onze kroniek de waarheid 

op te nemen, zoals we dat trouwens al van in den beginne beoogd hebben. 

 

IX,17 De reden waarom een vierde deel van de stad onder het gezag en de jurisdictie van de 

patriarch viel. 
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Het staat echter vast dat vanaf de aankomst van de Latijnen en trouwens al geruime tijd 

eerder de patriarch van Jeruzalem eigenaar was van een vierde deel van de stad. De feitelijke 

achtergrond, de oorsprong en de oorzaak van dit eigendomsrecht verdient hier een bondige 

toelichting. We hebben dat nauwgezet bestudeerd en na grondig onderzoek komen we 

uiteindelijk tot het volgende inzicht. Uit oude schriftelijke overleveringen blijkt dat deze 

stad in de periode van de bezetting door ongelovigen nooit een permanente of zelfs maar een 
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voorbijgaande vrede heeft gekend. Integendeel, door de frequente oorlogen en de talloze 

belegeringen – vorsten uit de omgeving wilden haar namelijk voor zich opeisen – raakte de 

stad in verval. De torens en de omwallingen vervielen dus in puin, enerzijds van de 

ouderdom, anderzijds door toedoen van belegeraars. Het resultaat was dat de stad helemaal 

blootgesteld was voor vijandelijke operaties. 

In die tijd overtrof het Egyptische rijk qua militair potentieel, qua rijkdom en ook qua 

beleidsvoerend vermogen veruit alle andere oosterse of zuiderse rijken. De kalief van 

Egypte wilde de grenzen van zijn gebied verleggen en zijn gezag veel verder uitbreiden. 

Daarom stuurde hij een legermacht uit, waarmee hij heel Syrië met geweld inpalmde tot aan 

Laodicea, een plaats in de buurt van Antiochië en grenzend aan Coele-Syria. De kalief 

stelde daarop gouverneurs aan om zowel de kuststeden als de steden in het binnenland te 

besturen. Hij legde tevens belastingen vast, maakte heel de kuststreek aan hem schatplichtig 

en droeg de burgers van alle steden op om hun stadsmuren herop te bouwen en stevige 

torens op de omwallingen te plaatsen. Op grond van deze algemene maatregel dwong ook de 

gouverneur van Jeruzalem de inwoners om deze voor iedereen geldende regels te 

respecteren en de wallen en de torens in hun oorspronkelijke staat te herstellen. 

Bij de taakverdeling voor deze werken gebeurde het nu dat eerder ten gevolge van kwalijke 

bedoelingen dan door een correcte afweging van de middelen een vierde deel van de 

bouwwerken toegewezen werd aan de ongelukkige christenen die in de stad woonden. Deze 

gelovigen waren immers door de reguliere en de supplementaire corvees, door belastingen 

en door het presteren van andere vernederende diensten er al zo erg aan toe dat het 

gezamenlijke vermogen van alle gelovigen nauwelijks toereikend was om één of twee van 

die bewuste torens te renoveren. De gelovigen hadden wel door dat de bezetters op zoek 

waren naar een voorwendsel om tegen hen te kunnen gebruiken en zagen geen andere 

uitweg dan zich te wenden tot de gouverneur. Zij vielen hem onder tranen te voet en 

smeekten hem om lasten op te leggen, die rekening hielden met hun reële mogelijkheden, 

want zij waren totaal niet bij machte om de opgelegde taak uit te voeren. 

Maar de gouverneur joeg hen onder zware dreigementen weg uit zijn nabijheid met de 

woorden: “Het betekent heiligschennis om de bevelen van onze opperste meester te 

overtreden. Ofwel zullen jullie de opgelegde corvee uitvoeren ofwel zullen jullie schuldig 

bevonden worden aan majesteitsschennis en terechtgesteld worden met het zwaard.” 

Door het uitsturen van verschillende nieuwe bemiddelaars en met behulp van geschenken 

konden zij uiteindelijk dan toch van de gouverneur een pauze verkrijgen totdat er gezanten 

naar de keizer van Constantinopel gezonden werden om van hem financiële ondersteuning 

te krijgen voor de afwerking van hun taak. 

 

IX,18 Vervolg van dezelfde kwestie en een opsomming van de eerbiedwaardige plaatsen die 

zich binnen dat bewuste stadsgedeelte bevinden. 
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Er werden gezanten aangeduid en deze maakten hun opwachting bij de keizer. Zij deden 

hun uiterste best om de tranen en de verzuchtingen van het gelovige volk te vertolken, wat 

hen bij hun gehoor uitingen van medeleven opleverde. In hun relaas hadden ze het 

achtereenvolgens over het spuwen, de vuistslagen, de boeien, de kerkers, de onteigeningen, 

de kruisigingen en de folteringen, die het beklagenswaardige volk zonder ophouden te 

verduren kreeg voor Christus’ naam. Ten slotte wezen ze ook op de voorwendsels, die de 

ongelovigen zochten om datzelfde volk in het verderf te storten. 

De scepter was toen in handen van de wijze en befaamde Constantinus, bijgenaamd 

Monomachus, die toen een krachtdadig en wijs beleid voerde over het rijk van 

Constantinopel. Hij reageerde positief op de hartverscheurende oproep van die aan Christus 

toegewijde gelovigen en hij beloofde financiële steun als oplossing voor de lasten die op 
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hen rustten. Hij had waarlijk veel begrip en empathie voor hun problemen en voor het leed 

dat hen zonder ophouden werd aangedaan. Hij voegde niettemin als clausule toe dat hij dat 

geld zou overmaken op één voorwaarde. Zij moesten namelijk van de lokale gouverneur de 

toezegging krijgen dat alleen maar christenen mochten wonen binnen het gedeelte van de 

stadswallen die zij met de geldelijke steun van de keizer hadden kunnen oprichten. 

Vervolgens schreef hij een brief aan de Cyprioten, met daarin de opdracht om, gesteld dat 

de gelovigen van Jeruzalem de gevraagde garanties van de gouverneur konden voorleggen, 

uit de belastingen en de aan de schatkist verschuldigde gelden een geldsom vrij te maken, 

die kon volstaan voor het eerder vermelde werk.  

De gezanten keerden daarop naar huis terug en zij brachten zorgvuldig verslag uit over hun 

missie bij de patriarch en het volk van God. Deze reageerden zeer positief op deze 

informatie en begonnen hun uiterste best te doen om te kunnen voldoen aan de door de 

keizer toegevoegde clausule. Zij stuurden dus een gezantschap naar hun opperheer, de grote 

kalief van Egypte. De goddelijke genade was met hen en zo konden ze van de kalief een 

positief antwoord verkrijgen op hun dringend verzoek en hij bekrachtigde dit nog eens met 

zijn zegel en zijn handtekening. Na de succesvolle afloop van hun missie keerden de 

gezanten terug naar Jeruzalem en met de hulp van de Heer slaagden de gelovigen erin om 

het aan hen toegewezen deel van de omwalling af te werken in het jaar 1063 na Christus, 

onder de regering van de Egyptische kalief Mostansir, opdrachtgever van de werken, 36 jaar 

vóór de bevrijding van de stad. 

Tot dan hadden de Saracenen en de christenen inderdaad door elkaar samengeleefd, maar 

vanaf het tijdstip van het edict van de kalief trokken de Saracenen zich noodgedwongen 

terug in andere delen van de stad en dat bewuste vierde deel lieten zij zonder tegenspraak 

over aan de christenen. Door deze maatregel bleken de dienaars van Christus hun 

levensvoorwaarden opmerkelijk verbeterd te hebben. Want het samenleven met het volk 

van Belial gaf herhaaldelijk aanleiding tot moeilijkheden en menigmaal waren er 

incidenten. Toen ze dan uiteindelijk van elkaar gescheiden leefden, raakten ze niet meer 

verwikkeld in meningsverschillen en kenden nu veel meer rust. Als er betwistingen rezen, 

werden die aan de kerkelijke justitie voorgelegd. Onderlinge meningsverschillen werden 

door het bemiddelende oordeel van de vigerende patriarch beslecht. Zo kwam het dus dat 

vanaf die dag en om die net uiteengezette redenen dat vierde deel van de stad geen enkele 

rechter of meester kent of kende tenzij de patriarch en dat de kerk dit kwartier voor altijd als 

haar eigendom opeiste. 

De buitengrens van deze sectie is als volgt vastgelegd: vanaf de westelijke poort, de zo 

genaamde Poort van David, via de hoektoren, ook Toren van Tancred genoemd tot aan de 

noordelijke poort, die ook genoemd wordt naar de eerste martelaar Stephanus. De 

binnengrens wordt gevormd door de openbare straat, die vanaf die laatste poort recht naar 

de tafels van de geldwisselaars loopt en vandaar terug naar de westelijke poort. Binnen dit 

kwartier bevinden zich de heilige plaatsen van het lijden en de verrijzenis van de Heer, het 

huis van het Hospitaal en twee kloosters, één van monniken en één van godgewijde 

vrouwen die beide “De Latina” genoemd worden. Daarnaast zijn er nog het huis van de 

patriarch en het klooster van de Kanunniken van het H. Graf en alle bijhorende 

eigendommen. 

 

IX,19 De algemene toestand van het Koninkrijk in die tijd. De hertog belegert Arsuf, een stad 

aan de kust en de reden waarom hij dat beleg opgaf. 

 

  

 

 

Rond die tijd waren bijna alle leiders, die aan de expeditie hadden deelgenomen, naar hun 

thuis teruggekeerd, zodat Godfried, aan wie het Koninkrijk toevertrouwd was, alleen 

overbleef met Tancred. De hertog hield hem bij zich en liet hem delen in zijn 
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verantwoordelijkheid, omdat hij een wijze, energieke en gelukbrengende figuur was. De 

middelen en het militaire potentieel van de christenen waren zo beperkt dat, wanneer bij een 

algemeen appel iedereen paraat stond, men met moeite op een aantal van 300 ruiters en 

2000 voetknechten uitkwam. Er stonden ook nog maar weinig steden onder het gezag van 

de christenen en die lagen dan nog verspreid te midden van vijandige locaties. Bijgevolg 

moest men, als een crisissituatie dat vereiste, ten koste van veel risico’s van de ene stad naar 

de andere trekken.  

De naaste omgeving van deze plaatsen was, zelfs in gebieden die in handen van de 

christenen waren, volledig bewoond door ongelovigen en Saracenen. Deze waren de meest 

fanatieke vijanden van de christenen en des te gevaarlijker omdat ze inheemsen waren. ‘Er 

bestaat immers geen ergere kwaal dan een vijand in eigen huis.’ Eerst en vooral pleegden zij 

moordaanslagen op christenen die zich zonder extra voorzorgen over de openbare weg 

verplaatsten, ofwel deden ze hen in vijandelijke slavernij belanden. Bovendien boycotten ze 

ook de landbouw om zo de christenen met voedselgebrek te bedreigen. Ze wilden zelfs nog 

liever hongerlijden dan ook maar enig voedsel te verstrekken aan de christenen, die voor 

hen hun vijanden waren. 

Niet alleen wie zich buiten de stad waagde, liep onderweg gevaar, maar ook thuis binnen de 

stadsmuren kon je met moeite een veilige plek vinden om tot rust te komen. Want de steden 

waren maar dunbevolkt en de verwoeste omwallingen boden gemakkelijk toegang aan de 

vijand. ’s Nachts drongen rovers in de verlaten of schaars bewoonde steden heimelijk 

binnen en ze brachten vele mensen in hun eigen woning om. Zo kwam het dat sommigen in 

het geheim, maar velen ook in alle openheid de pas verworven eigendommen in de steek 

lieten en naar hun eigen land terugkeerden. Zij vreesden immers dat al wie zijn best deed 

voor de verdediging van het nieuwe vaderland op de een of andere dag zou omgebracht 

worden door de vijand en dat er niemand meer zou overblijven om hen te behoeden voor de 

dreigende catastrofen. Deze emigraties vormden dan ook de aanleiding tot een edict dat een 

jaarlijkse gunstmaatregel voorzag voor al wie één jaar en één dag volhardend gebleven was 

in die onveilige situatie en over zijn eigendommen in alle kalmte en zonder problemen te 

maken was blijven waken. De uitvaardiging van deze wet was uitdrukkelijk gericht tegen al 

wie uit angst zijn bezittingen in de steek had gelaten en wilde voorkomen dat men na een 

jaar zou terugkeren om weer aanspraak te maken op zijn eigendommen. 

Terwijl het Koninkrijk met deze ernstige moeilijkheden kampte, ondernam Godfried, die 

godvrezende en bij God welgevallige figuur, verwoede pogingen om met de hulp van de 

Heer het territorium van het Koninkrijk uit te breiden. Hij trommelde hulptroepen op, riep 

de lokale bevolking onder de wapens en belegerde een kuststad in de buurt van Jaffa, die 

vroeger Antipatris, maar nu in de volksmond Arsuf genoemd wordt. De inwoners waren 

echter moedig en sterk en zij beschikten in overvloed over voedsel en andere 

basisproducten, terwijl de hertog buiten de stad grote moeilijkheden ondervond. Dit kwam 

vooral omdat hij niet over schepen beschikte, waarmee hij de in- en uitgang van de stad 

voor de belegerde bevolking kon afsluiten. Noodgedwongen moest hij dan ook het beleg 

van die stad stopzetten. Hij hoopte dat de goddelijke voorzienigheid hem in de toekomst een 

betere gelegenheid zou bieden om zijn werk af te maken. Maar door zijn voortijdige dood 

kon hij dit project niet afmaken. 

 

IX,20 Een merkwaardige gebeurtenis tijdens datzelfde beleg. 

 

  

 

 

Tijdens diezelfde belegering deed zich een gedenkwaardig feit voor, dat wij dan ook in dit 

relaas hebben willen opnemen. Uit de bergen van Samaria, waarin de stad Nablus gelegen 

is, kwamen enkele plaatselijke mini-vorsten uit die omgeving afgezakt tot bij het beleg. Ze 

brachten geschenken mee: brood, wijn, vijgen en rozijnen. Het was volgens ons eerder hun 
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bedoeling om de getalsterkte en het militaire potentieel van de christenen te komen 

bespioneren en volledig zicht te krijgen op onze situatie dan wel om de hertog geschenken 

te komen brengen.  

In het kamp aangekomen, begonnen zij met klem aan te dringen op een introductie bij de 

hertog. Toen zij dan bij hem toegelaten werden, boden zij hem de geschenken aan, die ze 

meegebracht hadden. De hertog was nu eenmaal een eenvoudige man, die lak had aan alle 

wereldse luister, en hij zat op een strozak op de grond, terwijl hij wachtte op de 

manschappen die hij uitgestuurd had op foerage. Toen zijn bezoekers hem zo zagen zitten, 

vroegen ze vol verbazing, waarom een leider van dat formaat, een heer die zoveel 

bewondering afdwong, die uit het Westen gekomen was en heel het Oosten had doen 

daveren, die door zijn krachtdadig optreden een zeer groot rijk had kunnen bezetten, daar zo 

zonder de minste luister neerzat. Hij had zelfs de voor die regio typische tapijten of zijden 

doeken niet rondom zich en hij wilde evenmin door een dichte groep lijfwachten zijn 

bezoekers afschrikken. Terwijl ze zich deze vragen stelden, vroeg de hertog wat ze nu 

eigenlijk aan het zeggen waren. Ze vertelden het hem en hij repliceerde dat voor een 

sterveling de aarde als tijdelijke zitplaats terecht kon volstaan, want na zijn dood zou hem 

een eeuwig onderkomen wachten. Ze waren gekomen om hem eens uit te testen, maar toen 

ze dat hoorden, waren ze vol bewondering over zijn antwoord, zijn nederigheid en zijn 

wijsheid. Ze gingen weg en zeiden: “Waarlijk, dit is iemand die moet in staat zijn om alle 

gebieden te veroveren en bij wie, omwille van de verdiensten van zijn leven, de leiding over 

volkeren en naties moet berusten.” 

Ook de bewoners van de naburige gebieden waren vol bewondering en respect voor de 

moed en de successen van het pelgrimerende volk. Die bewondering en vrees werd bij hen 

nog versterkt toen zij dit alles vernamen uit het relaas van volksgenoten, waaraan zij des te 

meer geloof moesten hechten. Tot aan de uiterste grenzen van het Oosten werd deze 

wonderlijke gebeurtenis her en der verspreid. 

 

IX,21 Bohemund, prins van Antiochië, wordt in de buurt van de stad Melitene 

gevangengenomen. 
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In de loop van deze gebeurtenissen in het Koninkrijk Jeruzalem kwam een zekere Gabriel, 

van afkomst een Armeniër en vorst van Melitene, een stad in Mesopotamië aan de overkant 

van de Eufraat, op het idee om boodschappers te sturen naar Bohemund, de prins van 

Antiochië. Hij was bevreesd voor een inval van de Perzen en voelde zich niet bij machte om 

aan hun druk te weerstaan. Daarom nodigde hij Bohemund uit om onverwijld naar hem te 

komen. Bohemund zou onder bepaalde voorwaarden ook meteen het bewind over Melitene 

in handen kunnen krijgen. Toen die schitterende heer Bohemund dat bericht kreeg, 

reageerde hij onmiddellijk enthousiast op de oproep van Gabriel. Hij nam zijn gebruikelijke 

escorte mee, stak de Eufraat over en trok Mesopotamië binnen. Toen hij bijna bij die 

bewuste stad aangekomen was, viel plots Danishmend, een zeer machtige Turkse satraap die 

van Bohemunds komst gehoord had, onverwachts zijn gezelschap aan. Voor ze er erg in 

hadden, werden ze overrompeld: sommigen kon hij met het blote zwaard afmaken, anderen 

die niet opgewassen waren tegen de overmacht van de vijand, joeg hij op de vlucht. Maar 

Bohemund zelf werd, als gevolg van zijn zonden, gevangengenomen door de vijand en in de 

boeien geklonken. Danishmend was in de wolken over zijn succes en betrouwde ten volle op 

het numerieke overwicht van de troepen die hij in groten getale aanvoerde. Hij begon dus 

aan het beleg van Melitene, in de hoop deze stad in de nabije toekomst te kunnen veroveren. 

Maar degenen, die aan die hinderlaag ontkomen waren, bereikten Edessa en brachten daar 

aan de graaf een duidelijk verslag uit over de catastrofe, die de prins en aan zijn gezellen 
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overkomen was. Toen die krachtdadige persoonlijkheid deze boodschap kreeg, voelde hij 

mee met de prins, als betrof het zijn eigen broer en hij was sterk onder de indruk van de 

tragische afloop van dat incident. Boudewijn bracht dus ijlings een leger op de been, 

voorzag zich van de nodige uitrusting voor de tocht en trok er ijlings op af. Naar verluidt, 

lag Melitene op een afstand van drie dagmarsen van Edessa, maar de graaf legde die in 

recordtempo af en was al dicht bij de stad genaderd, toen Danishmend pas op de hoogte 

gebracht werd van zijn komst. Hij gaf het beleg op, maar voerde Bohemund in de boeien 

mee, want hij wilde het gevecht ontwijken en trok zich daarop diep in zijn rijk terug. 

Toen de graaf echter vernam dat Danishmend uit angst voor zijn komst het beleg had 

stopgezet, zat hij hem drie dagen lang achterna op zijn vlucht, maar hij zag in dat dit 

nutteloos was en daarom keerde hij terug naar Melitene. Daar werd hij door Gabriel met 

veel praal en luister verwelkomd. Na deze schitterende ontvangst, bood Gabriel hem de 

heerschappij over de stad aan onder dezelfde voorwaarden als tevoren aan Bohemund. Na 

deze succesvolle operatie keerde de graaf terug naar Edessa. 

 

IX,22 Een merkwaardige prestatie van de hertog in Arabië. 
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Ondertussen kregen de illustere hertog en zijn medewerkers, die ondanks het vertrek van 

vele anderen bij hem gebleven waren om het Koninkrijk Jeruzalem te beschermen, af te 

rekenen met zware problemen en een kolossaal gebrek aan middelen, dat nauwelijks onder 

woorden kan gebracht worden. Toevallig vernam men via spionnen, die men met reden op 

hun woord kon geloven, dat in de Arabische gebieden aan de overzijde van de Jordaan, meer 

bepaald in het gebied van de Ammonieten, bepaalde Arabische stammen hun defensie 

verwaarloosden. Bijgevolg kon men daar via een onverhoedse inval een grote buit 

binnenhalen. De befaamde hertog liet zich door dit rapport overtuigen en trommelde in het 

geheim zowel ruiters als voetknechten op, zo veel als het kersverse Koninkrijk toen kon 

leveren. Hij stak de Jordaan over en viel het territorium van de vijand binnen. 

De operatie verliep succesvol en hij was al op de terugweg met een immense buit aan groot 

en klein vee en een groot aantal slaven, toen een Arabische leider, die bij zijn volk heel 

bekend was en een fervente en verbeten beoefenaar was van de krijgskunst, via 

tussenpersonen een vrijgeleide kreeg en naar Godfried kwam in het gezelschap van een 

aanzienlijk gevolg, dat samengesteld was uit edele Arabieren. Uit talrijke rapporten had hij 

informatie gekregen over de militaire sterkte en de roemrijke daden van dat volk, dat uit het 

Westen over immense afstanden was afgezakt en dat na talloze inspanningen heel het 

Oosten had onderworpen. In het bijzonder had hij veel gehoord over de buitengewone 

kracht en de uitzonderlijke kwaliteiten van de hertog en daarom was het zijn uitdrukkelijke 

wens om met hem eens in contact te komen. 

Hij kwam dus bij de hertog aan en betuigde hem zijn respect met de gebruikelijke plechtige 

begroeting. Dan vroeg hij hem heel nadrukkelijk dat hij in zijn bijzijn met zijn zwaard een 

zeer grote kameel zou slaan die hij speciaal daarvoor had meegebracht. Zo kon hij als 

ooggetuige zelf daarna aan anderen het bewijs leveren van de kracht van de hertog. De 

hertog willigde zijn verzoek in, omdat de Arabier van zo ver gekomen was om hem te zien. 

Hij trok zijn zwaard uit de schede en sloeg het hoofd af van de kameel en dit met zoveel 

gemak alsof hem gevraagd was om iets heel broos door te snijden. Toen de Arabier dit zag, 

uitte hij zijn verbazing over de immense kracht van de hertog, maar in gedachten schreef hij 

die prestatie vooral toe aan de scherpte van zijn zwaard. De hertog stond hem een meer 

vertrouwelijk onderhoud toe, waarbij de Arabier vroeg of hij ook met het zwaard van 

iemand anders zulk een krachttoer kon uithalen. Glimlachend liet de hertog zich dan het 

persoonlijk zwaard van die edelman zelf overhandigen, hij greep dit vast en liet zich een 
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ander maar soortgelijk dier voorleiden, dat hij daarop eveneens met één rake slag 

onthoofdde.  

Nu begon die Arabische edelman maar eerst echt bewondering te krijgen en verbijsterd 

realiseerde hij zich dat de doeltreffendheid van de slag niet voortkwam uit de scherpte van 

het metaal, maar uit de kracht van de persoon zelf en hij concludeerde dat al wat hij 

vernomen had over de sterkte van Godfried strookte met de waarheid. Hij bood hem dus op 

staande voet geschenken aan, in het bijzonder goud, zilver en paarden en zo kwam hij in de 

gunst van de hertog. Daarop keerde de Arabische leider naar zijn land terug, waar hij zich 

ontpopte tot heraut over de krachttoeren van de hertog, die hij met eigen ogen gezien had en 

aan al wie hij ontmoette begon hij daarover te vertellen. De hertog van zijn kant keerde met 

een rijkelijke buit naar Jeruzalem terug. 

 

IX,23 Overlijden en begrafenis van de hertog. 
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Tijdens diezelfde maand juli werd Godfried, de voortreffelijke bestuurder van het 

Koninkrijk Jeruzalem, door een felle ongeneeslijke kwaal getroffen en hij werd doodziek. 

De kwaal verergerde en geneesmiddelen konden niet meer baten. Daarop ontving Godfried 

de H. Communie en met oprecht berouw en als een authentieke belijder van Christus ging 

hij de weg, die ieder mens wacht om daarna honderdvoudig beloond te worden en samen 

met de zielen van de gelukzaligen het eeuwig leven te verwerven. 

Hij overleed op 18 juli van het jaar 1100 na Christus en werd begraven in de kerk van het 

Heilig Graf onder aan de Calvarieberg, waar de Heer geleden heeft. Daar wordt ook tot op 

de dag van vandaag een begraafplaats voorbehouden voor zijn opvolgers. 
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BOEK X. Koning Boudewijn I, zijn eerste regeringsjaren. 

 

X,1 Graaf Boudewijn van Edessa, volgt zijn overleden broer Godfried op als koning. 
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Toen hertog Godfried, de eerste gerenommeerde bestuurder van het Latijnse Koninkrijk 

Jeruzalem – wij gedenken hem respectvol en eerbiedig in de Heer – deze wereld verliet, 

maar meteen toegang kreeg tot een betere wereld, bleef de troon van Jeruzalem drie 

maanden vacant. Uiteindelijk, hetzij op grond van ultieme richtlijnen van hertog Godfried, 

hetzij op basis van een gezamenlijk besluit van de weinige ter plaatse overgebleven 

aanvoerders, werd aan Boudewijn, de graaf van Edessa en de volle broer van de hertog, 

gevraagd om het koningschap, dat hem als erfgenaam van rechtswege toekwam, op te 

nemen en om zijn broer in diezelfde verantwoordelijkheid op te volgen. 

In zijn jeugd had hij een grondige vorming gekregen in de ‘artes liberales’, vervolgens werd 

hij, naar men zegt, lid van de geestelijke stand en op grond van zijn uitzonderlijke afkomst, 

werden hem ‘beneficiën’ verleend, in de volksmond ‘prebenden’ genoemd, meer bepaald in 

de kerken van Reims, van Cambrai en van Luik. Uiteindelijk deed hij om ons onbekende 

redenen afstand van zijn geestelijke status. Hij trad vervolgens toe tot de ridderstand en 

begon aan een militaire carrière. Na verloop van tijd huwde hij een aanzienlijke Engelse 

adellijke dame Godevera. Hij nam haar mee in het spoor van zijn gerenommeerde 

onvergetelijke broers, hertog Godfried en heer Eustace, die hij op die eerste illustere en 

gezegende expeditie door alles heen gevolgd heeft. Helaas raakte zijn echtgenote, nog 

vooraleer het leger van de christenen tot in Antiochië geraakt was, uitgeput door die 

onophoudelijke slopende inspanningen en zij ontsliep vredevol bij Marash, waar zij ook, 

zoals eerder vermeld1, begraven werd. Kort daarna werd Boudewijn zelf door de 

bewindvoerder van Edessa uitgenodigd en vervolgens door hem als zoon geadopteerd. Na 

zijn dood erfde hij de heerschappij over diens gebied met al wat daarbij hoorde, zoals 

eerder2 in detail beschreven werd. Daarna trouwde hij met de dochter van de 

gerenommeerde Armeense edelman Thatoul3. Samen met zijn broer Constantinus beschikte 

die over zeer talrijke strijdkrachten en onneembare forten in het Taurusgebergte. Bijgevolg 

hadden zij beide, zowel om hun immense rijkdom als om hun onmetelijke strijdmacht, de 

status van koningen over de volkeren in die regio.  

Wij moeten hier niet in herhaling vallen over zijn stamboom, zijn uitzonderlijke voorouders 

noch over zijn geboorteplaats, want bij het relaas over de wapenfeiten van de hertog hebben 

wij de edele afkomst van beide heren al voldoende in het licht gesteld. 

 

X,2 De fysieke verschijning en de morele kwaliteiten van Boudewijn. 

 

  

 

 

Naar men zegt, was hij heel rijzig van gestalte en een stuk groter dan zijn broer, of, zoals 

over Saül gezegd wordt4, “hij stak boven heel het volk uit met kop en schouders”. Van 

haardos en baard was hij zwart, maar van gelaatskleur heel bleek. Zijn neus was echter 

donkerder5 en stak duidelijk naar voren, waardoor zijn bovenlip met de onderliggende rij 

                                                           
1 Cf. supra III,19. 
2 Cf. supra IV,5. 
3 De identiteit van Boudewijns schoonvader is onzeker: Taphnuz? Taphroc? Thoros? Thatoul? De kwestie wordt 
uitgebreid besproken door Steven Runciman, A History of the Crusades I, 1991, p 209n. en wij volgen zijn 
interpretatie. 
4 1 Samuel 10, 23. 
5 Oudere tekstedities volgen hier een afwijkende versie: “Hij had een haviksneus (‘naso aquilino’ i.p.v. ‘naso 
aquilo’) en een wat vooruitstekende bovenlip. De onderliggende rij tanden stak wat achteruit, maar ook weer 
niet in die mate dat dit hem als een lichaamsgebrek kon aangerekend worden.” 



243 
 

    

5 

      

 

   

 

 

10 

 

 

 

  

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

tanden wat in de verdrukking kwam, maar ook weer niet in die mate dat dit hem als een 

lichaamsgebrek kon aangerekend worden. Zijn tred getuigde van voornaamheid, zijn taal en 

uiterlijk voorkomen van ernst en om de schouders droeg hij altijd een mantel. Dat alles 

maakte dat hij, omwille van de voornaamheid die hij uitstraalde in zijn voorkomen en 

omwille van zijn woordgebruik, voor onbekenden eerder overkwam als een bisschop dan als 

een leek.  

Anderzijds was het heel duidelijk dat hij behoorde tot het zondige nageslacht (van Adam) en 

deelde in de initiële vervloeking (van de mensheid), want er wordt beweerd dat hij heel erg 

last had van afwijkende seksuele neigingen. Hij deed echter zijn uiterste best om heel 

omzichtig te werk te gaan bij zijn activiteiten in verband met deze afwijking, zodat hij 

niemand aanstoot gaf noch overdreven geweld of onrecht aandeed. Het gevolg hiervan was 

– en dit is zeldzaam in dergelijke aangelegenheden – dat slechts enkele van zijn persoonlijke 

dienaren op de hoogte waren van heel deze kwestie. Hoe dan ook, als iemand, zoals 

trouwens bij zondaars gebruikelijk is, te zijnen gunste verontschuldigende elementen wil 

aanbrengen ter verschoning van zijn gedrag, dan zijn die zeker te vinden, wellicht niet om 

tegenover de strenge Rechter als verontschuldiging van zijn fouten in te brengen, maar toch 

wel tegenover mensen. Dit zal trouwens in wat volgt duidelijk worden.  

Boudewijn was niet corpulent, evenmin overdreven mager, maar eerder doorsnee qua 

lichaamsbouw. Bedreven met de wapens, een uitstekend ruiter en altijd bereid en gedreven, 

als de belangen van het Koninkrijk een beroep op hem deden. Het zou ons te ver leiden, als 

we het hier nog zouden hebben over zijn edelmoedigheid, zijn dapperheid en al die andere 

hoogstaande kwaliteiten van een goed uitgebalanceerde persoonlijkheid. Hij had dat, net als 

zijn broers, als het ware via de genen van zijn voorvaderen meegekregen en voor altijd 

verworven. Het was voor hem dan ook een erezaak om de hertog uitdrukkelijk na te volgen 

en hij beschouwde het als misdadig om van diens voetsporen af te wijken.  

Maar niettemin ging hij te vertrouwelijk om met die Arnulf, die doortrapte schurk, die 

aartsdiaken was van Jeruzalem. Al diens activiteiten en intenties waren, zo zegde men toch, 

gericht op het negatieve en we hebben hem trouwens al eerder6 vermeld, omdat hij beslag 

had gelegd op de patriarchale zetel. Boudewijn liet zich te zeer leiden door zijn adviezen en 

dat werd hem ook bij herhaling verweten. 

 

X,3 Graaf Garnier bezet na de dood van de hertog de Davidstoren en doet via geheime 

gezanten een beroep op Boudewijn. 
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Eens de hertog dood en begraven, zoals eerder uiteengezet, volgden degenen, aan wie hij bij 

testament de uitvoering van zijn laatste wilsbeschikking had toevertrouwd, de wensen van 

de overledene niet op en zij lieten hun eigen intenties prevaleren op de wil van Godfried. Ze 

weigerden dus de Davidstoren en het beheer van de stad over te dragen aan patriarch 

Daimbert, wat nochtans uitdrukkelijk was opgenomen in het testament. De hertog, die wij 

vroom gedenken in de Heer, had trouwens deze overeenkomst tussen hem en de patriarch 

nog eens uitdrukkelijk te berde gebracht tijdens het laatste paasfeest in de Verrijzeniskerk in 

het bijzijn van volk en clerus.  

De leiding van het verzet was in handen van een zekere graaf Garnier, bijgenaamd de Grey, 

een zeer vurige krijger, die verwant was met de hertog en de graaf. Onmiddellijk na de dood 

van de hertog had hij die bewuste toren bezet en hij had ook gezorgd voor een stevige 

beveiliging. Vervolgens had hij stiekem boodschappers naar graaf Boudewijn gestuurd, 

buiten het medeweten van alle anderen, met de vraag om zeer dringend en zonder uitstel 

                                                           
6 Cf. supra IX,4. 
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naar Jeruzalem te komen. Bij herhaling was hij n.a.v. zijn optreden door de patriarch 

geïnterpelleerd, met de vraag om de laatste wilsbeschikking van de hertog uit te voeren en 

om het gezag over de toren over te dragen aan de kerk. Maar telkens kwam hij aandraven 

met uitvluchten en vertragingsmanoeuvres. Op die manier wilde hij hoe dan ook tijd 

winnen, zodat de graaf, die hij ondertussen had opgeroepen, met ongeschonden rechten kon 

aantreden. Uiteindelijk hoopte hij op die manier omwille van zijn trouwe diensten volop in 

de gratie te komen bij Boudewijn.  

Maar hij werd in die hoop bedrogen en het liep voor hem faliekant af en dit op een manier 

die niemand verwachtte. Het ongeluk wilde immers dat Garnier binnen de vijftien dagen 

overleed. Iedereen zag daar een mirakel in en men schreef het toe aan de verdiensten van de 

patriarch dat een vijand en belager van de kerk zo plots om het leven kwam.  

De kerk werd echter niet beter van zijn overlijden, want de bezetters van de toren tilden niet 

zwaar aan dit voorval. Ze hielden de bezetting dus vol tot aan de aankomst van de graaf. De 

patriarch was intussen op de hoogte van de oproep die men aan de graaf gericht had en hij 

was erg bevreesd voor zijn komst. Hij wilde de aanstelling van Boudewijn hoe dan ook 

verhinderen en daarom richtte hij een brief aan Bohemund, de prins van Antiochië, met 

daarin alle details over de gebeurtenissen. Een kopie hiervan hebben wij met het oog op 

volledige duidelijkheid over deze affaire, hier in onze kroniek opgenomen. 

 

X,4 De brief van Daimbert aan de prins van Antiochië. 
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“U weet nog wel, mijn teergeliefde zoon, dat u mij, ondanks mijn onwetendheid en al mijn 

reserves, hebt uitgekozen als leidsman en patriarch van de kerk, die de moeder is van alle 

anderen en de meesteres van de volkeren. Met de volle instemming van de clerus, van het 

volk en van de legerleiding hebt u mij, ook al was ik onwaardig, onder geleide van de 

goddelijke genade in de zetel van dit eminente ambt geïnstalleerd. Alleen mijn geweten en 

Christus, die alles doorziet, weten welke gevaren, welke problemen en welke vervolgingen 

ik moet doormaken van bij mijn aanstelling in die hoge positie. Ik word immers bestookt 

door wel duizend onterechte vormen van tegenkanting. 

Hertog Godfried werd negatief beïnvloed, omdat hij zich niet zozeer door zijn eigen 

inzichten liet leiden, maar wel door de raad van malafide adviseurs. Tijdens zijn leven 

kwam hij er nauwelijks aan toe om de kerk die rechten toe te kennen, die eertijds, ten tijde 

van de Turkse bezetting, de toenmalige patriarch in handen had. De heilige kerk, die toen 

aanspraak maakte op meer respect en op een hogere positie, moest integendeel een vrij 

moeilijke periode doorstaan van isolatie en ontreddering. Maar door Gods barmhartigheid 

herpakte Godfried zich, hij stapte af van zijn oorspronkelijk nefaste standpunt en op het 

feest van de zuivering van Maria kende hij aan de Verrijzeniskerk een vierde deel van Jaffa 

toe. Daarna, tijdens het paasfeest deed hij definitief afstand van megalomane en wereldse 

waan. Gevolg gevend aan een goddelijke wenk, herstelde hij de kerk in haar voormalige 

vrijheden. Hij werd nu echt een man van het Heilig Graf en van onze kerk en hij beloofde 

plechtig dat hij voortaan loyaal voor God en ook voor ons zou strijden. 

Hij gaf ons dus alle bevoegdheden over de Davidstoren, samen met de volledige stad 

Jeruzalem en al wat hierbij hoort alsook zijn eigendommen in Jaffa. Hierop gold echter de 

clausule dat hij omwille van zijn beperkte financiële middelen met onze instemming het 

vruchtgebruik zou blijven genieten van deze eigendommen tot God hem wat meer armslag 

zou geven door de verovering van Babylon7 en andere steden. Indien hij echter zonder 

mannelijke erfgenaam zou overlijden, zouden al deze bezittingen zonder enige mogelijkheid 

                                                           
7 Waarschijnlijk wordt hier Cairo bedoeld, ook al was een mogelijke verovering van die stad pas veel later aan 
de orde, nl. tijdens het bewind van koning Amalric en dus tijdens het leven van Willem van Tyrus.  
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tot betwisting aan de kerk toekomen. Al deze bepalingen heeft Godfried tegenover heel de 

clerus en het volk nog eens bevestigd op het paasfeest vóór het Heilig Graf. Ook toen hij 

bedlegerig was ten gevolge van een ziekte, die hem zou fataal worden, heeft hij in het 

bijzijn van vele betrouwbare getuigen dat nog eens hard gemaakt. 

Maar na Godfrieds overlijden heeft graaf Garnier zich vijandelijk opgesteld en hij is in 

opstand gekomen tegen de kerk van God. Voor hem was die rechtsgeldig afgesloten 

overeenkomst waardeloos. Hij beveiligde de Davidstoren tegen ons en via gezanten, die hij 

naar Boudewijn stuurde, vroeg hij aan deze laatste om zo vlug mogelijk te komen om de 

kerk van God te beroven en met geweld haar bezittingen in beslag te nemen. Gods oordeel 

trof echter Garnier en vier dagen na de hertog overleed ook hij. Na zijn dood handhaafden 

een aantal mensen zonder aanzien en uit het volk de bezetting van zowel de toren als van de 

volledige stad. Zij wachtten niet op de aankomst van Boudewijn om de kerk volledig te 

ontmantelen en heel de christenheid te gronde te richten. 

Zelf kan ik, teergeliefde zoon, alleen terugvallen op Gods mededogen en op uw 

genegenheid. Van alle kanten heb ik af te rekenen met tegenkanting en intriges van 

kwaadwillige personen die het op mij gemunt hebben. Buiten God kan ik alleen op u 

betrouwen. Op die stevige basis van uw genegenheid veranker ik al mijn hoop. Aan u alleen 

leg ik met jammerende en bevende stem voor met welke rampspoed ikzelf maar ook de kerk 

moeten afrekenen. Indien u enig plichtsgevoel hebt en indien u, als zoon, niet wil onderdoen 

voor de roemvolle daden van uw vader, die paus Gregorius uit Rome bevrijdde, toen deze 

door een misdadige bende met tirannieke wreedheid was opgesloten – zijn naam moet 

hiervoor in eeuwigheid herinnerd worden – zet dan alles opzij en spoed u hierheen. Draag 

de zorg voor uw grondgebied en voor uw bestuur op verantwoorde wijze over aan 

voldoende bekwame medewerkers en snel vol mededogen de heilige kerk in haar diepe 

ellende te hulp. U weet toch nog wel dat u ooit uw ondersteuning en uw raad beloofd hebt 

en dat u zich spontaan ter beschikking gesteld hebt voor de kerk en voor mij.  

Schrijf dus een brief aan Boudewijn en verbied hem formeel om zonder onze toestemming 

of mandaat naar hier te komen om de heilige kerk te vernietigen en beslag te leggen op haar 

eigendommen. Samen met u, heeft hij mij immers aangesteld tot patriarch en leidsman van 

de kerk van Jeruzalem. Maak hem duidelijk hoe onredelijk het is zoveel ellende voor de 

kerk te hebben doorstaan en zoveel gevaren voor haar bevrijding, als diezelfde kerk nu 

gedwongen wordt om, armzalig en verstoten, slaaf te zijn van hen, die zij op grond van haar 

status als moeder zou moeten leiden en voorgaan. Als hij zich niet schikt naar het recht en 

weigert te zwichten voor redelijke argumenten, dan bezweer ik u, bij de gehoorzaamheid die 

u aan de Heilige Petrus verschuldigd bent, dat u alle mogelijke middelen inzet en, indien 

nodig zelfs met geweld de aankomst van Boudewijn verhindert.  

Stuur nu onverwijld uw galei uit en laat mij via dezelfde bode, die ik naar u toestuur, weten 

wat uw reactie is op mijn vraag.” 

 

X,5 Boudewijn haast zich naar Jeruzalem en botst in de buurt van de Hondenrivier8 op een 

vijandelijke hinderlaag. 

 

  

 

 

Wij geloven echter in geen geval dat deze brief bij Bohemund is aangekomen, want nog in 

dezelfde maand dat de gedenkwaardige hertog van zijn stoffelijk lichaam bevrijd werd en 

                                                           
8 Deze merkwaardige plaats, ongeveer 15 km ten noorden van Beiroet, staat nu in het Arabisch bekend als 
‘Nahr al-Kelb’. Talloze legers passeerden daar in de loop van de geschiedenis en men kan er tot op heden de 
reliëfs en inscripties van Egyptische, Babylonische, Assyrische koningen, maar ook van Romeinse, Arabische, 
Britse en Franse veldheren terugvinden.  
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zich bij de Heer had gevoegd, kort tevoren of even daarna, werd Bohemund door de vijand 

gevangengenomen, zoals eerder9beschreven. 

Boudewijn, de graaf van Edessa, genoot ondertussen van zijn successen: de befaamde 

hoofdstad van de Meden, Melitene, had zich aan hem overgegeven, hij had alle vijanden in 

de buurt volledig in zijn greep en dankzij God had hij voor zichzelf en voor zijn familie een 

nagenoeg vredige situatie tot stand gebracht. Maar dan kwam opeens een ijlbode vanuit 

Jeruzalem hem de dood van de hertog melden en hij hoorde dat de vrienden van de hertog 

en de vertrouwelingen van zijn overleden broer hem nadrukkelijk vroegen om meteen de 

troonsopvolging te verzekeren. Hij stelde een escorte samen van 200 ruiters en 800 

voetknechten en vertrouwde zijn gebied toe aan een familielid, de bekwame en befaamde 

Boudewijn van Le Bourcq. Deze zou hem later niet alleen in het graafschap, maar daarna 

ook in het Koninkrijk opvolgen. 

Op 2 oktober vertrok hij naar Jeruzalem en tot verwondering van sommigen was hij zinnens 

met een dergelijk bescheiden gevolg zulke lange tocht dwars door vijandelijk gebied te 

ondernemen. Eens in Antiochië aangekomen, stuurde hij zijn vrouw en de meiden, die haar 

dienden, tezamen met de zwaarste stukken van het huisraad en het overgrote deel van de 

bagage naar de kust. Daar had hij een schip gereserveerd, waarmee zij comfortabel tot Jaffa 

kon reizen. Immers, uitsluitend deze kuststad stond al onder christelijk gezag en alle anderen 

leefden nog altijd onder het bewind van de ongelovigen. De uiteindelijke bedoeling van 

deze schikkingen van Boudewijn was, naar men zei, dat hij, nu hij op het punt stond 

vijandelijk gebied te doorkruisen, op die manier meer bewegingsvrijheid zou hebben bij 

opduikende problemen en meer voorbereid zou zijn om te reageren op plotse incidenten. 

Van daaruit bereikte hij Laodicea in Syrië en van dan af volgde hij de kust langs Jabala, 

Valenia, Maraclea, Tortosa en Arqa tot bij Tripoli. In zijn kamp buiten die stad maakte de 

lokale vorst zijn opwachting bij hem met geschenken en eerbewijzen. Hij gaf hem als 

informatie mee dat Duqaq, de vorst van Damascus, onderweg was en op zijn route een 

hinderlaag gelegd had. Boudewijn vervolgde zijn weg, passeerde langs Byblos en bereikte 

dan de zogenaamde Hondenrivier. Op die plaats bevindt er zich een zeer verraderlijke pas 

tussen de zeemonding en de hoge bergen, die zo goed als ontoegankelijk zijn door de 

gevaarlijke rotsen en de steile hellingsgraad. De passage zelf is nauwelijks twee el breed 

maar wel vier stadiën lang. De krappe doorgang door die gevaarlijke pas werd door de 

vijand bezet om zo elke doortocht onmogelijk te maken. Inwoners van die regio en enkele 

Turken, die hiervoor van ver waren gekomen, wilden zo de doortocht van de graaf 

verhinderen. Toen deze daar opdaagde, stuurde hij uit zijn gevolg enkele verkenners vooruit 

en dezen merkten dat sommige van de bezetters de rivier waren overgestoken en naar de 

vlakte waren afgezakt. Deze vaststelling was voor de christenen een aanleiding om te vrezen 

dat de vijand achter hun rug nog een grotere hinderlaag had gelegd. Ze lieten dan ook 

onmiddellijk iemand uit hun midden de graaf op de hoogte brengen van de situatie. Deze 

stelde prompt zijn troepen op in gevechtsformatie, ging op de vijand af en trof hen 

slagvaardig aan. Hij lanceerde een felle aanval op hen en bij het eerste treffen doorbrak hij 

hun gelederen. Vele vijanden werden gedood en de anderen werden op de vlucht gedreven. 

Boudewijn liet daarop zijn manschappen hun bagage afleggen en ter plaatse hun tenten 

opslaan. Omdat hun kampplaats tussen de bergen en de zee erg bekrompen was, brachten ze 

daar uiterst waakzaam en te midden van gevaren de nacht door. Ze werden immers constant 

bestookt door zowel de vijanden die de bergpas bezet hielden als door al wie uit Beiroet of 

Tripoli per schip was aangevoerd. Heel de nacht door vuurde de vijand een regen van pijlen 

op hen af en dat vormde een grote bedreiging voor de christenen aan beide uiteinden van het 

kamp. Deze werden zo in het nauw gebracht dat ze er die nacht niet in slaagden om hun 

                                                           
9 Cf. supra IX,21. 
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paarden, die uitgeput waren van de tocht en dorstig door de zware geleverde inspanningen, 

te laten drinken, ook al was de rivier vlakbij. 
 

X,6 De vijand wordt verslagen en Boudewijn bereikt na een vlotte tocht Jeruzalem. 
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Bij zonsopgang hield de graaf krijgsberaad met zijn manschappen. Dan gaf hij het bevel om 

de bagage terug klaar te maken en aan de terugtocht te beginnen. De zwakkere elementen en 

al wie niet meer optimaal strijdvaardig was, zette hij in de voorhoede en zelf volgde hij 

daarachter met de harde kern. Daarmee pareerde hij niet alleen vijandelijke aanvallen in de 

rug maar ook op de flanken. Op de voor hem typische arglistige en doordachte wijze had hij 

deze tactiek bedacht, niet omdat hij geen vertrouwen had in zijn escorte, maar omdat hij de 

vijand, die hem op de aftocht achtervolgde, zo naar open terrein kon lokken, waar een 

gevecht met hen veel makkelijker was. Hij bleef immers erg beducht voor die nauwe 

passage. 

Terwijl zijn manschappen zich zo uitsloofden op de terugtocht, verkeerden de vijanden in de 

mening dat hij uit schrik vervroegd op zijn stappen teruggekeerd was. Zij dachten dat de 

christenen volkomen in paniek waren en dreven daarom hun aanvalskracht nog op. Ze 

daalden dus af uit de bergpas en begonnen om ter felst de christenen op het meer open 

terrein te bestoken. Ook de scheepsbemanning, die aasde op buit, sprong aan wal, in de 

hoop een gemakkelijke zege te behalen op een vijand die al zo goed als verslagen was. 

De graaf merkte dat de vijanden het gebergte verlaten hadden en nu op vlak terrein 

opereerden waar ze de christenen fel op de huid zaten. Daarop gaf hij zijn manschappen het 

bevel tot rechtsomkeer en met geheven vaandels keerde hij zich naar de vijand, die hem van 

dichtbij bestookte. Zijn troepen volgden het inspirerende voorbeeld van hun aanvoerder en 

bestormden heftig de vijandelijke gelederen. Nog vooraleer die zich met hun beproefde 

tactiek in de bergen konden terugtrekken, gingen de christenen met hun fonkelende 

zwaarden op hen te keer, vastbesloten om hen zonder enig mededogen tot de laatste man uit 

te roeien. De vijand was niet opgewassen tegen deze charge. Ze waren verbijsterd door de 

moorddadige kracht die ervan uitging en stonden totaal perplex. Het was hun zorg niet meer 

om verder weerstand te bieden, maar ze stelden al hun hoop op de vlucht en probeerden op 

die manier hun hachje te redden. De scheepsbemanning kon er zelfs niet meer aan denken 

om terug aan boord te gaan en zij die hun heil zochten in het gebergte, kwamen op hun dolle 

vlucht in gevaarlijke ravijnen terecht en vonden onverhoeds op wel duizend verschillende 

manieren de dood. 

Na deze verpletterende zege op de vijand, keerden de christenen triomfantelijk en uitgelaten 

terug naar de plek waar ze hun persoonlijke bagage en de legertros hadden achtergelaten. Ze 

brachten daar een rustige nacht door en loofden de Heer “die de heersers van hun troon stoot 

en de geringe verheft.”10 De dag daarop trokken ze zich terug op een plaats, die Jounieh 

genoemd wordt en daar konden ze dan de nodige zorgen aan zichzelf en aan hun paarden 

besteden. Ze verdeelden er, zoals dat in militaire kringen gebruikelijk is, ook de buit en de 

gevangenen.  

De volgende morgen wilde de graaf toch eerst, heel bewust en vooruitziend, schikkingen 

treffen voor de veiligheid van zijn gevolg. Hij nam enkele lichtbewapende ruiters mee en 

ging onbevreesd naar de plaats waar een dag eerder de strijd was uitgevochten. Hij wilde er 

zich van vergewissen of de vijand de pas nog altijd bezet hield dan wel of de doorgang vrij 

was voor wie wilde oversteken. Hij constateerde dat er geen vijanden meer waren in de 

passage en dat de oversteek probleemloos kon verlopen. Daarop liet hij zijn manschappen 

optrommelen en toen deze de heuglijke tijding kregen, trokken ze naar de pas. Onder de 

                                                           
10 Lucas 1,52. 
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leiding van de graaf trokken zij zonder enige hinder over een plek, waarvoor ze lange tijd zo 

beducht waren geweest en die hen ook terecht angst had ingeboezemd. Vervolgens 

bereikten ze Beiroet en ze sloegen hun kamp op vlakbij deze stad. Van nu af aan volgden ze 

de kust en zo passeerden ze langs Sidon, Tyrus en Akko om uiteindelijk Haifa te bereiken. 

Maar de graaf wantrouwde Tancred om het overdreven en volkomen onterechte onrecht dat 

hij hem bij Tarsus in Cilicië11 had aangedaan. Boudewijn liet dan ook niemand van zijn 

gezelschap in Haifa binnengaan, want hij vreesde dat die illustere heer evenmin die 

belediging vergeten was en het hem betaald zou zetten. Tancred verbleef echter op dat 

ogenblik niet in die stad en de burgers gingen Boudewijn met blijken van gastvrijheid en 

broederlijke genegenheid tegemoet en op de koop toe boden ze hem de gelegenheid om aan 

gunstige voorwaarden basisproducten aan te kopen. 

Van daar trok Boudewijn naar Caesarea en vervolgens naar Arsuf. Ze bleven de kustweg 

volgen en zo bereikten ze Jaffa. Daar werden ze plechtig ingehaald door heel de clerus en 

het volk en met algemene bijval wierp Boudewijn zich daar op als hun meester. De 

volgende etappe ging naar Jeruzalem en ook daar kwam de voltallige clerus en het volk, 

zowel van Latijnse als van andere origine, hem tegemoet. Vol vreugde haalden ze hem in als 

hun koning en meester onder het zingen van hymnen en geestelijke liederen. 

 

X,7 Patriarch Daimbert is bevreesd voor de komst van Boudewijn. Hij verlaat zijn 

patriarchaal verblijf en trekt zich terug in de kerk van de Sionsberg. 
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Arnulf, waarover wij eerder gesproken hebben, die eerstgeborene van Satan en zoon van het 

verderf, zag ondertussen in dat hij definitief en trouwens volkomen terecht naast de zetel 

van Jacob gevallen was, die hij in een vermetele poging had willen claimen. Daarom begon 

hij het Daimbert, die door diezelfde kerk met algemene instemming als leider was 

aangesteld, moeilijk te maken en diens rust te verstoren. Want dadelijk na de dood van de 

hertog was hij Daimbert bij graaf Boudewijn van allerlei zaken gaan beschuldigen en tevens 

had hij, pervers en sensatiebelust als hij was, een aanzienlijk deel van de clerus tegen 

Daimbert in het harnas gejaagd. Arnulf was tevens machtig en schatrijk, hij was aartsdiaken 

van Jeruzalem en genoot ook inkomsten van de Tempel van de Heer en van de Calvariesite. 

Dankzij zijn rijkdom en zijn bedrevenheid in de misdaad kon hij veel invloed uitoefenen op 

de clerus, maar nog meer op seculieren. 

Gezien de doortraptheid van zijn eeuwige kwelduivel Arnulf en gelet ook op de wreedheid 

van de graaf, was Daimbert beducht voor de komst van Boudewijn. Hij had zijn patriarchale 

woonst verlaten en zich teruggetrokken in de kerk van de Sionsberg. Ver van alle commotie, 

besteedde hij daar in volledige anonimiteit al zijn tijd aan lectuur en gebed. Zodoende was 

hij geen getuige van de eervolle ontvangst die Boudewijn vanwege de burgers mocht 

genieten.  

 

X,8 Boudewijn gaat op expeditie naar Ascalon, steekt de Jordaan over, houdt een razzia in 

vijandelijk gebied en keert ten slotte terug naar Jeruzalem. 
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Hij bleef gedurende enkele dagen in de stad om zichzelf en zijn paarden wat rust te gunnen 

en de problemen van het Koninkrijk aan te pakken, voor zover de actuele omstandigheden 

dat vereisten. Maar omdat hij hyperactief was en niet kon stilzitten, begon hij met het oog 

op een nieuwe veldtocht een contingent te verzamelen, dat zowel bestond uit manschappen 

die hij had meegebracht als uit pas gerekruteerden uit het Koninkrijk zelf. Daarmee dook hij 

                                                           
11 Cf. supra III,21. 
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plotseling en onverwacht op voor Ascalon. De inwoners riskeerden geen uitval tegen hem 

en Boudewijn constateerde dus dat hij zo niet veel opschoot. 

Hij trok dan maar verder door de vlakte tussen de bergen en de zee en zo belandde hij in 

heel wat dorpen, waar de inwoners uit hun huizen getrokken waren en met vrouw en 

kinderen, met hun groot en klein vee naar ondergrondse holen weggevlucht waren. Er 

leefden nu in die streek dieven en struikrovers, die hun slag sloegen op de openbare wegen 

en meer bepaald met frequente overvallen de route tussen Ramla en Jeruzalem uiterst 

onveilig hadden gemaakt. Ze gingen daar geregeld reizigers onverhoeds te lijf met hun 

zwaarden. Toen de graaf dit te weten kwam, gaf hij het bevel om met hen korte metten te 

maken. Hij liet vuren aansteken bij de ingang van de spelonken en rook verwekkend 

materiaal aanbrengen. Zijn plan bestond erin om degenen die in de holen ingesloten zaten 

het leven zuur te maken met rookwolken en hen zo ofwel tot overgave te dwingen ofwel 

door die verstikkende rook definitief de adem af te snijden.  

En dit gebeurde ook effectief. De gevangenen van de grotten konden de hitte van het vuur, 

de gloeiende sintels en de verstikkende rook niet langer verdragen en ze gaven zich aan de 

graaf onvoorwaardelijk over. Deze laatste spaarde hen niet maar liet honderd van hen 

onthoofden, wat volgens hem duidelijk hun verdiende loon was. Alle voedselvoorraden, 

zowel voor mens als voor dier, die zij daar aantroffen, werden in beslag genomen. 

Vervolgens doorkruiste Boudewijn het gebied van de stam Simeon en daarna betrad hij het 

heuvelland van Judea. Daar kwam hij langs de beroemde plaatsen waar de aartsvaders 

Abraham, Isaac en Jacob begraven lagen, namelijk Hebron, dat ook wel Kirjat-Arba12 

genoemd wordt. Langs de wijngaarden van Engaddi kwamen ze zo in die fameuze vallei 

waarin de Zoutzee ligt. Ze passeerden Soar, dat weliswaar klein is maar toch bij machte was 

om Lot te redden, toen die vluchtte uit Sodoma.13 Zo belandden ze in het gebied van de 

Moabieten en ze doorkruisten heel Syria-Sobal.14 Daarbij probeerden zij bij elke 

gelegenheid die zich voordeed dat verderfelijke volk schade te berokkenen en hun eigen 

situatie te verbeteren. Maar tijdens heel die tocht konden ze geen successen boeken, behalve 

het wegroven van paarden en vee uit de eigendommen van de vijand. De inwoners waren 

immers gewaarschuwd van de komst van Boudewijn en ze hadden hun toevlucht gezocht in 

hun traditionele schuiloorden in het ontoegankelijke bergland. Bijgevolg troffen de 

christenen bij hun doortocht door dat gebeid alles leeg en onbewoond aan.  

Uiteindelijk zag de graaf in dat hij geen resultaten kon bereiken en omdat het kerstfeest op 

handen was, keerde hij langs dezelfde route als op de heenreis terug. Op 21 december, op 

het feest van de heilige apostel Thomas, bereikte hij Jeruzalem. 

 

X,9 Patriarch en graaf verzoenen zich en deze laatste wordt als koning geïnstalleerd. Tancred 

is het onrecht uit het verleden nog niet vergeten, hij scheurt zich af van Boudewijn en wordt 

naar Antiochië geroepen. 
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In het jaar 110115 na Christus kwamen patriarch Daimbert en graaf Boudewijn dankzij de 

interventie van enkele bekwame bemiddelaars tot verzoening. Op het feest van Christus’ 

geboorte, werd Boudewijn vervolgens in het bijzijn van de clerus en van het volk, van de 

kerkelijke prelaten en van de vooraanstaanden van het Koninkrijk gezalfd en tot koning 

aangesteld door de al eerder vermelde patriarch. Vervolgens werd hij plechtig gekroond met 

de koninklijke diadeem. 

                                                           
12 Genesis 23,2; Jozua 14,15.  
13 Genesis 19,23-30. 
14 Genesis 36,20. 
15 In feite 25 december 1100. 
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Zodra Boudewijn op de troon zat en als koning was geïnstalleerd, herinnerde Tancred, die 

illustere heer die voortleeft in Christus’ gedachtenis, zich het onrecht dat hem volkomen 

onterecht door diezelfde Boudewijn bij Tarsus in Cilicië was aangedaan. Tancred was zeer 

godsvruchtig en gehoorzaamde scrupuleus aan zijn geweten. Hij vreesde nu dat hij door een 

eed onomkeerbare verplichtingen zou krijgen tegenover iemand voor wie hij geen oprechte 

genegenheid kon opbrengen. Daarom droeg hij de stad Tiberias en ook Haifa, dat hem 

omwille van zijn uitzonderlijke verdiensten gul was geschonken door de illustere Godfried, 

over in de handen van koning Boudewijn. Hij kreeg de toelating om te vertrekken en hij 

verhuisde tot spijt van iedereen naar het gebied van de Antiochiërs. Bij herhaling was hij 

immers door de vooraanstaanden van die regio opgeroepen om de zorg en de 

verantwoordelijkheid over het prinsdom op te nemen in afwachting van de terugkeer van 

Bohemund, als de Heer hem ooit uit gevangenschap zou willen bevrijden. Maar als de prins 

niet zou terugkomen, zou heel diens erfenis sowieso aan Tancred als wettige erfgenaam 

toekomen. 

Bij zijn aankomst in Antiochië vertrouwde het volk en de elite hem onmiddellijk het 

volledige bestuur toe zonder enige beperking. De koning van zijn kant stond Tiberias, dat 

hij van Tancred gekregen had, in volle eigendom, inclusief erfrecht, af aan Hugo van St.-

Omer, een edelman die zeer bedreven was met de wapens. Daarna was de toestand in het 

Koninkrijk vier maanden lang rustig. 

 

X,10 (11) De koning steekt de Jordaan over en haalt in vijandelijk gebied een enorme buit op. 

Beschrijving van een zeer lovenswaardige daad van Boudewijn. 
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In diezelfde periode kreeg de koning rapporten van personen die officieel aangesteld waren 

om de situatie in de naburige gebieden in het oog te houden en om zwakke punten bij de 

vijand te signaleren. Op basis van hun advies verzamelde hij in het grootste geheim een 

immens leger, waarmee hij de Jordaan overstak en het gebied van de Arabieren binnentrok. 

Hij drong door tot diep in de woestijn, het traditionele woongebied van dat volk en dan 

bereikte hij uiteindelijk zijn bestemming. Onverhoeds overviel hij ’s nachts de Arabieren, 

terwijl deze in hun tenten lagen. De christenen konden maar enkele mannen 

gevangennemen, maar wel de vrouwen en alle kleine kinderen en ze palmden ook alle 

bezittingen van de Arabieren in. Zo konden ze een indrukwekkende buit meevoeren en ook 

een fenomenaal aantal kamelen en ezels. Het merendeel van de mannen had hen van ver 

horen aankomen, ze waren onmiddellijk op hun snelle paarden gesprongen en ze hadden 

zich diep in de woestijn in veiligheid gebracht. Op hun vlucht hadden zij hun tenten, hun 

vrouwen en kinderen en al hun bezittingen aan de vijand prijsgegeven.  

De christenen begonnen dus aan de terugtocht, waarbij ze de dieren en de slaven voor zich 

uitdreven. In die colonne van gevangenen bevond zich ook een illustere dame, de echtgenote 

van een grote en machtige vorst, die daar door een noodlottig toeval terechtgekomen was. 

Zij deelde het lot van de anderen, maar zij was zwanger en de dag van de bevalling was 

dichtbij. En ja, midden op de tocht kreeg zij de normale barensweeën en zij schonk het leven 

aan een baby. Toen de koning hiervan hoorde, liet hij haar van de kameel, waarop zij zat, 

afhalen en voor haar uit de buit een naar omstandigheden comfortabel bed op de grond in 

gereedheid brengen. Men bracht haar ook voedsel en twee zakken water. Op haar vraag 

kreeg ze ook een meid en twee kamelen, waardoor haar voeding via hun melk verder 

gegarandeerd was. Boudewijn wikkelde haar in zijn eigen mantel, gaf haar de vrijheid en 

vervolgde dan de reis met zijn troepen. 

Nog diezelfde dag of misschien een dag later was die machtige Arabische vorst met een 

groot gevolg op de voor zijn volk gebruikelijke wijze direct in de sporen van het christelijke 

leger gevolgd. Hij was erg bedroefd en in de put omdat hij zijn echtgenote, een edele dame, 
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die op het punt stond te bevallen, verloren had. Hij was alleen nog met die trieste gedachte 

bezig maar trof dan plots zijn echtgenote op haar rustbed aan. Bij deze onverwachte 

ontmoeting stond hij perplex omwille van het uitzonderlijke menslievende gebaar dat de 

koning hier voor hem overhad. Hij prees de naam van de Latijnen hemelhoog en bovenal de 

welwillendheid van de koning. Plechtig beloofde hij dat hij hem in de toekomst naar best 

vermogen trouw zou zijn en naderhand maakte hij die belofte ook waar in een bijzonder 

kritieke situatie.  

 

X,11(12) Westerse vorsten beginnen op hun beurt aan de tocht en bereiken Constantinopel 

met een grote troepenmacht. 
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Terwijl dit alles zich in het Oosten afspeelde, hoorden vorsten in het Westen van de grote 

wonderen die de Heer via zijn dienaren, die op pelgrimstocht gegaan waren, gerealiseerd 

had. Hoe de Heer over ontzaglijke afstanden en na talrijke en zeer diverse beproevingen zijn 

leger naar het Beloofde Land had geleid, hoe Hij voor hun ogen volkeren had onderworpen 

en koninkrijken vernederd. De thuisblijvers waren opgetogen over de successen van hun 

broeders, maar tevens gefrustreerd, omdat zij niet waardig waren bevonden om aan hun 

successen te participeren. Zij maakten dus onderlinge afspraken en legden unaniem de 

gelofte af om een nieuwe expeditie op te starten. Het boegbeeld hiervan was de bekende en 

befaamde graaf Willem van Poitiers, tevens hertog van Aquitanië. Daarnaast was er ook 

graaf Hugo van Vermandois, broer van de Franse koning Filips en bijgenaamd de Grote, die 

al aan de eerste expeditie had deelgenomen, maar die na de val van Antiochië door 

financiële beslommeringen noodgedwongen naar zijn thuisbasis was teruggekeerd. Dan was 

er ook nog graaf Stefan van Chartres en van Blois, een bekwame man en goede adviseur 

voor het beleid maar die net vóór de val van Antiochië terugdeinsde voor het nakende 

gevecht en schandelijk en smadelijk zijn metgezellen in de steek had gelaten. In een eerloze 

vlucht had hij zich voor eeuwig te schande gemaakt en daarom zocht hij een gelegenheid 

om op zijn vroegere desertie terug te komen en zijn welverdiende slechte naam uit te 

wissen. Hij maakte zich dus op voor een nieuwe tocht en zocht zich een respectabel gevolg 

uit. Daarnaast maakte ook graaf Stefan van Bourgondië, een zeer beroemde figuur van hoge 

adel, zich op voor de tocht, maar ook nog vele andere edelen, die bekendheid genoten door 

hun gebied, hun levenswijze, hun afkomst of hun wapenfeiten, werden door datzelfde 

verlangen aangestoken en maakten zich op om te vertrekken. Zij wachtten de dag af, waarop 

volgens afspraak de belangrijkste vorsten aan de expeditie zouden beginnen om zich dan 

ook bij die troepen aan te sluiten.  

Eens alle voorbereidingen voor de tocht achter de rug, trommelde iedereen zijn metgezellen 

op en ze begaven zich op de afgesproken datum op weg. Zij volgden in de voetsporen van 

de eerste expeditie, maar niet met diezelfde religieuze bezieling. Bij hun aankomst in 

Constantinopel werden ze door keizer Alexius met de nodige eerbewijzen ontvangen en ze 

troffen daar de graaf van Toulouse aan, die zich tijdens de eerste expeditie een grote en 

verdienstelijke leider had getoond. Hij had, zoals eerder gezegd16, zijn vrouw en het grootste 

deel van zijn huishouding bij Laodicea achtergelaten en was naar de keizer getrokken om 

hulp te vragen, zodat hij zich bij zijn terugkeer in Syrië één of meerdere steden zou kunnen 

toe-eigenen. Hij had zich immers voorgenomen om de eenmaal begonnen pelgrimstocht ten 

einde toe te voltooien en nooit meer naar zijn thuisland terug te keren. De pelgrims waren 

blij met het hernieuwde contact met deze actieve en bekwame man. Met daarbovenop nog 

een vrijgeleide en een overvloed van geschenken vanwege de keizer, rukten ze verder op 

                                                           
16 Cf. supra IX,13. 
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 met de graaf als gids. Ze staken met hun troepen de Hellespont over en kwamen, in het 

spoor van het vorige leger, aan bij Nicea in Bithynië.  

 

X,12(13) Keizer Alexius gebruikt op de voor hem typische wijze de Turken om de westerlingen 

een hak te zetten. Een meerderheid van de pelgrims sneuvelt. De overlevenden komen aan in 

Antiochië in het spoor van de graaf van Toulouse. 
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De keizer was, naar aloude Griekse traditie, afgunstig op de successen van de christenen. 

Hij ontving hen, zoals vermeld, wel zeer gastvrij, maar ondertussen was hij constant bezig 

in het geheim via spionnen met de vijand complotten te smeden om hen te vernietigen. Via 

talrijke brieven of missies van gezanten over en weer hield hij die op de hoogte en hij 

maande hen aan om, met het oog op hun eigen veiligheid, een leger van die omvang niet 

zomaar te laten oversteken. Uiteindelijk speelde hij de rol van schorpioen. Aan zijn 

voorzijde valt er niets te vrezen, maar je doet er wel beter aan om het venijn in de staart te 

ontwijken. Via de keizer en zijn entourage werd de komst van de christenen dus 

doorgeseind en vanuit alle delen van het Oosten trommelde men troepen op, zowel met 

smeekbeden als met klinkende munt. Bedoeling was om de doortocht te verhinderen van al 

degenen, die volgens eensluidende berichten zinnens waren om over te steken. 

Maar de christenen gingen, met opzet of bij toeval, elk hun eigen weg en rukten in 

verspreide formatie verder op, zoals los zand, zonder enige onderlinge band van 

genegenheid en bovenal zonder het minste respect voor de discipline, waaraan de eerste 

expeditie zich zo strikt gehouden had. Volkomen terecht werden zij geconfronteerd met een 

machtige tegenstrever en zij belandden in vijandelijke handen. Op één dag sneuvelden meer 

dan 50.000 mannen en vrouwen, geveld door het zwaard. 

Een aantal van hen was het van Godswege gegund om aan de vijandelijke benden te 

ontkomen. Ongewapend en met verlies van al hun bagage en hun volledige uitrusting, 

vonden ze hoe dan ook een uitweg en met meer geluk dan ijver belandden ze in Cilicië, bij 

Tarsus, de hoofdstad van die provincie, maar daar moesten ze helaas het tragische verlies 

van Hugo van Vermandois betreuren. Hij werd met een luisterrijke ceremonie begraven in 

de kerk van de apostel van de heidenen, die uit diezelfde stad afkomstig was. Na enkele 

dagen van recuperatie gingen ze terug op weg en ze bereikten Antiochië. Tancred, die het 

bestuur van het prinsdom waarnam, ontving hen, zoals hij gewoon was, met veel respect, 

waarbij zijn voorkeur duidelijk uitging naar de graaf van Poitiers, die de anderen niet alleen 

in adel en rijkdom overtrof, maar die ook bij die noodlottige expeditie door het verlies van 

bijna heel zijn fortuin, zo goed als failliet was.  

Uiteindelijk werden zij voortgestuwd door het verlangen om de heilige plaatsen te 

bezoeken. Sommigen, die hun paard verloren hadden, gingen op zoek naar een boot en 

anderen, die nog wel een rijdier hadden, haastten zich langs de route over het land naar 

Jeruzalem. Ten slotte kwamen ze weer samen bij Antarados, een kuststad die in de 

volksmond Tortosa genoemd wordt. Op advies van Raymond van Toulouse begonnen ze 

aan de belegering van die stad. Ook al leek die vesting onneembaar, toch slaagden ze erin 

haar met de hulp van de Heer te overweldigen. De inwoners werden ofwel met het zwaard 

afgemaakt, ofwel belandden ze tot het eind van hun dagen in de slavernij. De christenen 

wezen dan de stad toe aan de graaf en verdeelden onderling de buit volgens het krijgsrecht. 

Dan richtten ze zich weer op hun eindbestemming, terwijl de graaf achterbleef om over 

Tortosa te waken, ondanks het verzet van anderen die erop stonden dat hij hen verder zou 

blijven volgen.  

 

X,13(14) De koning belegert Arsuf en neemt deze stad in.  
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Terwijl dat eerder vermelde christelijke leger in het Sultanaat van Rûm af te rekenen had 

met alle mogelijke tegenslagen, bleef de koning van Jeruzalem niet bij de pakken zitten. Hij 

was er erg op uit om de grenzen van zijn rijk te verruimen en het was voor hem een 

topprioriteit om uit te kijken naar expansiemogelijkheden voor zijn beperkte territorium. 

Nu was bij het begin van de lente een Genuese vloot in de haven van Jaffa komen aanmeren 

en die werd door de koning en door de burgers van Jaffa met veel eerbetoon ontvangen. Het 

paasfeest stond voor de deur en daarom brachten de Genuezen hun schepen op het droge en 

ze spoedden zich naar Jeruzalem voor de aan dat feest verbonden plechtigheden. Nadat 

Pasen op de gebruikelijke manier gevierd was, riep de koning via bekwame mannen, die 

over de gave van het woord beschikten, de vlootoversten op voor een vergadering met de 

oudsten van de stad en de legerleiding. Hij legde de Genuezen de vraag voor of ze plannen 

hadden om terug te keren dan wel of ze zich voor een bepaalde termijn tegen een eerbare 

vergoeding wilden engageren in goddelijke dienst voor de uitbreiding van het Koninkrijk. 

Na raadpleging van hun achterban antwoordden ze dat ze bereid waren om nog een tijd in 

het Koninkrijk te blijven, als dit onder eerbare voorwaarden kon gebeuren. Het was immers 

van bij het begin hun intentie geweest om zich gedurende enige tijd in goddelijke dienst 

loyaal in te zetten voor de uitbreiding van het Koninkrijk. Ze kwamen onderling tot een 

sluitend compromis, waarbij tussen de partijen volgende afspraken overeengekomen werden 

en bij ede bekrachtigd: voor de tijd, dat zij zich met hun vloot in het Koninkrijk wilden 

ophouden, kregen de Genuezen, als een vijandelijke stad of vesting met hun hulp ingenomen 

werd, automatisch één derde van alle buit en van het geld dat bij de vijand geroofd werd, om 

dat intern te verdelen. De overige twee derden mocht de koning voor zich houden. 

Bovendien verwierven zij contractueel het recht op het bezit van één eigen straat in gelijk 

welke stad die op diezelfde wijze van de vijand afhandig gemaakt was. 

De koning was nu hoopvol gestemd en rekende daarbij ook nog op goddelijke bijstand. Hij 

ronselde in de steden, waarover hij gezag uitoefende, een legermacht, die zowel 

samengesteld was uit ruiters als uit voetknechten. Daarmee ging hij te land en ter zee de 

kuststad Arsuf volledig blokkeren. Deze plaats wordt ook Antipatris genoemd, een naam die 

de stad gekregen had van Antipater, de vader van Herodes. De locatie is heel vruchtbaar en 

beschikt over alle comfort op het gebied van bossen en weiden. Eén jaar eerder was de stad 

belegerd door die memorabele heer Godfried. Deze had echter ingezien dat hij niet verder 

opschoot bij gebrek aan een vloot, waarmee hij de belegerden volledig van de zee kon 

afsluiten en hij was dan maar onverrichterzake teruggekeerd. Boudewijn plaatste zijn 

troepen in een cirkel rondom de stad, zodat zij volledig omsingeld was. Dan liet hij met 

grote balken een belegeringstoren bouwen. Eens de werken voltooid, werd de toren 

omzichtig tegen de omwalling geplaatst, maar het tuig bleek onvoldoende stevig, want door 

de belasting, die uitging van de massa soldaten, die naar boven klommen, brak de 

constructie en stortte die neer. Bij dit ongeval raakten circa honderd christenen 

zwaargewond. Bovendien werden er een aantal door de vijand gevangengenomen en zij 

werden voor de ogen van de christenen gekruisigd. De christelijke strijdkrachten waren erg 

onder de indruk van dit incident, ze vielen daarop nog heftiger aan en dreven de vijand terug 

binnen de muren van de stad. De stedelingen waren nu totaal in paniek en dachten er zelfs 

niet meer aan om zich verder te verdedigen. De christenen plaatsten ladders tegen de muren 

en waren al gauw heer en meester over torens en stadswallen, waarop de stedelingen alle 

hoop op redding verloren. Via tussenpersonen konden zij van de koning bekomen dat zij, 

mits de overgave van de stad, samen met hun vrouwen en kinderen een vrije aftocht kregen, 

inclusief de toestemming om al hun roerende goederen mee te nemen en een vrijgeleide tot 

Ascalon.  
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Eens de vesting ingenomen, liet Boudewijn daar een contingent achter om de plaats 

zorgvuldig te bewaken en daarna trok hij stante pede naar Caesarea, om deze stad ook op 

staande voet te gaan belegeren. 

 

X,14 (15) De kuststad Caesarea wordt eveneens belegerd en daarna ook ingenomen. 
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De stad Caesarea is aan de kust gelegen en stond in vroegere tijden bekend als ‘Strato’s 

Toren’. Volgens aloude kronieken werd deze stad door Herodes de Oudere fors uitgebreid 

en met schitterende gebouwen opgeluisterd. Ter ere van keizer Augustus noemde Herodes 

haar in het vervolg Caesarea en op gezag van de keizer werd zij ook de hoofdstad van 

Palestina Secunda. Grote troeven van de stad waren de waterlopen en de besproeide parken, 

maar zij miste een haven. Men kan wel in verband met diezelfde Herodes lezen dat hij, 

ondanks een grote financiële inbreng en maximale inspanningen, er toch niet in slaagde om 

daar een veilige aanlegplaats voor schepen te voorzien.  

Eens koning Boudewijn daar met zijn leger aangekomen was, parallel overzee begeleid door 

de vloot, omsingelde hij de stad en hij begon het beleg. Op de daarvoor voorbestemde 

plaatsen werden slingertuigen opgesteld en daarop begon de bestorming van de stad. Door 

herhaalde aanvallen op de stadspoorten slaagden ze erin om paniek te zaaien. De torens en 

de wallen raakten zwaar beschadigd door het bombardement met zware projectielen en 

omdat ook de huizen daardoor heen en weer geschud werden, kregen de belegerden geen 

moment van rust. Ondertussen werd er gewerkt aan een uitzonderlijk hoge stormtoren, die 

ver boven de stadstorens uitstak, zodat de christenen van daaruit alle kansen zouden krijgen 

om de stad ongehinderd te bestormen.  

Zowel de burgers als onze troepen waren zo ongeveer vijftien dagen continu bezig – de enen 

vielen aan met volle macht, de anderen trachtten met een identieke inzet de zware 

projectielen af te weren – en voortdurend werd er heftig slag geleverd. Maar toch maakten 

de christenen de bedenking dat de burgers door die lange periode van rust en vrede verwend 

waren en minder getraind in het hanteren van wapens. Ze waren ook minder opgewassen 

tegen al die inspanningen en van dag tot dag begon hun verweer te verzwakken en raakten 

ze meer uitgeput door die zware gevechten. In onderlinge gesprekken keurden de christenen 

alle verder uitstel af. Ze porden elkaar aan en wilden niet wachten op de afwerking van de 

stormtoren. Eensgezind gingen ze fors in de aanval en ze zetten daarbij nog meer druk dan 

anders. Zo konden ze de burgers de stad indrijven en ze zaaiden daarbij zoveel paniek dat de 

stedelingen niet meer op redding hoopten, de bewaking van de stadsmuren prijsgaven en 

geen zorg meer besteedden aan de defensie van de stad. Toen de christenen dit zagen 

gebeuren, plaatsten ze ladders tegen de muren, klommen stante pede om ter eerst naar boven 

en bezetten de torens en de stadsmuren. Sommigen slaagden er ook in om de stadspoorten te 

openen, waardoor de toegang tot de stad geforceerd werd en de koning met zijn 

manschappen kon binnendringen. Deze laatsten doorkruisten de stad en drongen de huizen 

binnen, waar de burgers zich veilig waanden. Ze doodden de familievaders, legden beslag 

op het huisraad en roofden alles weg wat ze maar konden gebruiken. Eens de voltallige 

familie uitgemoord, sloegen ze ook de huizen zelf aan. 

Het zou ons te ver leiden om hier uit te weiden over burgers, die langs straten en pleinen van 

de stad per ongeluk op christenen botsten. Want ook zij die nauwgezet op zoek waren naar 

schuilplaatsen en uitwijkmogelijkheden, ontkwamen niet aan het bloedbad. Velen, die 

misschien anders genade zouden gekregen hebben, waren in feite zelf de oorzaak van hun 

eigen dood. Ze begonnen goud en edelstenen in te slikken en wekten daardoor fataal de 

begeerte op van hun vijanden, die hierop aasden. Deze hakten dus die burgers middendoor 

om in hun ingewanden op zoek te gaan naar juwelen.  
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X,15 (16) Vele burgers komen om in de stedelijke moskee. Men stelt een aartsbisschop aan in 

de ingenomen stad. 
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In een bepaalde wijk van de stad lag op een hoogte de openbare stedelijke gebedsruimte, op 

de plaats waar ooit Herodes een schitterende tempel had laten bouwen ter ere van keizer 

Augustus. Daarheen was bijna de hele bevolking gevlucht, want ze hoopten daar redding te 

kunnen vinden, want het was toch een bidplaats. Maar de aanvallers forceerden de toegang 

en richtten zulke slachting aan onder al wie daar een toevlucht had gezocht dat de voeten 

van hen die de moordpartij uitvoerden, baadden in het bloed van de slachtoffers en dat de 

enorme stapel lijken zorgde voor een huiveringwekkend zicht.  

In diezelfde moskee troffen ze ook een felgroen kunstvoorwerp aan in de vorm van een 

schaal. De Genuezen dachten dat het van smaragd was, ze verwierven het eigendomsrecht 

ervan voor een grote som geld en gebruikten de schaal voor de luisterrijke aankleding van 

hun kerk. Vandaar dat ze tot op heden17 aan alle personaliteiten bij hun bezoek aan Genua 

diezelfde schaal als een topstuk tonen en hen diets proberen te maken dat ze echt bestaat uit 

wat de kleur aangeeft, nl. smaragd. Bijna alle volwassen burgers werden in de diverse 

stadswijken vermoord en jonge meisjes en knapen bleven maar bij uitzondering gespaard. 

Hier is letterlijk van toepassing wat bij de profeten opgeschreven staat: “Hij liet zijn volk 

gevangen wegvoeren, leverde zijn sieraad uit aan de belager.”18 

Er kwam nu een einde aan het wapengeweld en aan de slachting. Heel de buit en alles wat 

ze in de huizen hadden aangetroffen, werd op één plaats samengebracht. Conform de 

bepalingen van het compromis werd één derde toegewezen aan de Genuezen en de overige 

twee derden kwamen toe aan de koning en zijn gevolg. Het volk van de christenen, dat 

tijdens de expeditie al zijn financiële reserves opgebruikt had, bijgevolg arm en berooid was 

toegekomen en dat zich in diezelfde povere situatie tot dan toe was blijven inzetten, begon 

nu voor het eerst te genieten van een zekere welstand. Ze hadden immers heel wat buit in de 

wacht gesleept, aanzienlijk wat kapitaal en ook van de voorraden was er voor ieder van hen 

een rijkelijk aandeel weggelegd. 

Vervolgens leidde men bij de koning, die als rechter zetelde, de gouverneur voor, die in hun 

taal ‘emir’ genoemd wordt en de jurist, die voor de rechtspraak verantwoordelijk was, in 

hun taal ‘kadi’. De koning verleende hen beide gratie, in de hoop dat ze zich in de nabije 

toekomst zouden vrijkopen. Ze werden wel in de boeien geslagen en onder verzekerde 

bewaking geplaatst.  

Boudewijn zat in tijdsnood en kon zich niet veroorloven om daar nog langer te blijven, want 

andere taken deden op hem een beroep. Hij stelde in Caesarea een zekere Boudewijn als 

aartsbisschop aan. Deze was nog met hertog Godfried op expeditie vertrokken. Hij liet ook 

een legercontingent achter om over de stad te waken en daarna haastte hij zich naar Ramla. 

 

X,16 (17) De koning komt aan in Ramla en wacht daar het aangekondigde leger van de vijand 

op. Hij bindt de strijd met hen aan en behaalt de overwinning. 

 

  

 

 

De stad Ramla ligt in de vlakte bij Lydda, dat ook Diospolis genoemd wordt. Ik heb de 

naam van die stad in de Oudheid niet kunnen terugvinden, maar volgens de versie van de 

meeste bronnen bestond de stad toen ook nog niet. Oude kronieken vermelden dat ze in de 

periode na het leven van de verleider Mohammed gesticht is door Arabische vorsten, die 

                                                           
17 En zelfs nu nog, want in de schatkamer van de kathedraal van San Lorenzo in Genua presenteert men, met 
verwijzing naar het werk van Willem van Tyrus, nog altijd ‘il sacro catino’ (‘de heilige kom’), die in de 
Middeleeuwen doorging voor de Graal. 
18 Psalm 78, 61. 
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hem opgevolgd waren. In de periode, waarin het christelijk leger voor het eerst in Syrië 

aankwam, was het een bloeiende stad met een grote bevolkingsaangroei en ze was omgeven 

door torens en een stevige omwalling. Toen de christelijke troepen zich overal in de regio 

begonnen te nestelen, vluchtten de inwoners naar Ascalon, omdat deze stad nog beter 

versterkt was, want Ramla beschikte niet over een buitenomwalling noch over een 

tussenliggende gracht. 

De christenen troffen dus, zoals gezegd, deze stad onbewoond aan en ze bezetten een deel 

ervan met een versterkt kamp, voorzien van muren en een gracht. Ze achtten het immers niet 

haalbaar om een omwalling van dergelijke lengte met een zo beperkt garnizoen te bezetten. 

Het gerucht deed ook de ronde – en dat bleek dicht bij de waarheid te zitten – dat de kalief 

van Egypte één van zijn generaals met een omvangrijk leger naar de regio van Ascalon 

gestuurd had. Op de voor hem typische wijze had hij opdracht gegeven om stante pede uit te 

trekken en dat povere schooiersvolk, dat zo vermetel geweest was om zijn territorium te 

betreden en zijn rust te verstoren, ofwel totaal uit te roeien met het zwaard ofwel in de 

boeien te slaan en mee te slepen tot bij hem in Egypte. Naar verluidt, trokken in het gevolg 

van deze aanvoerder 11.000 ruiters op en niet minder dan 20.000 voetknechten. De 

geruchten hierover hadden de koning ertoe aangezet om zijn vertrek uit Caesarea te 

vervroegen, want hij vreesde dat een vijand, die kon prat gaan op een dergelijk numeriek 

overwicht, zinnens was gevaarlijke aanvallen op het Koninkrijk te lanceren.  

Eens in Ramla aangekomen, bleef hij daar nagenoeg één volledige maand stand-by, maar hij 

zag dat de vijanden niet opschoten en dus keerde hij terug naar Jaffa. Uiteindelijk, in de 

loop van de derde maand, begonnen de eerder vermelde Egyptische troepen te vrezen voor 

het verstrijken van het mandaat vanwege hun meester. Zij waren ook heel bang voor zijn 

woede en zijn teleurstelling omwille van al dat uitstel. Ze maakten dan maar van de nood 

een deugd en hervatten zich. Nadat ze hun troepen in gereedheid gebracht hadden, bereiden 

ze zich voor om in gevechtsformatie onze gebieden binnen te trekken en daar met ons in 

gevecht te gaan. 

Dit werd aan de koning gemeld en hij trommelde het beperkte militaire potentieel van het 

Koninkrijk op. Ons bescheiden draagvlak kon immers geen grotere troepenmacht leveren. In 

de omgeving van Lydda en Ramla verzamelde Boudewijn een zo talrijk mogelijke leger en 

uiteindelijk kon hij beschikken over 260 ruiters en 900 voetknechten.  

Toen het zeker was dat de vijand op komst was, splitste hij zijn troepen op in zes bataljons 

en daarmee rukte hij naar hen op. Eens ze in gevechtsformatie opgesteld stonden, zette hij in 

de eerste linie een zeer religieus bezielde en godvrezende abt met het kruishout van Christus 

in de hand. Aldus opgesteld, zagen ze de vijandelijke slaglinie dichterbij komen. Daarop 

smeekten ze de hulp van de Heer af, richtten hun blikken ten hemel en voerden een charge 

uit op de vijand, niet beducht voor diens numerieke overmacht. Ze waren er zich wel van 

bewust dat het voor hen een kwestie was van leven of dood en ze gingen hun tegenstrevers 

te lijf met hun zwaard. De vijanden van hun kant waren, voor het geval dat ze niet als 

overwinnaars naar Egypte zouden terugkeren, bekommerd voor hun vrouwen en kinderen, 

voor hun bezit en hun eigendommen, die ze daar hadden achtergelaten. Ze boden dus zo 

heftig mogelijk weerstand en probeerden, zo goed ze konden, de aanvallen van de 

christenen af te weren.  

Zo slaagde de eerste vijandelijke linie erin om bij een aanval op één van de christelijke 

bataljons dit laatste door hun overmacht uit elkaar te slaan en op de vlucht te drijven. Ze 

gingen in de achtervolging, bestookten daarbij de christenen nog feller en roeiden ze bijna 

volledig uit. De overige christelijke bataljons vingen echter de vijandelijke aanvallen op en 

gingen met nog meer vuur in de tegenaanval. Ze richtten een vreselijke slachting aan zonder 

weerga, waarbij de koning, zoals het een leider van dat kaliber past, nu eens de enen, dan 

weer de anderen met woord en daad aanmoedigde. Met het bataljon, waarover hij het 
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commando voerde, bood hij immers ondersteuning aan christelijke strijders, die onder de 

druk dreigden te bezwijken en hij gaf hen opnieuw moed. 

Lange tijd bleef de uitkomst van de strijd onzeker, maar uiteindelijk gunde God de 

christenen de overwinning. De vijand moest op de vlucht en zij verloren ook hun 

aanvoerder, die zich heldhaftig verweerde in de strijd, maar door zwaardsteken getroffen 

werd en sneuvelde. De koning zag dat de vijandelijke gelederen uiteengeslagen waren. Een 

deel van hun troepen was gesneuveld en de rest was onherroepelijk op de vlucht gedreven. 

Op straffe des doods vaardigde hij het verbod uit dat zich ook maar iemand nu zou 

bekommeren om buit te halen op de vijand. Zij moesten die integendeel achternazetten, 

daarbij hun zwaarden niet onbenut laten en alle vijanden uitroeien, zolang er nog één kon 

gevonden worden. Zelf ging hij als eerste achter hen aan en aan het hoofd van enkele 

ruiterijafdelingen en van een groep uiterst mobiele voetknechten, achtervolgde hij de vijand 

over een afstand van acht mijl tot bij Ascalon. Daarbij hield hij niet op om hen zware 

verliezen toe te brengen. Toen het invallen van de duisternis hieraan een einde maakte, 

waarschuwde hij zijn metgezellen met een hoornsignaal en hij keerde terug naar het 

slagveld. Daar kon hij die nacht als overwinnaar uitrusten, nadat hij eerst, volgens de regels 

van de krijgskunst, de buit onder zijn troepen verdeeld had.  

Naar verluidt, sneuvelden daar circa 5000 vijanden, terwijl men in onze gelederen bij een 

troepentelling 70 ruiters miste en weliswaar heel wat meer voetknechten, maar het exacte 

aantal is niet bekend. 

 

X,17 (18) Dan trekt Boudewijn naar Jaffa en daar bemoedigt hij de burgers, die in paniek 

waren. 
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Het vijandelijke contingent dat een dag eerder een afdeling van de christenen uit elkaar 

geslagen had, zette de vluchtelingen achterna tot Jaffa. Ze namen de wapens, harnassen, 

schilden en helmen van hun slachtoffers in beslag en rustten zich daarmee uit. Driest 

presenteerden ze zich voor die stad, waarbij ze luidruchtig aan de burgers diets maakten dat 

de koning samen met heel het christelijke leger in de slag het onderspit had moeten delven. 

Zij droegen hiervoor een zeer duidelijk en ook zichtbaar bewijs aan: zij konden de 

welbekende wapens van hun vrienden en huisgenoten komen bekijken en herkennen. Toen 

de burgers dit hoorden, waren zij en ook de koningin, die in de stad achtergebleven was, 

ervan overtuigd dat zij de waarheid spraken. Ze begonnen te jammeren en na overleg met de 

oudsten en met hen, die als de meest ervaren burgers doorgingen, oordeelden ze dat er maar 

één oplossing overbleef. Ze moesten een gezantschap sturen naar Tancred, de prins van 

Antiochië, met de bede om het Koninkrijk, dat een zware crisis meemaakte en van zijn 

leider beroofd was, dadelijk te hulp te komen. Immers, alle hoop van heel het gelovige volk, 

was, God uitgezonderd, alleen nog op hem gericht. 

Nadat de koning echter die nacht had doorgebracht in de vlakte, verzamelde hij bij dageraad 

opnieuw zijn zegevierende troepen om op te rukken naar Jaffa. Terwijl ze nog volop met de 

voorbereiding van de mars bezig waren, kwamen plots diegenen opduiken, die de voorbije 

nacht met hun onheilsboodschap, de inwoners van Jaffa zo in paniek hadden gebracht. Maar 

toen dat vijandelijke leger onze troepen opmerkte, leefden ze in de mening dat het hun eigen 

leger was, want zij waren er quasi zeker van dat heel het christelijke leger een dag eerder 

uitgeroeid was. Vol vertrouwen kwamen ze dus dichterbij en ze hadden zich al bijna bij 

onze troepen gevoegd, toen de koning luidruchtig zijn manschappen begon aan te moedigen 

en het initiatief nam om aan te vallen. Een groot deel van de cavalerie volgde onmiddellijk 

zijn voorbeeld. Allemaal vochten ze eensgezind voor hun zielenheil en ze begonnen de 

vijand heftig onder druk te zetten en op een beperkte ruimte te blokkeren. Man tegen man 

beslechtten ze het pleit met hun zwaarden en ze lieten de vijand niet los. Velen sneuvelden 
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en de anderen gingen in doodsangst op de vlucht. De christenen waren opgetogen en ze 

dankten de Heer. Met buit beladen en andermaal rijker geworden door alle bezittingen van 

de vijand, maakten ze daarop hun tocht naar Jaffa af. 

De inwoners van deze stad waren volkomen in de war door al de berichten, die hen bereikt 

hadden. Toen ze onze troepen zagen opduiken, ontwaakten ze als het ware uit een diepe 

slaap. Ze weenden van vreugde, openden de stadspoorten, trokken hen tegemoet en maakten 

hen duidelijk welke onheilstijdingen ze over hen gekregen hadden en in welke diepe 

wanhoop ze daardoor waren beland. Ze trokken dus de stad binnen en brachten daar een 

vrolijke en feestelijke dag door, waarbij ze voor elkaar opsomden hoe dikwijls de Heer al 

zijn mededogen tegenover hen had betoond. Maar toen de koning vernam dat de koningin en 

haar entourage zich in die crisissituatie, die zij in uiterste paniek hadden moeten doormaken, 

met een brief tot Tancred hadden gewend, stuurde hij onmiddellijk een ijlbode uit naar die 

doorluchtige vorst, want deze maakte zich zorgen over het lot van het Koninkrijk en stond al 

klaar om te vertrekken. Boudewijn bracht hem schriftelijk op de hoogte van zijn 

wonderbaarlijke successen. Tancred ontving de gezant en was uiterst opgetogen over de 

zege van de koning en hij dankte uitbundig zijn Schepper. 

 

X,18 (19) De pas aangekomen aanvoerders nemen Tortosa in en dragen de veroverde stad 

over aan de graaf van Toulouse. Daarna reppen ze zich naar Jeruzalem. De koning trekt hen 

tegemoet tot in de buurt van Beiroet. 
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Ondertussen waren de aanvoerders, over wie wij het al eerder gehad hebben en die in het 

Sultanaat van Rûm op tragische wijze zulke zware verliezen hadden geleden, zoals eerder 

vermeld, in Antiochië aangekomen en vandaar verder getrokken naar Tortosa. Deze stad 

hadden ze, zoals hoger beschreven, van de vijand afhandig gemaakt en overgedragen aan 

graaf Raymond van Toulouse. Daarna haastten ze zich naar Jeruzalem. De koning had 

ondertussen de nodige manschappen opgetrommeld en was hen tegemoet getrokken om te 

voorkomen dat ze in hun opmars zouden tegengehouden worden bij de Hondenrivier. Hij 

trok deze pas over en bezette die preventief. De operatie die hij voor hen opzette, was 

helemaal niet zo eenvoudig. Want om bij die bewuste pas te geraken, moest hij passeren 

langs vier belangrijke en goed bevolkte vijandige steden, namelijk Akko, Tyrus, Sidon en 

Beiroet. 

De koning vatte dus met zijn gezelschap post op die cruciale pas en dan kwamen daar al die 

eerder opgesomde personaliteiten opdagen: Willem, graaf van Poitiers en hertog van 

Aquitanië, graaf Stephan van Blois, hertog Stephan van Bourgondië, graaf Geoffroy van 

Vendôme, Hugo van Lusignan, de broer van graaf Raymond van Toulouse en nog vele 

andere edelen. Ze waren opgetogen en blij verrast, omdat enerzijds de doorgang, die zij al 

veel eerder omwille van de eraan verbonden risico’s als uiterst gevaarlijk hadden 

gekwalificeerd, nu voor hen vrij was, maar anderzijds omdat zij de koning op hun route 

waren tegengekomen. Ze verbroederden dus, omhelsden elkaar, wisselden groeten en 

vredeskussen uit en kikkerden op van de onderhoudende gesprekken. Het was alsof ze alle 

ellende en de geïncasseerde verliezen waren vergeten en al die catastrofen niet hadden 

meegemaakt.  

Boudewijn ontving hen gastvrij, conform alle regels van de wellevendheid en ook met veel 

genegenheid. Daarna begeleidde hij hen naar Jeruzalem. Het paasfeest was op komst en de 

pelgrims vierden dat ter plaatse. Daarna trokken ze naar Jaffa, om van daaruit naar hun 

vaderland terug te keren. De graaf van Poitiers, die in nijpend geldgebrek zat, nam daar de 

boot en bereikte zo veilig zijn thuisland. Stephan van Blois en zijn naamgenoot van 

Bourgondië gingen eveneens scheep, maar zij kregen op zee af te rekenen met heel wat 

problemen. De ongunstige wind dwong hen om naar Jaffa terug te keren. 
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X,19 (20) De Egyptenaren vallen met een immense troepenmacht het gebied van de christenen 

binnen. De koning trekt hen onbesuisd tegemoet, gaat met hen in gevecht, maar lijdt een 

nederlaag. 
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Terwijl de pelgrims allen nog in Jaffa vertoefden, hadden de Egyptenaren, die na de vorige 

slag waren kunnen ontsnappen, contact gezocht met de inwoners van Ascalon. Deze laatsten 

konden zo een kolossaal leger optrommelen van, naar verluidt, ongeveer 20.000 

manschappen. Daarmee vielen ze het territorium van de christenen binnen, in de buurt van 

Lydda, Saurona en Ramla. 

Toen dit aan de koning gemeld werd, reageerde hij tegen zijn gewoonte in al te onbezonnen. 

Hij trommelde geen troepen op in steden in de omgeving, maar vertrouwde op zijn eigen 

potentieel. Evenmin wachtte hij op de komst van kompanen uit Jeruzalem, maar hij vertrok 

overhaast, ja zelfs halsoverkop, met in zijn gevolg nauwelijks 200 ruiters. De edelen, die 

daar waren, meenden op hun beurt dat zij zich zouden schuldig maken aan schandelijk 

gedrag, indien zij in een crisissituatie als deze bij de pakken bleven zitten en zouden 

verzuimen om hun broeders bij al hun inspanningen te ondersteunen. Ze voorzagen zich dus 

van paarden bij vrienden of verwanten en ze trokken er eveneens op uit in het spoor van de 

koning.  

Deze laatste was echter in zijn voortvarendheid te ver voor de anderen uitgetrokken en toen 

hij de vijandelijke troepen zag naderen, was hij verbaasd over hun getalsterkte en hij begon 

zijn optreden te betreuren. Hij realiseerde zich dat het gezegde “Overhaast is een slechte 

raadgever”19 hier wel volledig op hem van toepassing was en hij wenste voor zichzelf dat hij 

hier nooit aan begonnen was. Anderzijds zat hij al zo dicht bij de vijandelijke troepen dat 

zowel zijn eergevoel als het doodsgevaar hem een terugtrekking ontraadden. 

Maar in de vijandelijke rangen waren er die meer bedachtzaam tewerk gingen en die over 

een aanzienlijke militaire expertise beschikten. Zij zagen de christenen tegen hun gewoonte 

in naderen zonder de ondersteuning van de infanterie en met een chaotisch samengestelde 

cavalerie tegen alle regels van de krijgskunst in. Deze aanblik deed hen hopen op een mooie 

overwinning. Hun vechtlust nam toe en zij stelden hun troepen op in gevechtsformatie. Dan 

voerden ze een forse charge uit op de christenen en de druk, die ze daarbij uitoefenden, was 

des te feller, naarmate ze ondervonden dat de christenen hun gebruikelijke verzorgde 

opstelling verwaarloosd hadden. Deze laatsten werden dan ook overrompeld door het 

geweld van die immense overmacht en waren niet opgewassen tegen de aanvalskracht die 

ervan uitging. Velen sneuvelden en de anderen werden op de vlucht gedreven. Zij die op het 

slagveld vielen, zorgden er wel eerst voor dat het voor de vijand een zeer bloedige 

overwinning werd. Ze bleven zich immers tot het ultieme moment heldhaftig weren en in 

man tegen man gevechten konden zij met hun zwaard vele vijanden afmaken en wanorde 

aanrichten in hun rangen. Bijna waren ze er zelfs in geslaagd om de overlevende vijanden 

op de vlucht te jagen, maar deze kregen plots terug moed. Ze werden zich bewust van de 

zeer beperkte getalsterkte van de christenen en van hun eigen massale overmacht. Terwijl ze 

elkaar opjutten, begonnen ze opnieuw aan een nog fellere aanval en ze joegen, zoals eerder 

al aangekondigd, de onzen op de vlucht. 

Christenen, die heelhuids uit het gevecht konden ontkomen, trokken zich terug in de vesting 

van Ramla en hoopten daar een veilig onderkomen te vinden. Maar Stephan van Blois en 

van Chartres en zijn naamgenoot van Bourgondië sneuvelden allebei samen met nog andere 

edelen, wier aantal en namen ons niet meer bekend zijn. Wij menen hier dan ook hulde te 

moeten brengen aan graaf Stephan van Blois en van Chartres, een edelman die door zijn 

hoge afkomst en zijn roemrijke daden een hoge faam genoot in zijn omgeving. Het staat vast 

                                                           
19 Statius, Thebais 10,704-705. 
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dat de Heer een groot mededogen tegenover hem aan de dag legde, toen hij hem de kans gaf 

om de schandvlek uit het verleden, die hij door zijn desertie bij Antiochië op zulke 

miserabele wijze had opgelopen, uiteindelijk volledig weg te wissen. In de toekomst is het 

misplaatst hem dit nog aan te rekenen als een smet op zijn blazoen, want hij heeft dat door 

zijn roemvolle dood uitgewist. Wij geloven immers dat zij die vechten voor de naam van 

Christus en die in de rangen van de gelovigen bij de christelijke militie het leven laten, 

aanspraak maken op het wegwissen van niet alleen alle schande, maar ook van alle zonden 

en vergrijpen.  

 

X,20 (21) Op zijn vlucht van het slagveld vindt de koning een onderkomen in de vesting van 

Ramla. Dankzij een Arabische leider wordt hij gered, maar de andere christenen komen daar 

om het leven, 
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Hoewel de koning geen al te hoge dunk had over de soliditeit van deze versterking, zag hij, 

omsingeld als hij was door vijandelijke troepen, geen andere uitwijkmogelijkheid meer om 

aan het dreigende doodsgevaar te ontsnappen. Hij trok zich dus, samen met de anderen in 

deze vesting terug. Heel de nacht door maakte hij zich ernstige zorgen over zijn 

overlevingskansen. Maar zie, in de diepste stilte en duisternis van de nacht dook vlakbij 

Ramla de edele Arabische leider op, tegenover wiens echtgenote de koning zich in het 

recente verleden, zoals wij eerder beschreven hebben, zo menslievend had getoond. Hij had 

het vijandelijke leger verlaten en verscheen daar helemaal alleen zonder gevolg. Hij was die 

weldaad niet vergeten en wilde zich niet schuldig maken aan ondankbaarheid. Met 

gedempte stem sprak hij de wachters op de muren aan: “Ik breng u een geheime boodschap 

mee voor uw koning. Leid mij tot bij hem, want het is van het grootste belang.” 

De koning werd hierover geïnformeerd en verklaarde zich bereid om hem te ontvangen. Hij 

liet hem dus binnenleiden en eens geïntroduceerd maakte hij zich bekend en hij herinnerde 

hem aan de weldaad, die hem in hoofde van zijn echtgenote dankzij Boudewijn te beurt 

gevallen was. Naar zijn zeggen, voelde hij zich nu voor eeuwig tegenover hem verplicht tot 

een evenwaardige tegenprestatie. Daarop begon hij voor Boudewijn de plannen van de 

vijand uiteen te zetten en hij drong erop aan dat hij de vesting zou verlaten. In de vroege 

morgen wilden ze de versterking immers volledig afsnijden en belegeren. Al degenen die ze 

binnenin konden gevangennemen, zouden terechtgesteld worden. Hij maande dan ook de 

koning aan om samen met hem te vertrekken en hij beloofde hem dat hij hem, dankzij Gods 

hulp en met behulp van zijn eigen terreinkennis, zonder problemen in veiligheid zou 

brengen.  

Uiteindelijk ging de koning dan ook met hem mee, slechts vergezeld door een miniem 

escorte, want hij vreesde dat hij het vijandige leger zou alarmeren, als hij een groter gevolg 

zou meenemen. In het spoor van die Arabische edelman trok Boudewijn dan de heuvels in. 

Vervolgens verliet die edelman hem om terug te keren naar het vijandige leger, nadat hij 

hem eerst nog eens verzekerd had dat hij hem van dienst zou zijn en dadelijk voor hem zou 

klaar staan, als de omstandigheden dit vereisten.  

De vijanden gingen nu verder op hun zegepad, ze sloten de vluchtelingen in de vesting 

volledig af en bestormden die langs alle kanten. De christenen werden overweldigd en de 

gevangenen werden volkomen willekeurig ofwel terechtgesteld ofwel in de boeien geslagen 

en levenslang tot slaaf gemaakt.  

Nergens staat er iets te lezen over een soortgelijke ramp in het Koninkrijk, waarin zo veel 

moedige edelen betrokken waren, vóór die fatale dag. Het rijk was zo goed als totaal 

ontredderd, iedereen voelde zijn energie verminderen en het hart van de wijze mannen smolt 

weg. Als de goddelijke Dageraad hen niet vol mededogen was komen opzoeken, waren ze in 
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een afgrond van wanhoop verzeild geraakt en hadden ze op het punt gestaan om te 

vertrekken.  

De christelijke bevolking was immers weinig talrijk en het was onmogelijk om van overzee 

in veiligheid het Oosten te bereiken, want zowel van links als van rechts bleef er de dreiging 

van talrijke vijandige kustplaatsen. Immers, zoals eerder vermeld, van Laodicea in Syrië tot 

aan de grens met Egypte hadden de christenen maar twee havens in hun bezit, Jaffa en het 

recent veroverde Caesarea. Nieuwe pelgrims zagen hoe zwak en wankel de positie van de 

christenen was. Zij vreesden dan ook in een algemene catastrofe terecht te komen en 

keerden dus onmiddellijk nadat zij hun gebedsprogramma hadden afgewerkt, naar huis 

terug. 

 

X,21 (22) Langs sluipwegen vlucht de koning naar Arsuf en vandaar naar Jaffa. Uit heel het 

Koninkrijk verzamelen zich krijgers om Boudewijn te ondersteunen. Ze gaan het gevecht aan 

met de vijand en behalen de overwinning. 
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De koning vluchtte dus, zoals vermeld, naar de bergen, maar hij moest wel het verlies van 

zijn metgezellen betreuren. Hij kon zich met zijn vurig paard en dankzij de loyale diensten 

van de Arabische edelman in veiligheid brengen. Heel de nacht hield hij zich zeer ongerust 

schuil op verlaten plekken. ’s Morgens kreeg hij bij toeval het gezelschap van twee 

kompanen en samen volgden ze allerlei sluipwegen doorheen een vijandig gebied en zo 

bereikten ze ten slotte Arsuf. Daar werd hij door zijn plaatselijke bondgenoten vreugdevol 

onthaald. Na een maaltijd kwam hij weer bij zijn positieven, want bij zijn aankomst was hij 

bijna bezweken door de prangende honger en dorst. Waarschijnlijk had de goddelijke 

voorzienigheid de hand in alles wat hem toen, naar verluidt, is overkomen. Immers op 

diezelfde dag, nauwelijks één uur voor zijn aankomst, was een talrijke groep vijanden vanuit 

diezelfde stad weggetrokken, nadat ze bij de toegangspoorten heel de dag ononderbroken 

strijd hadden geleverd. Als ze daarmee verder zouden gegaan zijn en de koning bij zijn 

aankomst op hen gestoten was, dan had hij weinig kans gehad om aan hem te ontkomen. 

Ondertussen deden diverse geruchten over de koning de ronde. Enkelingen, die heelhuids uit 

de (tweede) slag bij Ramla waren weggekomen, vertelden bij hun aankomst in Jeruzalem 

dat de koning samen met de anderen gesneuveld was. De bisschop van Lydda wist er ook 

van, want hij had van nabij de afslachting van de gevangenen van Ramla meegemaakt. Hij 

had zijn kerk in de steek gelaten en was naar Jaffa gevlucht. Toen hem vragen gesteld 

werden over de koning, gaf hij toe dat hij op dat punt totaal onwetend was. Hij bevestigde 

echter met klem dat al wie zijn toevlucht had gezocht in die vesting, jammerlijk omgekomen 

was. Hij had er ook geen moeite mee om te bekennen dat hij stiekem gevlucht was om zijn 

leven te redden. 

Deze berichten deden de ronde in heel het Koninkrijk en overal werd er gerouwd, getreurd 

en gehuild. Menigeen vreesde voor zijn leven of hoopte op een snelle dood om al het onheil 

dat hun volk overkwam en die aftakeling van het Koninkrijk niet te moeten meemaken.  

Terwijl pessimisme, droefheid en defaitisme in heel het Koninkrijk overheersten, kwam de 

koning bij toverslag, zoals de Morgenster, die de nevelen doorbreekt, uit Arsuf tevoorschijn, 

vanwaar hij dadelijk naar Jaffa voer. Hij werd daar door de burgers uitbundig ontvangen en 

door zijn komst verdreef hij onverhoopt de duisternis. Alles werd daardoor nu opnieuw 

helder en zijn aanwezigheid maakte een eind aan alle rampspoed. Het heuglijke nieuws 

verspreidde zich over heel het territorium van het Koninkrijk en al diegenen die door de 

eerste geruchten totaal gedemoraliseerd waren, kregen door dit tweede goede nieuws 

opnieuw hoop.  

Ondertussen was de heer van Tiberias, Hugo van St.-Omer, vanuit Jeruzalem aangemaand 

om de koning te hulp te schieten en hij was in Arsuf aangekomen, in het gezelschap van 80 
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ruiters in steun van de koning. Toen deze dit vernam, verzamelde hij al degenen op wie hij 

in Jaffa een beroep kon doen en hij ging Hugo tegemoet. Hij vreesde immers dat de vijand, 

die in die regio vrij spel had, een hinderlaag zou leggen voor het gezelschap van Hugo of dat 

ze manschappen zouden optrommelen om diens doortocht te belemmeren. Hij ging hen dus 

tegemoet en dolblij omhelsden ze elkaar en ook de troepen verbroederden. Daarna trokken 

ze Jaffa binnen tot grote vreugde van de burgers. 

Vervolgens stuurde Boudewijn boodschappers uit om hulp te vragen aan iedereen in het 

heuvelland. Daar verzamelden ze zich onmiddellijk, maar ter wille van de vijand, die de 

regio daartussen ongehinderd kon bezetten, moesten zij een omweg maken en kwamen ze 

enkele dagen later aan bij Arsuf. Van daaruit konden ze uiteindelijk met veel problemen en 

gevaar voor hun leven – de vijand was daar immers alom actief – en dankzij de hulp van de 

Heer Jaffa bereiken. Dat betekende een versterking van ongeveer 90 ruiters van diverse 

pluimage.  

Hun aankomst motiveerde de koning opnieuw om het onrecht dat hem door de vijand was 

aangedaan te wreken en om hen al het aangedane leed met interest betaald te zetten. Hij 

bracht dus zijn troepen in gereedheid en stelde zowel zijn ruiters als zijn infanterie correct 

volgens de regels van de krijgskunst op. Dan trok hij in de richting van de vijand en vol 

vertrouwen op de hulp van de Heer, trok hij zich niets aan van hun numerieke overwicht. 

De vijanden vertoefden in die omgeving op een afstand van ongeveer drie mijl en zij hielden 

zich bezig met de fabricage – uit geselecteerde houtsoorten – van vlechtwerk, ladders en 

diverse tuigen. Het was hun bedoeling – en dat leek ook geen enkel probleem op te leveren 

– om de vijandelijke stad te veroveren en de koning bij die belegering samen met de 

voltallige bevolking van de stad gevangen te nemen als vulgaire slaven. Terwijl ze met al 

dat werk druk bezig waren, kwam plots de koning met zijn leger opduiken. Toen zijn 

opponenten zagen dat ze nog maar eens uitgedaagd werden om te strijden tegen 

tegenstanders, die ze al als verslagen beschouwden, grepen ze naar hun wapens en maakten 

ze zich klaar om met hen slag te leveren, zonder enige vrees voor de tegenpartij, die volgens 

hen al overwonnen was. 

De christenen stormden echter op hen af, vastbesloten om hen voor al het onrecht dubbel te 

laten terugbetalen. Als leeuwen, die hun welpen hadden verloren en daardoor nog woester 

tekeergingen, vochten ze met al hun krachten voor hun vrouw en kinderen, voor hun 

vrijheid en hun vaderland. De hemel gaf hen kracht en de goddelijke genade ging hen voor 

en zo konden ze de slagorde van de vijand ontregelen. Zeer velen van hen konden zij doden 

en de anderen dreven ze smadelijk op de vlucht. Het leek hen echter niet opportuun om hen 

met hun beperkte capaciteit lange tijd na te zetten. Ze trokken dus maar naar het vijandelijke 

kamp en maakten daar veel buit. Zo konden ze ezels en kamelen meeslepen, paviljoenen en 

tenten, levensmiddelen en diverse voedingswaren. Triomfantelijk keerde Boudewijn terug 

naar Jaffa, waar hij toegejuicht werd door de voltallige bevolking. Vervolgens kende het 

Koninkrijk een periode van rust van ongeveer zeven maanden. 

 

X,22 (23) Ondertussen brengt Tancred twee gerenommeerde steden, Apamea en Laodicea, 

onder zijn gezag. 
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Terwijl al deze incidenten en wisselende gebeurtenissen zich in het Koninkrijk afspeelden, 

verzamelde Tancred, die illustere figuur, bij al zijn onderdanen troepen, zowel ruiters als 

voetknechten. Daarmee belegerde hij Apamea, de befaamde hoofdstad van Coele-Syria 

Secunda. Hij zette daar een tijd lang, zoals dat een uitstekende aanvoerder past, zware druk 

op de stad, paste daarbij alle strategieën toe, waarmee men een vijandige stad pleegt te 

veroveren en liet geen enkele tactiek onbenut, waarmee de belegerde stad zwaar in de 

problemen kon komen. Door zijn gedreven inzet, door zijn onvermoeibare inspanningen en 
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door goddelijke ondersteuning, kon hij uiteindelijk de stad innemen, wat een aanzienlijke 

gebiedsuitbreiding opleverde voor het prinsdom. 

Naar men beweert, trok hij nog diezelfde dag verder naar Laodicea, een stad die nog in 

handen was van de Grieken. Hij bracht die eveneens onder zijn gezag en deze transactie 

gebeurde conform een eerder afgesloten contract tussen hem en de burgers van Laodicea. 

Daarin was overeengekomen dat de burgers van die stad op de dag zelf, waarop Tancred in 

het bezit zou komen van Apamea, automatisch ook Laodicea aan hem zouden overdragen. 

Er staat geschreven dat Antiochus, de zoon van Seleucus, deze twee gerenommeerde steden 

gesticht heeft. Hij zou hen genoemd hebben naar zijn twee dochters, van wie de ene Apamea 

heette en de andere Laodicea. Wij bedoelen hier wel Laodicea in Syrië, want er bestaat er 

nog een tweede, namelijk één van de zeven steden van Klein-Azië, zoals in de ‘Apocalyps’ 

van Johannes te lezen staat20: “Schrijf op wat je ziet in een boek en stuur het aan de zeven 

kerken, Efeze, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea.” Dit andere 

Laodicea werd een kolonie onder keizer Severus. Hiervan getuigt Ulpianus, die in zijn 

‘Digesta’ in het hoofdstuk ‘De Censibus’21 het volgende schrijft: “Er is ook nog Laodicea, 

een kolonie in Syrië, aan wie de goddelijke Severus het ‘Ius Italicum’ toekende, omwille 

van hun verdiensten tijdens de burgeroorlog.” 

Zo realiseerde Tancred met de hulp van de Heer in één campagne een opdracht die normaal 

gezien heel veel tijd had gekost. In één klap haalde hij twee steden binnen, inclusief hun 

zeer uitgestrekt en omvangrijk hinterland, met daarin ook heel wat versterkte plaatsen en 

vele landgoederen in de nabijheid van de steden. Tancred was inderdaad een man, die God 

liefhad en vice versa, befaamd om zijn geloof, schitterend door zijn prestaties en ook zeer 

populair op grond van zijn palmares. Kortom, Hij was in alles succesvol. 

 

X,23 (24) Boudewijn van Le Bourcq, de graaf van Edessa, huwt met de dochter van hertog 

Gabriel.  
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Boudewijn, de graaf van Edessa, een grote en in alle opzichten aanbevelenswaardige figuur, 

was, zoals gezegd, de koning opgevolgd in het graafschap Edessa. Krachtig en succesvol 

bestuurde hij het hem toegewezen gebied en hij was zeer gevreesd en geducht door de 

vijanden die hem omringden. Omdat hij ongehuwd was en kinderloos, trad hij in het 

huwelijk met Morfia, de dochter van een zekere Gabriel, de hertog van Melitene, die wij al 

eerder22 vermeld hebben. Bij wijze van bruidsschat ontving hij meteen een zeer grote som 

geld en dat kwam hem uitstekend van pas. Deze Gabriel was qua taal en qua uiterlijk een 

Armeniër, maar qua religie een Griek.  

Terwijl Boudewijn het in alle opzichten zeer goed stelde en kon genieten van peis en vrede, 

kwam één van zijn neven, Joscelin van Courtenay, een Franse edelman uit een regio, die 

Gâtinais genoemd wordt, hem opzoeken. Die neef beschikte niet over een eigen territorium 

of andere bezittingen. Boudewijn schonk hem een aanzienlijk eigendom, om te verhinderen 

dat hij zich tot een of andere buitenstaander zou moeten wenden om inkomsten te zoeken. 

Joscelin kreeg het deel van zijn domeinen ten westen van de Eufraat. Daarin lagen steden 

zoals Corice23 en Tulupe24, maar ook zeer uitgestrekte en goed beveiligde versterkte 

plaatsen als Turbessel, Antep en Ravendel en nog enkele anderen. Heel het gebied over de 

Eufraat, dat grensde aan vijandelijk territorium, hield Boudewijn echter voor zichzelf, 

samen met nog één stad aan de westelijke zijde, namelijk Samosata.  

                                                           
20 Apocalyps 1,11. 
21 Corpus, Iuris Civilis, Digesta 50.15.1.3. 
22 Cf. supra IX,21. 
23 Cyrrhus of Kuruş (N-Syrië). 
24 Dülük (Z-Turkije). 
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Joscelin was een leek, maar heel erudiet en hij ging altijd zeer omzichtig te werk. Bij het 

beheer en de opvolging van zijn familiale kwesties, gaf hij blijk van veel vooruitziendheid, 

hij was een uitstekend huisvader en zeer pragmatisch ingesteld. Als de omstandigheden dat 

vereisten, was hij zeer vrijgevig, maar zonder excessen en bij andere gelegenheden was hij 

spaarzaam. Kortom, hij toonde zich een uitmuntend beheerder van zijn patrimonium. Bij de 

maaltijden was hij sober en hij hechtte minimaal belang aan zijn uiterlijke verschijning en 

aan schoonheidszorgen. Het was dan ook maar logisch dat hij ook het territoriaal aandeel, 

dat de graaf hem gul geschonken had, zeer nauwgezet beheerde en met alle succes.  

 

X,24 (25) Bohemund komt vrij uit zijn gevangenschap bij de vijand. Hij keert terug naar 

Antiochië en ontvangt daar welwillend patriarch Daimbert, die bij hem zijn toevlucht gezocht 

had. 
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Rond diezelfde tijd, keerde Bohemund, de prins van Antiochië, een man van een 

uitzonderlijk formaat en in alle opzichten aanbevelenswaardig, na vier jaar gevangenschap 

bij de vijand, dankzij de hem goedgunstige goddelijke genade en ook mits het overmaken 

van een losgeld, naar Antiochië terug. Daar werd hij door de patriarch, door de clerus en 

door heel het volk welkom onthaald. Heel dat gebied en ook heel het Koninkrijk was blij om 

zijn terugkomst, waarnaar men zo had uitgekeken. Hij kreeg informatie over het uitstekende 

en loyale beleid, dat zijn bloedverwant Tancred in de periode van zijn afwezigheid in het 

prinsdom gevoerd had en ook over de spectaculaire gebiedsuitbreiding door de verovering 

van twee belangrijke steden. Bohemund was Tancred zeer erkentelijk en dankbaar en, in 

overeenstemming met zijn verdiensten, maakte hij voor de toekomst aan hem en zijn 

erfgenamen het volle bezit over van het grootste deel van zijn territorium. En, zoals in het 

vervolg zal uiteengezet worden, stond hij hem niet lang daarna heel het prinsdom af.  

Ondertussen was Arnulf, de aartsdiaken van Jeruzalem over wie we het eerder hebben 

gehad, op zijn geëigende wijze verder actief geweest in het zaaien van onrust en haat tussen 

de koning en patriarch Daimbert. Hun onderlinge vete, die kort tevoren ingesluimerd leek, 

begon daardoor weer op te flakkeren. Die slechte verstandhouding escaleerde zodanig dat de 

patriarch, een godsvruchtige en vredelievende man, heel die conflictsituatie niet meer 

aankon, toen ook de clerus zich tegen hem keerde, ten gevolge van de onophoudelijke 

aantijgingen tegen hem vanuit die intrigant. Daimbert liet zijn kerk en zijn stad in de steek 

en, arm en berooid maar tevens radeloos, zocht hij zijn toevlucht bij Bohemund.  

Deze gaf hem een hartelijk onthaal en zijn mededogen tegenover hem was des te groter, 

omdat hij er zich van bewust was dat Daimbert vooral door zijn bezorgdheid en zijn 

inspanningen die toppositie in de kerk van Jeruzalem had kunnen krijgen. Om hem een 

gepast onderkomen te garanderen, conform zijn status als eminente personaliteit, kende hij 

hem, met de instemming van patriarch Bernard, de kerk van Sint-Joris toe, die gelegen is 

binnen Antiochië, samen met de aanzienlijke eigendommen en inkomsten, hieraan 

verbonden. Daimbert bleef daar permanent bij hem, verbonden aan die kerk, tot op het 

moment van zijn vertrek naar Apulië, zoals verderop zal uiteengezet worden.  

 

X,25 (26) Na de verdwijning van Daimbert komt een zekere Evremar zonder officiële 

aanstelling aan het hoofd van de kerk van Jeruzalem. De koning belegert Akko, maar zonder 

succes. Op de terugweg wordt hij levensgevaarlijk gewond. 

 

   

  

 

Maar de koning stond te veel onder de invloed van de kwaadaardige kuiperijen van Arnulf. 

Hij liet daarbij de vreze Gods varen. Tevens trof hij nog een bijkomende totaal verkeerde 

beslissing, toen hij erin slaagde om een simpele, vrome priester, Evremar genaamd, te 
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overreden om patriarch te worden. Deze eenvoudige man was met de eerste expeditie 

meegekomen en was door zijn respectabele levenswandel algemeen aanvaard. Maar in deze 

kwestie gaf hij wel blijk van een grove en schromelijke onwetendheid. Hij verkeerde 

immers in de waan dat hij de patriarchale zetel kon overnemen, ook al was de toenmalige 

patriarch nog in leven. 

In datzelfde jaar 1103 na Christus vierde men in het begin van de lente in Jeruzalem het 

paasfeest en daarna trommelde de koning uit heel het rijk alle mogelijke troepen op om 

Akko te gaan belegeren. Deze kuststad maakt deel uit van de provincie Fenicië en is één 

van de suffragaansteden die afhangen van de hoofdstad Tyrus. De stad beschikte over een 

binnen- en buitenhaven om aan schepen een veilige aanlegplaats te bieden. Zij is ook zeer 

goed gelegen, tussen de bergen en de zee, beschikt over vruchtbare landerijen van 

uitstekende kwaliteit en wordt bevloeid door een rivier, de Belus. 

Volgens de meest gangbare traditie is de stad gesticht door de tweelingbroers Ptolemaeus en 

Akko. Deze hebben haar voorzien van een stevige omwalling en kort daarna in twee delen 

gesplitst, die naar hun namen genoemd waren. Zo heeft de stad tot op vandaag twee namen, 

Ptolemaïs en Akko, zoals trouwens de meeste Syrische steden twee of drie namen hebben.  

De koning kwam daar met zijn troepen aan, maar omdat hij niet over een marine beschikte, 

kon hij de stad niet totaal afsluiten van de buitenwereld om haar tot overgave te dwingen. 

Hij verwoestte dan maar de boomgaarden rondom de stad, doodde een aantal burgers en 

sleepte buit mee, groot en klein vee dat ze buiten de stad aantroffen. Daarna braken ze het 

beleg op en ze keerden naar huis terug.  

Hun bedoeling was om langs Caesarea terug te keren, maar op een plaats, Petra Incisa 

genaamd, in de buurt van het antieke Tyrus, tussen de kuststeden Kapharnaüm en Dor en 

vandaag ‘Destrictum’ genoemd, stootte hij op een bende rovers en bandieten, die 

opereerden langs de openbare weg. Zij lagen in hinderlaag, maar hij viel hen fors aan. Velen 

werden gedood, de anderen op de vlucht gekregen, maar één van hen kon zijn werpspies 

nog in de richting van de koning slingeren. Hij werd daarbij in zijn rug getroffen, maar de 

spies doorboorde hem tot in zijn borstkas, vlakbij zijn hart. Die kwetsuur werd hem bijna 

fataal, maar door de deskundige zorgen van de artsen, die hem opereerden en de wonden 

dichtschroeiden, herstelde hij min of meer. Toch bleef die verwonding hem permanent 

hinderen en op bepaalde momenten flakkerde de pijn van de blessure terug op. 

 

X,26 (27) De graaf van Toulouse bouwt een versterking vóór Tripoli en hij noemt die 

Pelgrimsberg. 
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Rond diezelfde tijd had de gedenkwaardige graaf Raymond van Toulouse, zoals eerder 

gezegd, de stad, die in de volksmond Tortosa genoemd wordt, veroverd. Zoals iemand van 

dergelijk formaat, een schitterende, religieus bewogen figuur betaamt, stelde hij, vol energie, 

alles in het werk om zijn territorium uit te breiden en was zijn prioritaire zorg het verjagen 

van de vijand van het christendom uit zijn gebied. Daarom had hij op een heuvel in de buurt 

van Tripoli, op nauwelijks twee mijl van die stad, een fort gebouwd. Omdat deze versterking 

door pelgrims opgebouwd was, wilde hij deze plaats een hierop toepasselijke naam geven. 

Het fort moest dus Pelgrimsberg genoemd worden. Tot op de dag van vandaag heeft de 

citadel deze naam, haar door de stichters meegegeven, bewaard en door haar natuurlijke 

ligging en het vakkundig werk van de ontwerpers is het een solide versterking.  

Vanuit de citadel kon Raymond de inwoners van Tripoli zonder ophouden elke dag 

bestoken. Het resultaat hiervan was dat de bewoners van heel de regio en ook de stedelijke 

bevolking hem jaarlijks een belasting betaalden en hem in alles gehoorzaamden, precies 

alsof hij de onbetwiste eigenaar was van de stad. In diezelfde citadel gaf zijn echtgenote, een 
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 godvruchtige dame, het leven aan een zoon die naar de naam van zijn voorvaderen Alphonse 

genoemd werd en die hem later zou opvolgen als graaf van Toulouse. 

 

X,27 (28) De koning belegert Akko voor de tweede maal en dankzij de hulp van de Genuezen 

kan hij de stad innemen. 
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In het jaar 1104 na Christus, in de maand mei, trommelde de koning eens te meer alle 

strijdkrachten en heel het volk, van klein tot groot, op om opnieuw Akko te gaan belegeren. 

Hij wilde maar al te graag gebruik maken van de opportuniteit, die hem geboden werd, 

doordat in die dagen een Genuese vloot was komen aanmeren in Syrië, bestaande uit 

zeventig ramschepen, in de volksmond galeien genoemd. Toen Boudewijn hiervan hoorde, 

stelde hij zich dadelijk in verbinding met de vlootoversten en in vriendelijke bewoordingen 

vroeg hij hen of ze, vooraleer terug naar huis te keren, in dienst van Christus wilden strijden. 

Hij haalde daarbij het hen vertrouwde voorbeeld aan van hun medeburgers. Dankzij hun 

steun en inzet was hij erin geslaagd de stad Caesarea te veroveren, wat de Genuezen 

eeuwige roem en een niet onaanzienlijke winst had opgeleverd. 

Er werden deskundige onderhandelaars aangesteld, die tot een positief eindresultaat wilden 

komen. Uiteindelijk antwoordden de Genuezen dat zij loyaal wilden meewerken aan de 

verovering van Akko, op voorwaarde dat zij voor onbeperkte duur recht kregen op één 

derde van de inkomsten en tolgelden die bij het binnenvaren van de haven geïncasseerd 

werden en dat zij tevens in de stad één kerk en één straat, waarover zij alle zeggenschap 

hadden, zouden toegewezen krijgen. De koning en zijn legertop konden akkoord gaan met 

die voorwaarden en beide partijen bekrachtigden de overeenkomst onder ede en door alles 

op schrift te stellen, vereeuwigden zij het contract. 

Bijgevolg konden ze op een afgesproken datum koers zetten naar Akko, de Genuezen over 

zee en de koning met zijn troepen over land. Ze sloegen rondom de stad hun kamp op en 

begonnen aan een blokkade. Hierbij lieten ze de burgers binnen- noch buitengaan en ze 

bestookten hen met alle mogelijke middelen en met de voor belegeringen gebruikelijk 

intensiteit. Rondom de stad werden belegeringstuigen geplaatst, die gefabriceerd waren 

volgens de kwaliteitseisen van de specialisten, om daarmee de vijand te vernietigen. Met die 

machines konden ze de torens en de omwalling bestoken en zelfs gebouwen in de stad zelf 

door een bombardement met zware projectielen beschadigen.  

Door de talrijke gevechten, zowel met de vloot langsheen de kust als aan de andere kant met 

het leger van het Koninkrijk, raakten de inwoners van Akko uitgeput. Velen van hen 

sneuvelden ook bij diverse incidenten en het werd voor hen heel zwaar om de druk van het 

beleg en de frequentie van de aanvallen te blijven opvangen. Nadat de christenen twintig 

dagen lang alles op alles hadden gezet bij het beleg en ook de inwoners diezelfde 

inspanningen hadden opgebracht om het offensief af te slaan, kwam men tot een vergelijk. 

Wie de stad wilde verlaten met vrouw en kinderen en roerend goed, kreeg een vrijgeleide 

naar de bestemming die ze verkozen. Maar zij die in hun huizen wilden blijven en hun 

heimat niet wilden verlaten, kregen gunstige verblijfsvoorwaarden, mits een jaarlijkse vaste 

bijdrage aan de koning. 

Nu de verovering een realiteit was, kregen de Genuezen, conform het contract, het deel dat 

hen van rechtswege toekwam. Al de rest stond de koning af aan het zegevierende volk. 

Hierbij werden alle bezittingen en woonsten aan iedereen individueel verdeeld, op grond 

van ieders verdiensten en het advies van deskundigen. Voor het eerst was er nu een vrije en 

onbelemmerde toegang voor al wie over zee kwam. Ze konden daarbij ook rekenen op een 

goed uitgeruste haven en op een kuststrook, die grotendeels van de vijanden bevrijd was. 
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X,28 (29) Bij het beleg van Harran, een stad in Mesopotamië, riskeren de christelijke leiders 

een confrontatie met de Turken. 
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Tijdens datzelfde jaar kwam Bohemund, vergezeld van alle vooraanstaanden van zijn 

gebied, met heer Tancred en ook Boudewijn, de graaf van Edessa, die vergezeld was van 

zijn neef Joscelin, bij elkaar en in onderling akkoord besloten ze de Eufraat over te steken 

en Harran, een stad in de nabijheid van Edessa, die nog in vijandelijk bezit was, te gaan 

belegeren. Volgens afspraak trommelden ze elk in allerijl troepen op uit hun eigen gebied en 

ook hulptroepen, van welke herkomst ook. Op de afgesproken datum staken ze de Eufraat 

over, waarop ze vervolgens Edessa bereikten. Aan deze heilloze expeditie namen ook 

enkele vooraanstaande eerbiedwaardige prelaten deel, namelijk Bernard, patriarch van 

Antiochië, Daimbert, patriarch van Jeruzalem maar toen op de dool en als vluchteling onder 

dak in datzelfde Antiochië en ook Benedictus, aartsbisschop van Edessa. In die laatste stad 

kwamen ze dus samen en beredderden ze alles om in hun opzet te slagen. Daarna bereikten 

ze met hun troepen het geviseerde gebied. 

Harran is volgens oude tradities25 de plek, waarnaar Terach zijn zoon Abraham en zijn 

kleinzoon Lot, de zoon van Harran, op sleeptouw nam, toen hij wegvluchtte uit Ur der 

Chaldeeën en zich haastte naar het land van Kanaän. Terach zou daar blijven wonen, zoals 

in het boek Genesis beschreven staat en is daar ook gestorven. Op diezelfde plek werd 

Abraham door de Heer geroepen26 om zijn land en zijn familie achter te laten en Gods 

beloften over zijn nageslacht waar te maken. Eveneens daar werd de Romeinse dictator 

Crassus door de Parthen gedwongen om van het goud te drinken, waarnaar hij zo begerig 

was.  

Eens in Harran aangekomen, begonnen ze, zoals initieel afgesproken, aan een blokkade van 

de stad. Van primordiaal belang voor de verovering van de stad was ervoor te zorgen dat de 

in- en uitgang voor de burgers afgesloten was. Harran was immers niet zo groot en binnenin 

beschikten ze maar over een beperkte voedselvoorraad. Boudewijn lag aan de basis van die 

schaarste, want hij deed er al lange tijd alles aan om de burgers door voedseltekort het leven 

lastig te maken. Zo zouden ze op een of andere dag wel gedwongen zijn om hun stad aan 

hem over te leveren. De meest efficiënte methode om dat doel te bereiken, leek hem het 

volgende: tussen Edessa en Harran – de onderlinge afstand is nauwelijks veertien mijl – 

stroomt een rivier. Een irrigatiesysteem via kanalen, die vanuit deze rivier vertrekken, 

zorgde ervoor dat de vlakte rondom vruchtbaar was en een rijke oogst opleverde. Van 

oudsher bestond er over dit gebied een afspraak: ten westen was de opbrengst voor Edessa 

en de inwoners van Harran mochten de oogst van de overkant van de rivier voor zich 

houden. Boudewijn constateerde dat de stad op geen enkele andere voedselbron buiten haar 

muren kon terugvallen. Zij haalden al hun levensmiddelen uit dat gemeenschappelijke 

gebied. De graaf wilde dan ook nog liever zelf afstand doen van deze comfortabele 

voedselbron dan aan de vijand, die over geen alternatief beschikte, toe te laten zich uit dat 

tussengebied te bevoorraden. Sinds geruime tijd was hij dus bezig met daar razzia’s te 

houden om er zo alle landbouw onmogelijk te maken. Zelf rekende hij erop om uit het 

gebied over de Eufraat en uit de velden tussen Edessa en die bewuste rivier voldoende 

voedsel voor zijn burgers te kunnen halen. Maar de inwoners van Harran zouden door het 

wegvallen van hun traditionele bevoorradingsbron in de gemeenschappelijke velden 

uiteindelijk wel in een onhoudbare noodsituatie belanden. En dat kwam ook zo uit. Nadat 

Boudewijn enkele jaren deze tactiek had toegepast, kreeg de stad af te rekenen met een zeer 

                                                           
25 Genesis 11,31-32. 
26 Genesis 12,1-9. 
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ernstige schaarste aan levensmiddelen en basisproducten. De belegeraars stelden dan ook 

effectief vast dat Harran zwaar in de problemen zat door dat geschetste voedseltekort. 

Maar de burgers verwachtten zich al lang aan de komst van de christenen en via boden en 

brieven hadden ze zich tot de vorsten van het Oosten gericht om hen een duidelijk signaal te 

geven dat ze op het punt stonden om te bezwijken, tenzij er snel hulp zou geboden worden. 

Zij merkten echter dat die reddingsoperatie niet van de grond kwam en dat de hongersnood 

elke dag nijpender werd. Na onderling beraad gaven ze er dan ook de voorkeur aan om de 

stad over te geven in plaats van binnen hun muren weg te kwijnen van de honger en om te 

komen van voedselgebrek. 

 

X,29 (30) Er wordt strijd geleverd, man tegen man, en hierbij lijden de christenen een 

nederlaag. De situatie wordt nu voor hen heel dramatisch. 
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De stadsbewoners kwamen dus naar buiten en gaven zich onvoorwaardelijk over aan de 

belegeraars. Maar dan doken er meningsverschillen en afgunst op tussen de aanvoerders. 

Prins Bohemund en graaf Boudewijn betwistten elkaar het gezag over Harran en konden het 

er niet eens over worden welk vaandel er uiteindelijk boven de stad zou wapperen. Daarom 

stelden ze de effectieve bezetting van de stad na de overgave één dag uit, totdat ze over die 

veel minder cruciale kwestie grondig gediscussieerd hadden.  

Uit eigen ervaring moesten ze daarna leren hoe waar het gezegde is, “Alle uitstel is nefast” 

en ook “Als alles klaar is, is langer wachten faliekant.”27 Want nog vooraleer de volgende 

dageraad aanbrak, kwam er een ontzaglijke vijandelijke troepenmacht opdagen, namelijk 

een bijzonder talrijk en angstaanjagend Turks leger, waardoor de christenen begonnen te 

twijfelen aan hun kansen op overleven. Bij hun aankomst brachten de Turken ook een 

ontzaglijke voorraad voedsel mee. Ze hadden bovendien heel verstandig en doordacht 

beslist om zich in twee afdelingen op te splitsen. Een deel van de troepen moest het gevecht 

op leven en dood aangaan met de christenen, het andere deel moest voor de bevoorrading 

zorgen.  

En zo geschiedde. In de loop van de ochtend stelde de vijandelijke legerleiding haar troepen 

op, ze vormden de gevechtsformatie en zetten degenen die zich met de tros moesten 

bezighouden apart. Maar ook zij, die zich voor het gevecht klaarmaakten, rekenden er niet 

op om de overwinning te behalen of geruime tijd weerstand te bieden. Hun enige bedoeling 

was om via een hulpoperatie de burgers van Harran, die door de christenen volledig 

geblokkeerd zaten, effectief van voedsel te voorzien. De christelijke legerleiding zag dat de 

vijand zich op het gevecht voorbereidde en zij stelden eveneens hun leger op in een 

ordelijke formatie. Beide patriarchen probeerden van hun kant met opmonterende 

sermoenen het moreel van de troepen op te trekken.  

Maar zij stonden niet meer in de gratie bij de Heer en aanmoedigende woorden konden niet 

meer baten. Want al bij de eerste schermutselingen was de vijand aan de winnende hand en 

tot hun schande moesten de christenen uitwijken voor de vijand. Ze lieten hun kamp en 

bagage in de steek en zochten hun redding in de vlucht, maar tevergeefs. Want de vijanden 

hadden hun favoriete wapen, de boog, aan de kant gelegd, ze grepen naar hun zwaard, 

gingen de christenen man tegen man te lijf en roeiden hen bijna volledig uit. De graaf van 

Edessa en Joscelin, zijn familielid, werden daar gevangengenomen en in de boeien 

meegesleurd naar verafgelegen gebieden. Maar Bohemund en, samen met hem, Tancred en 

de beide patriarchen konden in de chaos van de veldslag ontsnappen. Door handig 

sluipwegen op te zoeken, konden ze ongedeerd Edessa bereiken. Ook de aartsbisschop van 

deze stad, die een volslagen leek was in militaire aangelegenheden, werd bij dit treffen 

                                                           
27 Lucanus, Pharsalia I, 281. 
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aangehouden en gevankelijk meegevoerd. Toevallig kwam hij echter in handen van een 

christelijke bewaker. Deze herkende de bisschop, werd hierbij aangegrepen door een intens 

medelijden en stelde zijn leven in de weegschaal om dat van de bisschop te redden. Hij liet 

hem dus ontsnappen en onder Gods bescherming kon de aartsbisschop enkele dagen later in 

Edessa terugkeren, waar hem vanwege de burgers een uitbundig onthaal wachtte.  

De prins van Antiochië vertoefde nog in Edessa, toen hij het bericht kreeg dat de graaf, ter 

vergelding voor zijn zonden, gevangengenomen was. Met instemming van de burgers stelde 

hij de stad onder de hoede van Tancred en ook heel haar territorium, op voorwaarde dat de 

graaf onmiddellijk in zijn gezag zou hersteld worden bij zijn terugkeer uit gevangenschap. 

Zelf nam Bohemund het beheer over van het gebied van Joscelin.  

Nooit eerder en evenmin daarna in de periode van het Latijnse koninkrijk in het Oosten, kan 

men ergens iets vernemen over een even faliekant afgelopen veldslag noch over een zo 

catastrofale afslachting van moedige mannen noch over een dergelijke smadelijke aftocht 

van de christenen.  
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BOEK XI. Vervolg van de regering van Boudewijn I. Verdere gebiedsuitbreiding vanuit 

Jeruzalem en Antiochië. 

 

XI,1 Prins Bohemund van Antiochië draagt het bestuur van zijn territorium over aan Tancred. 

Daarna steekt hij ijlings de zee over naar Frankrijk, waar hij huwt met de dochter van de 

koning van de Franken. Patriarch Daimbert van Jeruzalem reist naar Rome. Koning 

Boudewijn verlaat zijn wettige echtgenote zonder enige wettelijke regel in acht te nemen. 

  

  

 

 

    

5 

      

   

 

10 

 

 

  

15 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

Bohemund ging gebukt onder een grote schuldenlast en op het einde van de zomer voer hij 

af naar Apulië in gezelschap van patriarch Daimbert van Jeruzalem. De prins wilde immers 

maatregelen nemen om zijn schulden in te lossen en tevens troepen meebrengen uit de 

overzeese gebieden. De zorg voor zijn territorium en het algemeen beheer ervan vertrouwde 

hij toe aan zijn geliefde neef Tancred en dit met onbeperkte volmachten. Eens in Apulië 

aangekomen, gunde hij zich maar een heel kortstondige pauze in zijn thuisland. Daarna trok 

hij in het gezelschap van een respectabel gevolg, samengesteld uit vertrouwelingen, over de 

Alpen, tot bij Filips, de illustere koning van Frankrijk. Deze vertrouwde aan Bohemund 

onder meer zijn twee dochters toe. De eerste, Constance, was geboren uit een wettelijk 

huwelijk en haar nam de prins tot echtgenote. De andere, Cecile, had de koning, terwijl zijn 

vrouw nog leefde, verwekt bij de gravin van Anjou, toen deze laatste haar echtgenoot in de 

steek gelaten had en haar toevlucht gezocht had bij Filips. Bohemund reserveerde die 

dochter als echtgenote voor zijn neef Tancred en stuurde haar via Apulië naar hem. Zodra 

hij zijn zaken zowel bij de koning als in de andere overzeese gebieden geregeld had, keerde 

Bohemund zelf ook terug naar Apulië met in zijn gevolg een indrukwekkende groep ruiters 

en voetknechten die bereid waren om de tocht overzee te maken. 

Patriarch Daimbert van zijn kant wendde zich tot de kerk van Rome. Daar bracht hij 

uitgebreid verslag uit over het kolossale onrecht dat hij moest ondergaan, over de maar al te 

efficiënte doortraptheid van Arnulf, ten slotte ook over de snode bedoelingen van de koning 

en hoe deze er intens mee bezig was om Gods kerk te vernederen. De patriarch slaagde er zo 

in om bij iedereen voor hem medeleven op te wekken en de algemene sympathie te 

verwerven.  

Overigens was dit bovenmatige onrecht, dat wij eerder in verband met patriarch Daimbert 

vermeld hebben, vanwege de koning niet de enige overtreding van de kerkelijke regels. Hij 

had ook zijn wettige echtgenote, met wie hij in Edessa in het huwelijk getreden was toen hij 

daar nog graaf was, zonder enige formele procedure in acht te nemen, zonder enig bewijs 

van schuld en ook zonder enige bekentenis van harentwege, tegen alle huwelijkswetten in, 

met geweld gedwongen om als non in te treden in het klooster van Sint-Anna, de moeder 

van de moeder Gods, de onbevlekte maagd Maria. Dit klooster bevindt zich in het oostelijke 

deel van Jeruzalem, naast de zogenaamde Josafatpoort, vlak bij een vijver die in de Oudheid 

de Schaapsvijver genoemd werd. Daar kan men trouwens nog de grot zien, waar, volgens 

aloude overlevering, Joachim en Anna gewoond hebben en waar, naar verluidt, de Heilige 

Maagd geboren is. In dat klooster verbleven drie of vier arme vrouwen, die hun 

kloostergeloften hadden afgelegd. Via de intrede van zijn vrouw vergrootte de koning hun 

bezittingen en breidde hij tevens hun eigendommen uit.  

Naargelang de diverse bronnen worden verschillende oorzaken opgegeven waarom de 

koning brak met zijn vrouw. Volgens de versie van de enen heeft hij zijn echtgenote 

verstoten om via het huwelijk met een rijkere bruid van hogere afkomst zijn eigen status te 

verbeteren en een oplossing te zoeken voor zijn financiële problemen, die hem voortdurend 

hinderden. Onder de mom van een bruidsschat, kon hij zo elders extra inkomsten boeken. 

Anderen beweren dat de koningin lichtzinnig was, dat zij het huwelijksbed niet respecteerde 

en losjes omsprong met de huwelijkstrouw. Dat zou uiteindelijk voor haar man te veel 
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geworden zijn. Aanvankelijk gaf zij de indruk quasi met vreugde de moniale status 

opgenomen te hebben en zo was er in de eerste periode na haar intrede in het klooster op 

haar levenswandel daar niets aan te merken. Maar uiteindelijk greep zij de kans om onder 

valse voorwendsels tot bij de koning te geraken en zij kreeg het van hem gedaan om voor de 

belangen van het klooster, in het bijzonder om de financiële noden te lenigen, op bezoek te 

mogen gaan bij haar familie in Constantinopel en onder dit alibi kon zij dus het Koninkrijk 

verlaten. Daarop gooide zij haar kap over de haag, haar levenswandel werd ronduit liederlijk 

en zedeloos en ze prostitueerde zich voor elke passant. Haar eigen reputatie kan haar daarbij 

niet deren en haar voormalige status verloor ze totaal uit het oog. 

 

XI,2 Graaf Raymond van Toulouse overlijdt. Zijn neef, Willem-Jordan volgt hem op. Ridwan, 

een machtige Turkse vorst, dringt het gebied van de christenen binnen, maar Tancred gaat 

hem tegemoet, verslaat hem en drijft hem op de vlucht. 
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Het jaar daarop, in 1105 na Christus, overleed graaf Raymond van Toulouse. Hij stond goed 

aangeschreven, was religieus bewogen en godvrezend, kortom een figuur die in alle 

opzichten lof verdient. Zijn markante daden en zijn uiterst deugdzame levenswandel 

verdienen een speciale vermelding. In de Pelgrimsberg, zijn eigen vesting die hij bij Tripoli 

zelf had laten bouwen, ging hij op de laatste dag van februari ‘de weg, die ieder mens 

wacht’1, als een echte belijder van Christus. Zijn neef Willem-Jordan nam zijn taak over om 

Tripoli te belegeren. Hij zette zich met volle energie en manhaftig in voor die opdracht tot 

aan het aantreden van graaf Bertrand. Dan werd hij het voorwerp van kritiek over zijn 

optreden en hij liet toen de teugels wat vieren, zoals in het vervolg zal uiteengezet worden.  

Wij zijn ervan overtuigd dat het consequente optreden van deze eerbiedwaardige 

persoonlijkheid, die als voorbeeld kan gelden voor zijn tijdgenoten maar ook voor alle 

toekomstige generaties, alle bewondering verdient. Raymond gaf het niet op om de 

pelgrimstocht, die hij eens voor Christus begonnen was, tot aan het einde van zijn leven met 

volharding verder te zetten. Hoewel hij in zijn vaderland als een grote en machtige seigneur 

met een onmetelijk vermogen van alle overvloed had kunnen genieten, toch was het zijn 

keuze om in alle nederigheid en in gehoorzame dienst aan de Heer zijn land en familie 

achter te laten “in plaats van bij de zijnen te verblijven in de tenten van de boosheid.”2 

Andere leiders die dezelfde pelgrimstocht hadden afgelegd, waren immers na de bevrijding 

van de Heilige Stad, naar hun thuis teruggekeerd, omdat ze om zo te zeggen hun gelofte 

volledig vervuld hadden. Hij echter deinsde ervoor terug om het kruis, dat hij eenmaal had 

opgenomen, weer neer te leggen, ook al werd hij door zijn entourage en door zijn 

huisgenoten sterk gepousseerd om, eens zijn gelofte vervuld, zich terug ter beschikking te 

stellen van zijn thuisland, dat hem node gemist had. Toch gaf hij er de voorkeur aan om zich 

te slachtofferen voor de Heer, eerder dan zich over te geven aan wereldse verlokkingen. Zo 

trad hij ook in de sporen van zijn Meester, want toen hem gezegd werd: “Kom van dat kruis 

af”3, gaf hij er de voorkeur aan om in zijn lijden te volharden en om uiteindelijk door de 

handen van anderen van het kruis afgehaald te worden in plaats van af te zien van het 

project om ons te verlossen. 

In datzelfde jaar verzamelde Ridwan, de machtige heer van Aleppo in de aangrenzende 

regio’s, met smeekbeden zowel als met financiële compensaties, hulptroepen, bestaande uit 

ruiters én uit voetvolk. Daarmee viel hij massaal het gebied van Antiochië binnen. Door 

deze invasie zaaide hij daar overal paniek en door her en der brand te stichten veroorzaakte 

                                                           
1 Cf. supra VII,1, n.2. 
2 Cf. Psalm 84,11. 
3 Matteüs 27,40. 
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hij grote problemen in de regio. Toen Tancred dit vernam, trommelde hij zijn strijdkrachten 

op en met een legermacht, zowel bestaande uit ruiters als uit voetknechten. Hij trok hem 

tegemoet in de richting van het gebied, waar, op grond van talrijke berichten, de troepen van 

Ridwan zich zouden ophouden. Hij verliet dus Antiochië, leidde zijn leger naar Artah en 

trof bij zijn aankomst daar, in overeenstemming met de berichten, een immense vijandelijke 

troepenmacht aan. Na eerst de hemelse bijstand afgesmeekt te hebben en die ook terecht 

verkregen te hebben, ging hij fors in het offensief. Aanvankelijk probeerde de vijand 

weerstand te bieden, maar al vlug werden ze uit elkaar geslagen en op de vlucht gedreven. 

Ontelbare vijanden sneuvelden en zeer velen werden gevangengenomen. Ook het vaandel 

van Ridwan werd buitgemaakt, want hijzelf was als eerste op de vlucht geslagen om zijn 

hachje te redden.  

Voor de christenen betekenden deze gebeurtenissen een hele troost en ter compensatie van 

herhaaldelijke vroegere verliezen in soortgelijke confrontaties konden ze nu de vijand een 

aantal uitstekende paarden afhandig maken, nadat ze eerst de ruiters uit het zadel hadden 

gelicht. 

 

XI,3 De Egyptenaren vallen massaal binnen. De koning gaat hen tegemoet, neemt een aantal 

van hen gevangen, doodt er nog meer en drijft de rest op de vlucht. 
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Tijdens datzelfde jaar werd de Egyptische kalief door enkele vooraanstaanden als volgt 

benaderd: “Dat volk van bedevaarders, die recent uw rijk gewelddadig zijn binnengevallen 

en die tot nog toe met doodsverachting standgehouden hebben tegen alle aanvoerders die u 

naar hen stuurde, heeft altijd kunnen steunen op het massale aantal van het leger dat hier 

allereerst aangekomen is en daaruit hebben ze ook moed geput. Maar nu is het merendeel 

van hen naar hun thuisbasis teruggekeerd en zij die overblijven zijn sterk gereduceerd in 

aantal. Ze kunnen ook niet meer rekenen op extra ondersteuning van nieuwe pelgrims en 

door hun talrijke veldtochten is hun getalsterkte ook drastisch teruggelopen. Het lijkt ons 

dus opportuun dat u, als het uwe majesteit behaagt, een van uw topmensen daarheen stuurt 

om dit gebied te zuiveren van die vermaledijde bezetters.” 

De kalief was akkoord met deze woorden en hij keurde dit advies goed. Hij liet dus een 

groot leger en een indrukwekkende vloot klaarmaken en stelde over beide korpsen 

aanvoerders aan. Zij werden naar Syrië gestuurd en hun aankomst in Ascalon ontketende 

een grote paniek in heel het Koninkrijk.  

Zodra de koning hierover bericht ontving, trok hij ijlings met al zijn troepen naar Jaffa en hij 

vaardigde ook een officieel edict uit, waardoor iedereen uit alle steden op staande voet 

daarheen geconvoceerd werd. Al wie opgeroepen werd, daagde onmiddellijk op en zo 

ontbrak ook Evremar, de patriarch van Jeruzalem, niet op het appel met het miraculeus 

fragment van het levengevend kruis in de hand. Eens iedereen gearriveerd, kwam men bij 

een telling uit op een totaal van 500 ruiters en 2000 voetknechten. Maar het aantal van de 

vijanden kwam, naar verluidt, neer op ongeveer 15.000, de marine niet meegerekend. 

Zodra de vijandelijke troepen aan hun opmars vanuit Ascalon begonnen, kreeg hun vloot het 

bevel om ijlings af te varen naar Jaffa. Het landleger zelf rukte op naar Azotus4 om daar in 

twee afdelingen opgesplitst te worden. De eerste divisie moest in het offensief gaan in de 

richting van Ramla, om zo de koning tot een gevecht uit te dagen. De tweede divisie moest 

zich naar Jaffa reppen om daar de krijgers, die al met de vloot gearriveerd waren, op te 

pikken en dan samen deze stad aan te vallen, terwijl de koning opgehouden werd door de 

rest van het vijandelijke leger. Zij splitsten dus hun troepen op, conform de instructies en 

een deel trok het gebied van Ramla binnen in gevechtsformatie, waarbij ze hun komst 

                                                           
4 Ashdod (Israël). 
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kenbaar maakten met trompetgeschal en gedreun van tamboerijnen. Die luidruchtige entree 

was bedoeld om de koning met zijn troepen naar hen te lokken, terwijl het tweede deel van 

het vijandelijke leger ondertussen langs de kust kon oprukken en zonder problemen Jaffa 

kon bereiken. Maar ze misrekenden zich. Want toen ze de koning met zijn manschappen 

zagen naderen, verstijfden ze van angst en in paniek riepen ze de andere helft van hun 

troepen terug, maar zelfs dan achtten ze zich numeriek niet in staat om het hoofd te kunnen 

bieden aan het leger van de koning. 

Toen de twee vijandelijke divisies samenkwamen, voerde de koning met zijn manschappen 

een felle charge op hen uit. Met woord en daad stimuleerde hij zijn troepen en zo gaf hij een 

extra impuls aan hun weerbaarheid. Ook de patriarch hield de krijgers, vooraleer ze het 

gevecht aangingen, het hout van het heilbrengende kruis voor, hij ging langs alle linies, 

moedigde iedereen aan en stimuleerde hen om Christus voor ogen te houden, die zich 

verwaardigd had om op datzelfde kruishout voor ons, zondaars, het heil te bewerkstelligen. 

Hij riep hen ook op om, ter vergeving van hun zonden, manhaftig te strijden tegen de 

vijanden van het christendom en van het geloof. Dan konden zij ook van de Heer een 

honderdvoudige beloning verwachten, zoals hij die naar gewoonte voor zijn volgelingen in 

petto heeft. Op deze manier werden de christenen nog meer gemotiveerd, ze vielen de 

vijand aan en dankzij de steun vanuit de hemel konden zij talloze vijanden doden en de 

anderen op de vlucht jagen. 

Bij dit treffen sneuvelde de gouverneur van Ascalon, maar de Egyptische opperbevelhebber 

kon al vluchtend ontkomen. Naar verluidt, kwamen die dag ongeveer 4000 vijanden om, 

terwijl er nauwelijks 60 christenen bij de gesneuvelden geteld werden. Dankzij Gods genade 

konden de christenen het kamp van de vijand bezetten en beslag leggen op ontelbare rijen 

kamelen en ook op ezels en talloze paarden. Ze voerden al die dieren mee en ook een rijke 

buit en talrijke slaven. In een uitgelaten stemming bereikten ze zo Jaffa.  

Op diezelfde dag werd ook een edelman gevangengenomen, die voordien gouverneur was 

geweest van Akko. De koning kon voor hem, naar verluidt, een losgeld incasseren van 

20.000 goudstukken. Ondertussen lag de vijandelijke vloot nog altijd in de haven van Jaffa. 

Toen ze bericht kregen van de nederlaag van hun landleger, profiteerden ze van een 

gunstige zuidenwind om zich terug te trekken in de haven van Tyrus. Toen ze later naar 

Egypte wilden terugkeren, stak er plots een storm op over de zee. Door het geweld van dat 

noodweer werd de vloot uit elkaar geslagen en 25 schepen, die aan de orkaan niet konden 

weerstaan, strandden op onze kust. De christenen konden zo ruim 2000 roeiers en mariniers 

gevangennemen en daarnaast waren er dan nog vele drenkelingen.  

 

XI,4 Patriarch Daimbert keert terug met een herderlijke brief, maar overlijdt in de buurt van 

Messina in Sicilië. Evremar, zijn onwettig aangestelde plaatsvervanger, reist naar Rome, 

maar de aartsbisschop van Arles, Ghibellin, wordt uitgestuurd als pauselijk legaat en 

vervolgens aangesteld als patriarch. 
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Ondertussen werd patriarch Daimbert door paus Paschalis en de kerk van Rome lange tijd 

opgehouden. Ze wensten immers volledige duidelijkheid over het feit of de koning van 

Jeruzalem en zij die Daimbert aan de kant gezet hadden een of andere aanklacht tegen hem 

zouden indienen, waaruit moest blijken dat zijn afzetting legitiem was. Er kwam echter 

niemand opdagen met welke beschuldiging dan ook tegen hem en het enige zekere element 

in dit dossier was zijn afzetting onder koninklijke dwang. Daarop liet men hem dus met 

volledig eerherstel en met een apostolische brief in handen naar huis terugkeren om 

opnieuw de positie te bekleden, waaruit hij ten onrechte was verdreven. Hij kwam aan in 

Sicilië en moest daar een tussenstop maken in Messina in afwachting van de overvaart. 
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Toen werd hij echter ernstig ziek en op 16 juni ging hij ‘de weg, die ieder mens wacht’5. Hij 

had in vrede gedurende vier jaar het ambt van patriarch bekleed en daarna nog drie jaar in 

ballingschap geleefd. 

Toen Evremar, zijn onwettige plaatsvervanger, vernam dat Daimbert volledig in het gelijk 

gesteld was en op de terugweg was om zijn functie terug op te nemen, besloot hij, nog 

vooraleer het bericht over de dood van Daimbert hem had kunnen bereiken, op zijn beurt 

naar de kerk van Rome over te varen. Hij wilde daar zijn onschuld aantonen en tevens 

uiteenzetten hoe men hem in deze kwestie tegen zijn wil in en ondanks protest van zijn kant 

op de patriarchale troon had geplaatst. Maar eens in Rome aangekomen, was het enige 

resultaat van zijn interventie dat er in zijn gezelschap een legaat meegestuurd werd, die, 

zodra hij in Jeruzalem geïnstalleerd was, een grondig onderzoek over het dossier van 

Evremar moest opstarten. Ghibellin, aartsbisschop van Arles en al hoogbejaard, werd met 

deze opdracht belast en vertrok dus in opdracht van de paus naar Jeruzalem. Hier riep hij 

eerst een kerkvergadering bijeen van alle bisschoppen van het Koninkrijk en vervolgens 

informeerde hij zich grondig over de kwestie Evremar. Dankzij uitstekende getuigen, 

voldoende in aantal en opgewassen tegen alle manoeuvres, werd het voor hem duidelijk dat 

Daimbert volledig ten onrechte door de partij van Arnulf en onder koninklijke dwang 

afgezet was. Evremar had dus de plaats ingenomen van een nog levende prelaat, die in 

volledige eenheid met de kerk van Rome functioneerde. Op grond van de uitgebreide 

volmachten, waarover Ghibellin beschikte, ontzette hij bijgevolg Evremar uit de functie van 

patriarch. Maar hij hield tevens rekening met de diepe religiositeit van deze man en zijn 

uitzonderlijke eenvoud van hart en daarom kende hij hem het beheer toe van de toen vacante 

kerk van Caesarea.  

Vervolgens werd er een datum afgesproken voor een debat van de clerus en het volk over de 

aanstelling van een nieuwe patriarch van de kerk van Jeruzalem, zodat deze kwestie op de 

gebruikelijke manier kon afgehandeld worden. Na heel wat discussies over en weer werden 

alle partijen het eens over de persoon van de apostolische legaat Ghibellin. Zo kwam hij in 

de patriarchale zetel terecht, maar, naar verluidt, was dit eens te meer het resultaat van een 

slinks manoeuvre van die fameuze Arnulf. Een hoogbejaarde en afgeleefde man zou het 

immers niet lang uithouden in die functie. 

In datzelfde jaar 1107 na Christus hadden de inwoners van Ascalon, doortrapt zoals altijd, 

langs de openbare weg, die van Jeruzalem naar de kust loopt, op daartoe geschikte plaatsen 

500 ruiters en 1000 voetknechten in hinderlaag gelegd. Ze hadden immers opgevangen dat 

een christelijke colonne op het punt stond Jaffa te verlaten om naar Jeruzalem te trekken. 

Met de bedoeling om wat ze met hun militaire capaciteit niet konden realiseren nu met 

slinkse middelen te bereiken, legden ze zich dus in hinderlaag. De christenen hadden hier 

totaal geen weet van en zo belandden ze dus op hun tocht plots in die valstrik. Ze schrokken 

hier erg van en stonden voor een dilemma, zich overgeven of het gevecht aangaan, maar de 

vijandelijke druk liet hen niet de tijd om daarover van gedachten te wisselen. Het was voor 

hen duidelijk dat het kiezen was tussen een schandelijke dood of een dapper verweer. 

Daarom maakten ze van de nood een deugd, probeerden hun moraal weer op te krikken en 

raapten al hun moed bij elkaar. Onstuimig begonnen ze degenen, waarvoor zij aanvankelijk 

zo bevreesd waren, nu zelf aan te vallen en ze joegen hen nu op hun beurt de stuipen op het 

lijf. De vijand moest al gauw zwichten voor dit aanvalsgeweld, velen sneuvelden, sommigen 

werden gevangengenomen en anderen, die op de vlucht gingen, werden nog lange tijd 

nagezeten. Zo behaalden de christenen dankzij Gods genade de overwinning. Ze telden zelf 

maar drie slachtoffers en vervolgden daarop hun weg naar Jeruzalem. 

 

                                                           
5 Cf. supra VII,1, n.2. Volgens Huygens gebeurde dit op 15 juni. 
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XI,5 De edele heer van Tiberias, Hugo van St.-Omer, richt een fort op in de bergen die 

uitkijken op Tyrus en noemt dat Toron. Wanneer hij even later slag levert met de inwoners 

van Damascus, behaalt hij weliswaar de overwinning, maar hij bezwijkt aan zijn zware 

verwondingen. De inwoners van Ascalon zetten andermaal een hinderlaag op voor de 

christenen, maar ze belandden in de val, die zij zelf hadden opgezet. 
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In die tijd was de stad Tyrus nog altijd in vijandelijk bezit en met alle mogelijke middelen 

werd van daaruit de verdere expansie van de christenen tegengehouden. Hugo van St.-Omer, 

een machtige edelman, goed aangeschreven bij de Heer en opvolger van Tancred in het 

bestuur van Tiberias, probeerde door frequente en onverwachtse aanvallen de Tyriërs het 

leven zo zuur mogelijk te maken, voor zover de afstand tussen Tiberias en Tyrus hem dit 

toeliet. Beide plaatsen zijn immers ongeveer 30 mijl van elkaar verwijderd. Bij die tochten 

over en weer belandden zijn manschappen herhaaldelijk in kritieke situaties, omdat er 

nergens tussen die twee steden in een vesting of een of andere vorm van versterking 

voorhanden was om zich in terug te trekken en zich af te schermen tegen de vijand, als die 

hen op de hielen zat. Daarom besloot die edele heer hoog in de heuvels boven Tyrus op een 

afstand van ongeveer tien mijl een fort te bouwen op een plaats, die vroeger Tibnin6 heette. 

Hijzelf gaf de plek de naam Toron omwille van haar positie bovenop een vrij hoge bergtop. 

Ze ligt tussen de zee en het Libanongebergte, midden tussen Tyrus en Banyas, op nagenoeg 

gelijke afstand van deze beide plaatsen in het gebied van de stam van Aser. De plaats van de 

vestiging is befaamd voor haar gezonde lucht en voor haar aangenaam klimaat. De bodem is 

rijkelijk bedekt met wijngaarden, ook geschikt voor boomaanplanting, ideaal voor 

fruitbomen en voor alle landbouw tout court. Deze locatie was niet alleen in die periode zeer 

effectief voor het doel dat de oprichter voor ogen had, maar door haar rijke opbrengst en 

haar uitgebreide en uitstekende fortificaties is zij ook vandaag nog uiterst belangrijk voor 

Tyrus en voor heel het Koninkrijk. 

Kort na de bouw van deze versterking trok diezelfde edelman met zeventig ruiters in het 

vijandelijk gebied binnen. Hij leverde daar slag met 4000 Damasceners en werd op 

eenzelfde dag tot tweemaal toe door de vijand fors teruggedreven. Bij een derde aanval kon 

hij echter terugvallen op betere omstandigheden, van Godswege werd de christenen moed 

ingeblazen en dankzij de Heer kregen zij ook versterking. Hugo kon de vijand op de vlucht 

drijven maar raakte zelf zwaargewond door een pijl en gaf de geest. Hij was een wijze man, 

krachtdadig en volkomen terecht zeer goed aangeschreven bij de koning en bij het volk en 

ook algemeen aanvaard. Bij dat treffen sneuvelden ongeveer 2000 vijanden en de christenen 

konden ook beslag leggen op ongeveer hetzelfde aantal paarden. 

Rond diezelfde tijd kon men in de hemel en in het Oosten wonderlijke tekenen en 

fenomenen waarnemen. Want veertig dagen lang en zelfs meer was er bij het begin van de 

nacht een komeet zichtbaar met een grote lichtende staart. Het had er bovendien de schijn 

van dat de zon van bij haar opgang tot aan het derde uur twee satellieten had, even groot 

maar minder stralend. Rond de zon vertoonde zich ook een bontgekleurde regenboog. Al 

deze verschijnselen hielden voor alle stervelingen alvast de aankondiging in van zeer 

ongewone gebeurtenissen.  

 

XI,6 Bohemund, die van Frankrijk naar Apulië teruggekeerd was, valt met een grote 

legermacht het Griekse territorium binnen om daar te gaan plunderen. Daarna besluit hij 

terug te keren naar Syrië, maar hij overlijdt en laat daarbij zijn zoon Bohemund achter. 

  

                                                           
6 Ook de huidige naam. 
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In diezelfde periode bleef de keizer van Constantinopel Alexius, een onbetrouwbaar en 

doorslecht figuur, iedereen, die door zijn gebied naar Jeruzalem wilde trekken, het leven 

zuur maken. Want als tegenreactie op de eerste expeditie, die hem nochtans veel voordeel 

had opgeleverd, had hij al, zoals eerder gezegd, Kilij Arslan, een heel machtige Turkse vorst 

en ook allerhande barbaarse volkeren uit heel het Oosten opgetrommeld. Ook tegen de 

tweede expeditie o.l.v. de graaf van Poitiers had hij diezelfde naties en ongelovige volkeren 

opgejut via talrijke gezantschappen. Door toedoen van zijn verraderlijk optreden werd 

trouwens die tweede expeditie een bijna volledige mislukking. En niet één of tweemaal 

bedroog de keizer op die manier de christenen. Neen, telkens de gelegenheid zich voordeed 

om hen schade te berokkenen of gevaarlijke toestanden voor hen te creëren, betekende dat 

voor hem een kik. Maar wanneer de christenen bij hem verschenen en hun opwachting 

maakten, stond hij hen vriendelijk te woord en was hij gul met geschenken om hen op die 

manier nog handiger een rad voor de ogen te kunnen draaien. Zo hield hij de traditie van de 

Grieken in ere, want van hen wordt toch gezegd: “Ik ben beducht voor de Grieken, ook als 

zij geschenken komen aandragen.”7Over het algemeen stond hij zeer wantrouwig tegen de 

opmars van de Latijnen en hij kon niet dulden dat hun militaire capaciteit toenam of dat hun 

macht zich uitbreidde, als hij er hoe dan ook nog een stokje kon voorsteken. 

Bohemund was al dat onrecht nog niet vergeten na zijn terugkeer van over de Alpen. Omdat 

hij het voor de belangen van alle Latijnse naties wilde opnemen, voer hij op 9 oktober het 

gebied van de keizer binnen met in zijn gevolg 5000 ruiters en 40.000 voetknechten. Hij 

zaaide terreur in zowat alle kuststeden en verwoestte en plunderde zowel Epirus Prima als 

Secunda. Ten slotte belegerde hij Durachium8, de hoofdstad van Epirus Prima, waarbij hij 

ook in de omgeving van die stad te vuur en te zwaard tekeerging en naar eigen goeddunken 

alle regio’s in de omtrek plunderde. Met de hulp van de Heer wilde hij ook nog op 

gewelddadige wijze nog dieper in hun rijk doordringen om het onrecht te wreken dat aan de 

Latijnen was aangedaan.  

Toen de keizer vernam dat Bohemund met een groot leger van Latijnen zijn gebied was 

binnengedrongen, trommelde hij eveneens zijn troepen op en hij trok hem tegemoet. Hij liet 

zijn leger kamperen vlakbij dat van Bohemund. Door de tussenkomst van 

gemeenschappelijke vrienden sloot de keizer uiteindelijk een overeenkomst af met 

Bohemund, die men aan weerszijde door een eed bekrachtigde. In het vervolg zou de keizer 

christelijke gelovigen, die de oversteek wilden doen naar het Oosten, loyaal, zonder bedrog 

of kwaad opzet met raad en daad bijstaan. Hij zou ook niet toelaten dat hun tocht 

bemoeilijkt werd door anderen, die hij in bedwang kon houden. Eens deze toezeggingen 

vastgelegd waren en op erewoord bekrachtigd, beloofde Bohemund op zijn beurt en ook 

onder ede dat hij zich te allen tijde loyaal en vriendschappelijk tegenover de keizer zou 

gedragen. Vervolgens liet Bohemund de pelgrims vertrekken, die zich met een gelofte 

verbonden hadden om de tocht naar Jeruzalem te maken. Zelf keerde hij terug naar Apulië 

en hij bleef in zijn thuisland, waar hij nog opgehouden werd door privéaangelegenheden. De 

zomer daarop trof hij al voor een deel de essentiële voorbereidingen voor de expeditie, hij 

liet een vaartuig voor de oversteek in gereedheid brengen en van overal troepen 

optrommelen. Maar dan werd hij plots ernstig ziek en hij gaf de geest. Hij liet één zoon 

achter als erfgenaam van zijn naam en van zijn prinsdom, die hem geboren was uit 

Constance, de dochter van Filips, de bekende koning van de Franken. In de loop van 

datzelfde jaar overleed ook zijn schoonvader Filips, de illustere koning van de Franken.  

 

                                                           
7 Vergilius, Aeneis II, 49. 
8 Durrës (Albanië). 
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XI,7 Een immens Turks leger probeert vanuit het Oosten het gebied van Edessa in te palmen, 

maar Tancred en de koning bieden gezamenlijk succesvol weerstand. 
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In diezelfde periode, toen, zoals eerder vermeld, graaf Boudewijn en Joscelin, zijn 

bloedverwant, nog in vijandelijke gevangenschap vertoefden, profiteerde men van hun 

afwezigheid en werd er in het Oosten bij de Turken een kolossaal leger opgetrommeld 

zonder weerga. Daarmee trok men Mesopotamië binnen en werd er ongenadig 

huisgehouden in de streek rond Edessa. Sommige versterkingen werden overweldigd en de 

wijken aan de rand van de stad werden in brand gestoken. De boeren en al wie bij de 

landbouw betrokken waren kwamen in gevangenschap terecht. Het gevolg van dat alles was 

dat er buiten de versterkte omwalling van de stad geen enkele plek meer veilig was en dat er 

ook een voedseltekort ontstond door de verliezen die aan de landbouw waren toegebracht. 

Heer Tancred, die verantwoordelijk was voor deze regio, werd echter nog opgehouden in de 

buurt van Antiochië, want hij had, zoals eerder vermeld, na het vertrek van Bohemund ook 

het bestuur van dat gebied overgenomen. Toen hij hoorde van de ravage die de vijand in zijn 

contreien had aangericht, deed hij een beroep op de koning van Jeruzalem. Hij maakte hem 

de reden van zijn oproep duidelijk en trommelde een maximum aan strijdkrachten op uit alle 

steden en vestingen. Terwijl Tancred zo druk bezig was en erg gefocust op de zorg voor zijn 

gebieden, kreeg hij al na enkele dagen assistentie van de koning en van diens talrijk gevolg.  

Ze voegden hun strijdkrachten samen en staken de Eufraat over. Eens daar aangekomen, 

kregen ze contact met de vijand die, zoals aan hen gemeld was, vrijuit razzia’s kon opzetten 

in heel de regio. Toen men in dat kamp hoorde van de komst van de christenen, begon men 

zich te hergroeperen en omzichtiger dan voorheen om te springen met de razzia’s in de 

omgeving. Ze hadden bij herhaling de militaire capaciteiten van de christenen ervaren en 

deinsden er nu voor terug om met hen slag te leveren. Tegelijkertijd lag het ook niet in hun 

bedoeling om naar hun eigen land terug te keren, want zij beseften dat geen van beide 

christelijke aanvoerders de handen vrij had om geruime tijd in dat gebied te blijven. Ze 

probeerden hen dus aan het lijntje te houden, zodat ze uiteindelijk van verveling zouden 

besluiten om zich terug te trekken, waarna zijzelf hun traditionele razzia’s konden hervatten. 

Maar de christenen hadden hun bedoelingen door en beraamden een plan dat uitstekend 

geschikt was voor die patstelling. Zij kondigden een besluit af om uit de zeer vruchtbare 

grond rond de Eufraat alle mogelijke voedselvoorraad op te halen, deze over de stroom te 

brengen en over te laden op paarden, kamelen, ezels en muildieren. Heel die ontzaglijke 

massa voedsel, die een reserve betekende voor een zeer lange periode, transporteerden ze 

naar de steden en vooral naar Edessa, dat ze zo in meer dan voldoende mate konden 

bevoorraden. Na deze operatie moesten ze zich niet al te veel zorgen meer maken over het 

fysieke welzijn van de inwoners van steden en vestingen. Zij waren nu voldoende voorzien 

van wapens, manschappen en proviand en daarom keerden ze terug naar de Eufraat, want er 

werd in een aantal nog belangrijker kwesties op hen een beroep gedaan. 

De christenen staken de stroom over met scheepjes, die zowel qua constructie als qua aantal 

zeer bescheiden waren. Ondertussen was de vijand een groep christenen uit het gewone 

volk, die in afwachting van de oversteek post gevat hadden op de oostelijke oever, op het 

spoor gekomen. Zij overvielen hen, doden een aantal onder hen en namen de overlevende 

christenen gevangen. Dat gebeurde allemaal onder de ogen van de koning en van Tancred. 

Maar deze waren niet bij machte om hulp te bieden. Tussenin lag er immers een stroom en 

er waren geen doorwaadbare plaatsen om over te steken. Het was al bij al ook geen kleine 

klus om met bootjes, die dan nog schaars voorhanden waren, een leger van dergelijke 

omvang over te brengen. 

De christenen waren erg geschokt door het lot van die sukkelaars, die zij voor hun ogen 

hadden zien sneuvelen of gevangennemen. Ze keerden terug naar hun thuisbasis en gaven 
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aan de bestuurders van het gebied ten westen van de Eufraat de opdracht om deze regio uit 

te rusten met zeer solide forten. De christenen, die aan de overzijde van de Eufraat 

gevangenen genomen waren of gedood, waren arme Armeniërs, die op de vlucht waren voor 

de ellende, die was aangericht door de Turken en geprobeerd hadden om zich in veiligheid 

te brengen. 

 

XI,8 Graaf Boudewijn van Edessa keert samen met Joscelin uit gevangenschap terug en 

samen verklaren ze de oorlog aan Tancred. 

  

  

 

5 

      

 

   

 

10 

 

 

 

  

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

Het jaar daarop, in 11099 na Christus, werd graaf Boudewijn van Edessa, na vijf jaren van 

gevangenschap bij de vijand, samen met zijn bloedverwant Joscelin vrijgelaten. Voor hun 

vrijlating werden er gijzelaars ingeruild en een bepaald losgeld uitbetaald en daarna konden 

ze in volle vrijheid naar hun thuisland terugkeren. De Heer betoonde hen veel mededogen. 

Immers, de gijzelaars, die hun plaats hadden ingenomen, werden eerst onder verzekerde 

bewaking geplaatst in een of andere vesting, maar zij konden hun bewakers, die misschien 

ingedommeld waren of beneveld door de wijn, om het leven brengen. Daarop trokken ze in 

het grootste geheim langs sluipwegen terug naar huis en uiteindelijk kwamen ze daar aan na 

vele nachtelijke omzwervingen.  

Graaf Boudewijn arriveerde dus in Edessa, maar eerst werd hem, naar men zegt, door 

Tancred de toegang tot de stad geweigerd. Uiteindelijk herinnerde deze laatste zich toch de 

eed, die hij gezworen had, toen hij na de gevangenneming van de graaf het bestuur van de 

stad op zich genomen had. Tancred kwam dus tot bezinning en gaf opdracht om zowel de 

stad als de regio terug in handen te geven van Boudewijn. Toch waren beide vrijgelatenen 

erg in hun wiek geschoten door Tancreds onverantwoord gedrag en daarom verklaarden ze 

hem de oorlog. Joscelin nam hierbij het initiatief, omdat de burchten ten westen van de 

Eufraat deel uitmaakten van zijn territorium en hij dus dichter aanleunde bij het gebied van 

Antiochië. Op een bepaald moment ronselde hij zelfs Turkse hulptroepen om daarmee het 

prinsdom binnen te vallen. Maar Tancred had dit zien aankomen en trok hen tegemoet. Zij 

leverden slag en in de voorhoede van Tancreds leger sneuvelden bijna 500 krijgers. Maar 

dan vatten ze terug moed en zij konden hun slaglinie opnieuw formeren. Ze slaagden er 

vervolgens in om een massa Turken af te slachten en Joscelin en zijn getrouwen op de 

vlucht te jagen.  

Uiteindelijk beseften de leiders van dat gebied en zij die over meer gezond verstand 

beschikten dat een vete tussen dergelijke personaliteiten uiterst gevaarlijk was en zware 

risico’s inhield voor heel de christelijke gemeenschap. Zij wierpen zich dus op als 

bemiddelaars en slaagden erin beide leiders tot verzoening te brengen. 

 

XI,9 Bertrand, de zoon van de graaf van Toulouse, komt met een Genuese vloot naar Syrië, 

met de bedoeling om zijn vader op te volgen. Maar Willem-Jordan verzet zich fel hiertegen. 

Inname van Byblos. 
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In die dagen legde Bertrand, de zoon van de gedenkwaardige graaf Raymond van Toulouse, 

met een Genuese vloot aan bij Tripoli. Zijn bloedverwant Willem-Jordan was nog altijd 

bezig met het beleg van de stad en deed dat al ononderbroken sinds de dood van zijn 

beroemde oom, die deze taak door zijn overlijden niet had kunnen afmaken. Onmiddellijk 

na de aankomst van Bertrand rees er een meningsverschil tussen beide. Bertrand beriep zich 

op het recht om zijn vader op te volgen, maar Willem-Jordan zette hier zijn verdiensten 

                                                           
9 Eigenlijk 1108, maar door de daaropvolgende strijd met Tancred, kon Boudewijn pas in 1109 – na een 
verzoeningsoperatie – effectief het bestuur over Edessa terug opnemen. 
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tegenover, namelijk al zijn inspanningen en zijn onophoudelijke inzet vier jaren lang. De 

eerste wilde dus zijn vader als wettelijke erfgenaam opvolgen in diens domeinen, de tweede 

probeerde de plaats, die hij zo intens belegerd had, voor zichzelf op te eisen. 

Het meningsverschil bleef een hele tijd aanslepen en daarom kwam er een 

bemiddelingspoging van een aantal gemeenschappelijke vrienden met de bedoeling om tot 

een compromis te komen. Ter wille van de lieve vrede stelden de bemiddelaars voor dat de 

steden Arqa en Tortosa met hun omliggende gebied naar Willem-Jordan zouden gaan, 

terwijl Bertrand in het bezit zou komen van Tripoli, Byblos en de Pelgrimsberg, eveneens 

met het gebied er omheen. Zo geschiedde en op die manier kwam men mits wat toegevingen 

van beide zijden tot een vredesregeling. 

Zo werd Willem-Jordan voor het gebied dat hem toegewezen was, leenman van de prins van 

Antiochië en hij legde in diens handen de eed van trouw af. Bertrand van zijn kant kreeg de 

investituur over zijn deel uit handen van de koning van Jeruzalem en hij zwoer deze laatste 

plechtig trouw. Als clausule werd aan deze overeenkomst toegevoegd dat bij kinderloos 

overlijden van één van de partijen de andere partij erfgenaam zou worden van de totaliteit. 

Eens het conflict via dit compromis was bijgelegd, rees er om een onbenullige reden een 

meningsverschil tussen de schildknapen van beide groepen. Willem-Jordan trok er ijlings 

met zijn paard op af om de vrede te herstellen, maar hij werd door een pijl getroffen en 

sneuvelde. Sommigen beweren dat Willem-Jordan het slachtoffer werd van de listen en de 

manoeuvres van graaf Bertrand, maar tot op de dag van vandaag bestaat er geen enkel 

bewijs van enige schuld van hem aan die verwonding.  

Nu zijn rivaal en concurrent voor de overname van de stad uitgeschakeld was, bleef 

Bertrand alleen over als leider van de expeditie. De Genuese vloot nu, waarmee hij 

aangekomen was, bestond uit 70 galeien en stond onder het bevel van twee Genuese edelen, 

Ansaldo en Hugo Embriaco. Zij beseften dat ze bezig waren hun tijd te verliezen bij Tripoli 

en vonden het dan ook aangewezen om aan een ander project te beginnen, dat hen roem zou 

kunnen opleveren. Ze vroegen als vriendendienst aan graaf Bertrand om hen over land 

assistentie te verlenen, terwijl zij zelf met hun vloot naar Byblos voeren. 

Byblos10 is een kuststad in Fenicië en één van de steden die volgens het kerkelijk recht 

ressorteren onder het aartsbisdom Tyrus. De profeet Ezechiël vermeldt haar: “De oudsten en 

wijzen van Gebal hebben scheepstimmerlui geleverd.”11 Zo ook in het boek Koningen: “De 

Geblieten maakten de balken en de stenen pasklaar voor de bouw van de tempel.” 12 De 

oudste naam van deze stad is Eve en men neemt aan dat ze gesticht is door Eveus, de zesde 

zoon van Kanaän.  

Ze kwamen daar aan en omsingelden de stad zowel langs de land- als langs de zeezijde. De 

burgers raakten in paniek, want ze hadden geen vertrouwen in hun beveiliging. Daarom 

stuurden ze een gezantschap naar Ansaldo en Hugo Embriaco, de vlootoversten. Ze 

verklaarden zich bereid om de stadspoorten te openen en hen als meesters te ontvangen, als 

ze een vrije aftocht konden garanderen aan burgers, die wilden vertrekken met vrouw en 

kinderen. Bovendien moesten ze al wie zijn thuis niet wilde verlaten toelaten om onder 

redelijke voorwaarden verder in de stad te blijven wonen. Aan deze condities werd volgens 

hun wensen voldaan en daarop leverden ze de stad aan die twee leiders uit. Een van hen, 

Hugo Embriaco, kreeg definitief het beheer toegewezen over de stad in ruil voor een vast 

jaarlijks bedrag dat aan de Genuese fiscus moest uitbetaald worden. Hij was de grootvader 

van die Hugo, die nu de stad bestuurt en diezelfde naam en bijnaam draagt. 

Na de inname van de stad keerde de vloot terug naar Tripoli. 

                                                           
10 Byblos stond onder vele namen bekend, o.a. ‘Gebal’ (Fenicisch), ‘Gib(e) let’ (Frans) en ‘Jbail’ (Arabisch). 
11 Ezechiël 27,9. 
12 1Koningen 5,32. 



  

280 
 

 

XI,10 Koning Boudewijn rept zich naar Tripoli, hij intensifieert de belegering en de stad 

wordt ingenomen.  
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De koning vernam dat de Genuese vloot zich na de verovering van Byblos nog altijd ophield 

in de buurt van Tripoli. Hij haastte zich daarheen in een poging om de Genuezen tegen 

bepaalde voorwaarden daar nog een tijdje te houden en dan met hun hulp nog een andere 

kuststad te veroveren. Langs de kust van het christelijke gebied bleven er nog vier steden 

verzet bieden: Beiroet, Sidon, Tyrus en Ascalon. Dit gegeven zette een sterke rem op elke 

verdere expansie van het nieuwe christelijke gebied.  

De koning trok dus naar Tripoli, waar zijn verschijning een ferme opsteker betekende voor 

al diegenen die zowel over land als over zee betrokken waren bij het beleg. Zijn 

aanwezigheid was voor hen een bijkomende motivatie bij deze opdracht. Blijkbaar was zijn 

komst voor allen, die aan de buitenzijde van de stad zich afsloofden bij de belegering een 

enorme stimulans. Ze voelden hun strijdlust toenemen en hadden de indruk dat hun 

getalsterkte toegenomen was. Maar omgekeerd sloeg bij de belegerde inwoners in meer dan 

normale proportie de ontmoediging toe en hun weerstandsvermogen ging er fors op 

achteruit. Ze zagen het vijandelijk potentieel groeien en dat gaf hen een evenredig gevoel 

van verzwakking. Wat er extra was bijgekomen bij de christenen ging er in hun ogen bij 

henzelf af. 

De christenen begonnen dus, als waren ze herboren of pas aangekomen, opnieuw aan de 

bestorming. Waar ze ook maar een kans zagen, brachten ze de vijand meer dan anders in de 

problemen. Het leek alsof ze aan die belegering, die al bijna zeven jaar heel moeizaam 

aansleepte, nu pas begonnen waren. 

De burgers zagen dus het vermogen van de christenen van dag tot dag toenemen maar hun 

eigen energie erop achteruitgaan. Ze waren uitgeput van het langdurige verweer en hadden 

geen hoop meer op hulp van buitenaf. Daarom belegden ze een vergadering om intern te 

overleggen hoe ze aan die rampzalige situatie een einde konden stellen. Ze stuurden daarna 

gezanten zowel naar de koning als naar de graaf en ze verklaarden zich bereid om onder 

bepaalde voorwaarden de stad aan hen over te geven. Wie wilde uitwijken moest de 

toelating krijgen om vrijuit en zonder problemen te vertrekken en om alle huisgenoten en 

heel de inboedel naar de gewenste bestemming over te brengen. Wie de stad niet wenste te 

verlaten moest de mogelijkheid krijgen om tegen een jaarlijks aan de graaf te betalen 

vergoeding veilig en vredig in zijn huis te blijven wonen en verder zorg te dragen voor hu 

bezittingen. Na het aanhoren van de voorstellen van de burgers kwamen de koning, de graaf 

en de andere aanvoerders in vergadering samen, waarbij ze beslisten in te gaan op hun 

verzuchtingen en zonder uitstel de stad in bezit te nemen. Iedereen kon zich hierin 

terugvinden en gaf zijn akkoord. Ze ontboden vervolgens de burgers en betuigden hun 

instemming met hun wensen. Daarbij verklaarden ze onder ede dat ze die afspraken zonder 

bedrog of kwalijke intenties loyaal zouden uitvoeren. Daarop werden de stadspoorten 

geopend voor al wie naar binnen wilde en de christenen namen bezit van de stad.  

Tripoli werd veroverd op 10 juni van het jaar 1109 na Christus. Bertrand legde ter plaatse de 

eed van trouw af en werd leenman van de koning. Van daar worden ook zijn opvolgers tot 

op de dag van vandaag geacht om zich te houden aan datzelfde engagement tegenover de 

koning van Jeruzalem. 

 

XI,11 Graaf Boudewijn van Edessa gaat op bezoek bij zijn schoonvader Gabriel in Melitene 

en haalt daar op een merkwaardige wijze zijn slag thuis… 
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Graaf Boudewijn van Edessa was dus uit zijn gevangenschap bij de vijand vrijgelaten. Hij 

beschikte over veel ridders, maar zag in die dagen geen mogelijkheid om de soldij voor hun 

geleverde diensten en voor het trouw vervullen van hun plicht uit te betalen. Hij beraamde 

dus een sluw en wel doordacht plan en besloot met zijn manschappen op bezoek te gaan bij 

zijn schoonvader in Melitene die er financieel goed voorzat. Hij bereidde alles wat hem te 

doen stond, eens hij bij hem zijn opwachting zou gemaakt hebben, zeer grondig en tot in 

detail voor. Alle noodzakelijke voorbereidingen voor de reis werden getroffen en 

uiteindelijk kwam hij aan bij zijn schoonvader. De gebruikelijke begroetingen en 

vredeswensen werden met liefdevolle omhelzingen uitgewisseld en daarna werd hij door 

zijn schoonvader met veel luister en ver boven de gebruikelijke plichtplegingen van de 

gastvrijheid als een huisgenoot en geliefde zoon ontvangen.  

Toen de graaf daar al enkele dagen vertoefde en zij de nodige tijd uitgetrokken hadden voor 

de normale conversatie tussen schoonvader en schoonzoon, kwamen de metgezellen van de 

graaf tussenbeide en zij mengden zich in het gesprek, zoals hij dat tevoren met hen 

afgesproken had. Een van hen, die als het ware als hun gemandateerde woordvoerder 

optrad, richtte zich als volgt tot de graaf: “U weet wel, graaf, en niemand weet dat beter dan 

u, met welke loyaliteit en met welke inzet deze groep soldaten, die hier aanwezig is, voor u 

al geruime tijd gestreden heeft op grond van het aan u gegeven woord en van hun belofte. 

Hun kolossale inspanningen zijn u bekend en ook alle ontberingen, die zij geleden hebben 

bij nachtwake, in honger, dorst en prangende hitte. Bij dit alles hadden zij maar één doel: u 

en het gebied dat u van Godswege is toevertrouwd beveiligen tegen vijandelijke interventies 

en zo ook de burgers en de rest van de bevolking, die daar verblijft, beschermen tegen alle 

aanslagen en geweldplegingen vanwege de ongelovigen en de vijanden van het kruis van 

Christus. Dit team dat voor u zo cruciaal is geweest, roept u hier op tot getuige. U weet maar 

al te goed hoe lang wij al voor u gestreden hebben zonder enige soldij, hoe vaak we u uit 

noodzaak gesmeekt hebben om uitbetaald te worden, hoe vaak wij, uit sympathie voor u, 

ingegaan zijn op uw vraag om uitstel van betaling en hoe wij het op die manier van dag tot 

dag geduldig uitgehouden hebben. Maar nu is in onze situatie de uiterste limiet voor uitstel 

van betaling bereikt. Armoede is onomkeerbaar en dat maakt het voor ons onmogelijk om u 

nog langer respijt en uitstel te geven. De keuze is nu aan u: ons uitbetalen en aan onze 

noodsituatie tegemoetkomen ofwel het onderpand, waartoe u zich contractueel verbonden 

hebt inleveren.” 

Gabriel begreep niets van de bedoeling van deze interventie en van de plechtige toon van 

die toespraak. Met de hulp van zijn tolk kreeg hij de nodige informatie over wat er aan de 

hand was, maar hij vroeg toch nog tot welk onderpand de graaf zich verbonden had om de 

soldij uit te betalen. Boudewijn wilde daarop niet reageren onder de mom van schaamte. 

Maar de woordvoerder van de soldaten antwoordde dat hij zijn baard aan hen als onderpand 

gegeven had. Indien hun soldij niet op de afgesproken datum uitbetaald werd, mochten zij 

zonder probleem zijn baard afscheren. Toen Gabriel dat hoorde, wist hij geen raad met deze 

ongewone situatie. Hij sloeg zijn handen samen, stond perplex en door de stress begon hij te 

hyperventileren. Bij alle Oosterlingen, zowel bij Grieken als bij andere volkeren, behoort 

het immers tot hun cultuur om aan hun baard de grootst mogelijk zorg te besteden. De 

grootste schande of oneer bestaat erin dat ook maar één haartje per ongeluk ten onrechte 

uitgetrokken wordt. Gabriel informeerde dus bij graaf Boudewijn of het antwoord van de 

woordvoerder overeenstemde met de feiten, waarop deze antwoordde: “Inderdaad”. Gabriel 

stond andermaal perplex en was buiten zichzelf. Bij herhaling vroeg hij dan ook waarom 

iets wat zo kostbaar moest gekoesterd worden, het kenmerk bij uitstek van de 

mannelijkheid, de sier van het gelaat, het ultieme argument voor mannelijk gezag zo maar in 

onderpand gegeven kon worden, als was het iets zonder waarde, dat respectloos te grabbel 

kon gegooid worden. 
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Hierop repliceerde de graaf: “De reden was dat ik niets bezat van grotere waarde, waarmee 

ik de krijgers, die zich zo inspanden, volledig kon tegemoetkomen. Maar mijn heer en vader 

moet zich daarover geen zorgen maken, want ik hoop, in het volste vertrouwen op het 

mededogen van de Heer, dat ik van de soldaten respijt kan krijgen om, zodra ik terug ben in 

Edessa, aan hun dringende vraag gevolg te kunnen geven en het onderpand in te leveren, 

waartoe ik mij op erewoord verbonden heb.” 

Maar zijn manschappen repliceerden dat ze hem op staande voet in de steek zouden laten en 

zetten hem, volgens afspraak, eensgezind onder druk, tenzij hij hen prompt zou uitbetalen. 

Toen Gabriel dit hoorde – hij was uiteindelijk maar een eenvoudige man en had geen weet 

van hun geheime afspraken – wist hij aanvankelijk niet wat aan te vangen. Uiteindelijk gaf 

hij er de voorkeur aan om zelf de soldaten uit te betalen voor de contractuele verplichtingen 

van zijn schoonzoon. Zo moest hij niet meemaken dat iemand die doorging als zijn zoon zo 

onteerd zou worden. Hij informeerde dus naar het precieze bedrag van die schuld. Het 

antwoord luidde: “30.000 Michael-goudstukken.” Dat was toen een zeer populaire munt bij 

commerciële transacties, die genoemd werd naar Michael, de keizer van Constantinopel, die 

deze munt met zijn beeltenis had laten slaan. 

Gabriel verbond er zich dan toe om het afgesproken bedrag in de plaats van zijn schoonzoon 

te betalen, maar op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de graaf op erewoord ondubbelzinnig 

zou beloven dat hij in de toekomst nooit nog een dergelijke verbintenis zou aangaan 

tegenover wie dan ook en ook niet op grond van eender welke oorzaak of dwingende 

omstandigheid. Het geld voor de soldij werd dus uitbetaald en de graaf kreeg daarop van 

zijn schoonvader toestemming om te vertrekken. Daarop keerde Boudewijn met zijn 

entourage terug naar Edessa en dit met een goed gevulde beurs en rijk geworden in plaats 

van arm.  

 

XI,12 Door de inspanningen van de koning krijgt de kerk van Bethlehem het statuut van 

kathedraal. 
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Het jaar daarop, in 1110 na Christus, was de koning nog altijd bezig om continu zijn 

verantwoordelijkheid op te nemen en een positieve impuls te geven aan het hem door God 

toevertrouwde Koninkrijk en om zo voor God, zijn beschermheer, een acceptabele 

tegenprestatie te leveren. Vanuit een oprechte bewogenheid nam hij zich voor om de kerk 

van Bethlehem, die tot dan toe alleen maar het statuut had van priorij, te promoveren tot 

kathedraal. Hoe dit alles in zijn werk gegaan is, zal overduidelijk blijken uit een kopie van 

een edict van deze eerbiedwaardige koning over deze kwestie. En dit luidt als volgt: 

“Op ingeving van de goddelijke genade en daardoor geïnspireerd, heeft het volk van de 

Franken de heilige stad Jeruzalem, die al zo lange tijd erg te lijden had van de 

onderdrukking door de heidenen, van deze bezoedeling bevrijd. Jeruzalem is ten slotte de 

stad, waar de dood van de Verlosser de overwinning gebracht heeft op die andere dood, die 

door de tekortkomingen van de stamvader van de mensen meester geworden was over de 

mensheid. De belegering van deze stad, die zich voortreffelijk kwijt van haar religieuze 

verplichtingen, startte op 7 juni en zij werd door de Franken, dankzij Gods bijdrage in de 

strijd, veroverd op 15 juli. 

In het jaar 1100 na Christus besloten, onder goddelijke inspiratie, de clerus, de graven 

Raymond van St.-Gilles, Robert van Normandië en Robert van Vlaanderen, Tancred en de 

andere leiders, samen met de hele Frankische bevolking om het bestuur van de stad toe te 

vertrouwen aan mijn teergeliefde broer, de zeer vrome en barmhartige hertog Godfried. 

Maar op de derde dag na de eerste verjaardag van zijn regering beschikte de Heer het zo dat 

de godvruchtige gouverneur van de H. Stad in vrede ontsliep. Op aangeven van God werd 

ik, Boudewijn, daarop door een enthousiaste clerus, door de leiders en door het volk als 
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eerste koning van de Franken uitverkoren en ook aangesteld en ik heb mijn broer opgevolgd 

op de troon van Jeruzalem. Daartoe aangespoord door een goddelijke ingeving, mediteerde 

ik voortdurend over de uitzonderlijke status die Bethlehem toekomt omdat Onze Heer Jezus 

Christus daar geboren is. Daar ook heeft mijn hoofd voor het eerst de eer genoten om te 

schitteren met de vorstelijke diadeem. Daarom was ik vastbesloten om deze kerk een 

bisschoppelijk statuut te geven. Geruime tijd was ik in gedachten intens bezig met dit 

project, dat ik vanuit een religieuze bewogenheid had opgezet. Uiteindelijk kaartte ik het 

aan bij de doorluchtige aartsdiaken Arnulf en bij het kapittel van Jeruzalem en ik heb beide 

instanties hierover dringend om advies gevraagd. Zij vonden mijn verzoek gewettigd en 

gaven er een positief gevolg aan. Zij besloten om dit dossier samen met de kwestie van de 

vacante patriarchale zetel van Jeruzalem aan Rome voor te leggen.  

Aartsdiaken Arnulf en Aichard, de toenmalige deken van het kapittel, namen deze missie op 

zich en trokken naar Rome. Met de medewerking van de H. Geest werd aan beide dossiers 

een gunstig gevolg gegeven door paus Paschalis II, de bisschop van de wereldkerk. Daarop 

keerden ze terug naar Jeruzalem. Paus Paschalis stuurde echter ook Ghibellin, de 

aartsbisschop van Arles, in hun spoor naar Jeruzalem. De paus had in het bijzijn van Arnulf 

en Aichard deze opdracht toevertrouwd aan deze man, die uitblonk in wijsheid en bekend 

was om zijn onberispelijke levenswandel. Hij werd door mij, maar ook door de clerus en de 

bevolking vreugdevol onthaald. Vervolgens heeft hij, in opvolging van de instructies van 

paus Paschalis maar ook volgens mijn wil en met de instemming van het kapittel van 

Jeruzalem en van de volledige raad, na rijp beraad beslissingen getroffen. Aschetinus, een 

gerenommeerde personaliteit, die al de leiding had over de kerk van Bethlehem, daar ook 

voorzanger was en die door het kapittel van Jeruzalem, met instemming van mijzelf, van de 

chefs rondom mij en van het volk, was uitgekozen en al aangesteld tot bisschop van 

Ascalon, werd door de legaat benoemd tot aartsbisschop van Bethlehem. In 

overeenstemming met mijn advies en mijn uitdrukkelijke wens hechtte hij de kerk van 

Ascalon aan deze van Bethlehem met het statuut van parochie. 

Uiteindelijk heb ik, Boudewijn, bij Gods genade eerste Latijnse koning van Jeruzalem, deze 

besluiten zeer graag formeel bekrachtigd. Maar ik heb daarnaast ook volledig en in vrijheid 

al wat volgt in eigendom gegeven en afgestaan aan de bisschop en zijn opvolgers: de stad 

Bethlehem, die ik al eerder voor mijn zielenheil, voor dat van mijn zeer barmhartige broer 

Godfried en van al mijn verwanten aan de kerk had geschonken, een landgoed op het 

grondgebied van Akko, Bedar genaamd, nog een ander op het territorium van Nablus, 

Seylon genaamd, een derde landgoed in de buurt van Bethlehem, namelijk Bethbezan en 

nog twee landgoederen op het grondgebied van Ascalon, namelijk Zeophir en Caicapha, met 

alle hierbij horende bezittingen.  

Bovendien heb ik ook de kerk van Bethlehem volledig vrijgepleit van alle aantijgingen 

vanuit de kerk van Jeruzalem, naar aanleiding van een ruil van gronden en wijngaarden, die 

tot mijn domein behoorden, in de buurt van Jeruzalem. Daarnaast hebben wij maatregelen 

voorzien voor het geval iemand, hetzij leek, hetzij geestelijke, gedreven door perverse 

hebzucht, het na mijn dood zou aandurven om datgene te overtreden wat op mijn voorstel 

beslist werd met betrekking tot de kerk van Bethlehem, befaamd door de geboorte van 

Christus onze Heiland, en wat, met de hulp van de H. Geest, door Zijne Eminentie paus 

Paschalis van Rome via zijn legaat Ghibellin, de aartsbisschop van Arles, bekrachtigd is. 

Indien de overtreder na een aanmaning nog niet tot inkeer komt, zal hij beschuldigd worden 

van usurpatie, zwaar gestraft worden en uit ons Koninkrijk verbannen. Ik garandeer 

bovendien aan elk van mijn edellieden, van de krijgers of van de burgers, die, geïnspireerd 

door Gods geest, uit hun vermogen een schenking zouden willen doen aan deze kerk ter 

bevordering van hun eigen zielenheil en dat van hun naasten, dat zij hun vrome wens in alle 
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vrijheid zullen kunnen uitvoeren en dat die financiële gift rechtsgeldig zal blijven zonder 

tijdsbeperking. 

Deze akte, bevattende de concessie, onze handtekening ter bekrachtiging en het relaas van 

de feiten, is uitgevaardigd in het jaar 1110 na Christus, in de derde indictie13, tijdens het 

pontificaat van paus Paschalis II van de kerk van Rome en met Ghibellin, aartsbisschop van 

Arles en legaat van de apostolische stoel als toekomstige patriarch. Als getuigen fungeerden 

Arnulf, de aartsdiaken, Aichard, de deken van het kapittel, Eustace Garnier, Anselmus, de 

beheerder van de Davidstoren, Raoul van Fontenay, burggraaf Pisellus, Simon, zoon van de 

hertog14, Anfredus, een monnik, kamerheer Gerard en vele anderen.” 

  

XI,13 De stad Beiroet wordt over land en over zee belegerd en in de loop van de tweede 

maand van het beleg ingenomen.  
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Die godvruchtige en zegerijke koning bleef er onvermoeibaar naar streven om het 

Koninkrijk, dat hem door God was toevertrouwd, uit te breiden. In datzelfde jaar maakte hij 

gebruik van de opportuniteit dat een aantal galeien was blijven overwinteren in het 

Koninkrijk. In de maand februari ronselde hij vanuit alle gebieden van het rijk een 

troepenmacht bij elkaar, voor zover het potentieel van de christenen reikte en hij begon aan 

het beleg van Beiroet. 

Beiroet is een Fenicische kuststad, die gelegen is tussen Byblos en Sidon en valt onder de 

jurisdictie van het aartsbisdom Tyrus. In de Oudheid stond de stad zeer goed aangeschreven 

bij de Romeinen: de burgers kregen het Romeinse burgerrecht en de stad had het statuut van 

kolonie. Ulpianus vermeldt hierover in zijn traktaat over Fenicië het volgende in de 

‘Digesta’ onder de titel ‘De Censibus’15: “De kolonie Beiroet in diezelfde provincie stond 

hoog in aanzien bij Augustus. Keizer Hadrianus vermeldt haar dan ook in één van zijn 

redevoeringen als kolonie van Augustus, aan wie het Italische statuut was toegekend.” Van 

diezelfde keizer Augustus kreeg de stad niet alleen dat Italische statuut, maar hij verleende 

haar ook de vergunning om ter plaatse Romeins recht te doceren, een voorrecht dat maar in 

uitzonderlijke gevallen aan steden werd toegekend. In het eerste boek van de Codex 

Theodosianus kan men aldus lezen in de constitutie met als aanhef “Cordi nobis est”: “Ook 

Dorotheus, die doceert in Beiroet…” 16Men gelooft dat de oorspronkelijke benaming van de 

stad Gerse was, afgeleid van Gerseus, de vijfde zoon van Kanaän, die doorgaat voor de 

stichter van de stad. 

Eens in Beiroet aangekomen, ontbood de koning graaf Bertrand van Tripoli en men begon 

aan een doorgedreven omsingeling van de stad. Er waren echter schepen opgedaagd vanuit 

Tyrus en Sidon om de stad hulp te bieden. Zij waren duchtig bemand met sterke krijgers en 

als deze de stad vrij in en uit hadden kunnen gaan, zouden alle inspanningen van de 

belegeraars verspilde moeite geweest zijn. Maar de vloot – de koning had op hun steun 

gerekend, toen hij aan deze missie begon – kwam ook opdagen. De vijandelijke schepen 

durfden zich daardoor niet meer op zee wagen en trokken zich meteen terug in hun havens. 

Op die manier werd het voor de burgers totaal onmogelijk om via de zee de stad binnen of 

buiten te gaan. Vlakbij de stad was er een bos van pijnbomen en daar vonden de belegeraars 

uitstekend materiaal om ladders te maken en alle mogelijke belegeringstuigen. Zo konden ze 

dus houten torens oprichten, slingermachines bouwen en alle tuigen fabriceren die voor een 

                                                           
13 Cf. supra I,14, n.16. 
14 ‘De hertog’ is hier niet Godfried van Bouillon, maar een (gedeeltelijke) opvolger van hem in Lotharingen. 
Waarschijnlijk is met deze Simon een zoon bedoeld van hertog Hendrik van Limburg en Neder-Lotharingen, die 
het in Jeruzalem na ‘de eerste kruistocht’ tot ‘comes stabuli’ (connétable, stalmeester) bracht. 
15 Corpus Iuris Civilis, Digesta, 50.15.1.1 
16 Codex Theodosianus, Praefatio de emendatione secundae editionis. 
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belegering noodzakelijk zijn. Ze begonnen dan de stad onophoudelijk te bestormen en 

gunden de belegerden geen uur van rust overdag noch ’s nachts. Ze hanteerden een beurtrol, 

losten elkaar continu af en zo maakten ze het door hun noeste inzet de burgers erg lastig.  

Twee maanden lang waren ze met deze opdracht intens bezig en toen vonden de belegeraars 

het welletjes. Op zekere dag bestookten ze de stad op diverse plaatsen nog heftiger dan 

gewoonlijk en enkelen slaagden erin vanuit de houten torens, die ze met geweld tegen de 

stadsomheining geschoven hadden, op de muren te springen. Anderen volgden hen, deels op 

dezelfde wijze, deels via de ladders. Zo konden ze de stad binnendringen en de stadspoorten 

openbreken. Het leger van de christenen kon nu zonder problemen in de stad binnendringen. 

De burgers probeerden langs de zeekant op de vlucht te gaan, terwijl heel de stad bezet 

werd. Toen de scheepsbemanning vernam dat de koning zich met zijn troepen een toegang 

geforceerd had tot de stad, verlieten ze op hun beurt hun schepen en ze bezetten de haven. 

Zij drongen de burgers, die daar hun toevlucht gezocht hadden, terug met hun zwaarden en 

dreven hen recht in de handen van hun belagers. Op die manier raakten de ongelukkige 

burgers hopeloos gekneld tussen twee vijandelijke legers. Beurtelings vielen deze hen aan 

en velen kwamen om onder het zwaard. Dat duurde zolang tot de koning zag welke 

genadeloze slachting aan de gang was. De overlevenden smeekten hem om genade en 

daarop liet de koning via herauten een einde maken aan de moordpartij en hij gaf het bevel 

om het leven van de verslagen burgers te sparen. De stad Beiroet werd ingenomen op 27 

april van het jaar 111117 na Christus·.  

 

XI,14 Een Deense en Noorse vloot vaart naar Syrië. Met hun hulp belegert de koning Sidon 

en hij neemt ook deze stad in. Het relaas van een merkwaardig avontuur van de koning.  
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Tijdens datzelfde jaar vertrok een groep pelgrims vanuit de westelijke eilanden en meer 

bepaald uit een westerse regio die Noorwegen genoemd wordt. Toen ze vernamen dat 

gelovige christenen de H. Stad Jeruzalem ingenomen hadden, wilden ze uit godsvrucht ook 

daarheen gaan en zij hadden een vloot in gereedheid gebracht, die voor deze tocht geschikt 

was. Ze staken dus van wal, doorkruisten de Britse Zee, gedreven door een gunstige wind, 

vervolgens passeerden ze de zeestraat tussen Calpe en de Atlas, die meteen het begin vormt 

van de Middellandse Zee. Ook die doorkruisten ze en uiteindelijk meerden ze aan in Jaffa. 

De opperbevelhebber en hoogste gezagsdrager van deze vloot was een jongeman met een 

rijzige gestalte en een aantrekkelijk voorkomen, de broer van de Noorse koning. Zodra ze in 

Jaffa aan land waren gegaan, zetten ze onmiddellijk koers naar Jeruzalem, het uiteindelijke 

doel van hun expeditie. 

Toen de koning hoorde van hun aankomst, trok hij hen ijlings tegemoet. Hij verwelkomde 

die edele aanvoerder en begon met hem een vriendschappelijk gesprek, waarin hij hem 

polste en ook de uitdrukkelijke vraag stelde of zij met deze vloot een zekere tijd in het 

Koninkrijk wilden blijven en zich ondertussen in dienst zouden willen stellen van Christus. 

Op die manier zou dankzij hun bijdrage nog een van de steden van de ongelovigen in 

handen kunnen komen van de christenen. Na onderling overleg luidde hun antwoord dat ze 

precies met deze bedoeling gekomen waren en dat de uiteindelijke motivatie voor hun tocht 

was zich in dienst te stellen van Christus. Consequent hiermee waren ze dan ook bereid om 

onmiddellijk over zee naar gelijk welke kuststad koers te zetten, die de koning met zijn leger 

wilde belegeren. Als vergoeding hiervoor vroegen ze alleen maar hun dagelijks voedsel. 

De koning ging enthousiast op dit aanbod in, hij trommelde alle beschikbare manschappen 

van zijn Koninkrijk op en met een legermacht, die zo groot was als mogelijk, trok hij naar 

                                                           
17 In feite 13 mei 1110. 
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Sidon. Ook de vloot was onmiddellijk daarheen afgevaren vanuit de haven van Akko en zo 

kwamen beide gevechtsformaties quasi gelijktijdig aan op hun bestemming. 

Sidon is een kuststad, die gelegen is tussen Beiroet en de metropool van Tyrus en zij vormt 

een belangrijk onderdeel van de provincie Fenicië. De stad is uitstekend gelegen en wordt 

zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament herhaaldelijk vermeld. In het boek Koningen 

spreekt Salomo als volgt18over haar tegen koning Chiram van Tyrus: “Geef dus nu de 

opdracht om ceders voor mij te kappen op de Libanon en laat mijn knechten daarbij hulp 

bieden aan die van u. Ik zal uw knechten het loon uitbetalen dat u mij vraagt, want, zoals u 

weet, beschikken wij niet over zulke goede houthakkers als de Sidoniërs.” Ook in het 

evangelie19 vermeldt de Heer de stad: “Voorwaar ik zeg u, als in Tyrus en Sidon wonderen 

waren gebeurd zoals bij u, ...” en elders: “Jezus ging daar weg en week uit naar het gebied 

van Tyrus en Sidon.” Wij lezen dat de stad gesticht werd door Sidon, een zoon van Kanaän 

en ze heeft tot op vandaag de naam van haar oprichter behouden. Ze is een van de steden die 

ressorteert onder het aartsbisdom Tyrus. 

Het christelijke leger begon dus aan het beleg van die stad over land én over zee. Dat zorgde 

voor paniek onder de burgers, want zij realiseerden zich dat ze met hun potentieel daar niet 

tegen opgewassen waren. Om zich van een dringende ondergang te vrijwaren, begonnen ze 

plannen te beramen om via list te bewerken wat ze op basis van hun militaire sterkte niet 

konden bereiken.  

Tot de entourage van de koning behoorde nu een intieme vertrouweling, om zo te zeggen 

zijn ‘kamerdienaar’, een zekere Boudewijn. Eertijds was hij heiden, maar de koning had 

hem, op zijn door vroomheid geïnspireerde vraag om gedoopt te worden, toegelaten tot die 

gewijde bron, had hem zijn eigen naam gegeven en opgenomen bij zijn privépersoneel. 

Vooraanstaande burgers van Sidon, die vastbesloten waren om met gelijk welke middelen 

hun vrijheid te behouden, benaderden deze man in het geheim via tussenpersonen. Ze 

beloofden hem een royale geldelijke beloning en ook aanzienlijke eigendommen in de stad 

zelf, als hij hen zou behoeden voor de nakende ondergang door de koning te vermoorden. 

Deze dienaar had namelijk zulke intieme omgang met de koning en was door hem zo geliefd 

dat hij zelfs als enige – en dit bij herhaling – de koning mocht vergezellen naar die privé 

vertrekken, waar men zich terugtrekt om aan een natuurlijke behoefte te voldoen. Hij ging 

graag in op het aanbod van de burgers en beloofde hun vraag in te willigen. Van dan af was 

hij er alleen nog op gefocust om op het gepaste moment zijn misdadige aanslag te kunnen 

uitvoeren. 

Ondertussen hadden echter enkele gelovige burgers hiervan weet gekregen. Ze vreesden dat 

dit afgrijselijke plan door het nonchalante gedrag van de koning weleens zou kunnen 

lukken. Ze schreven een anonieme brief, stuurden die samen met een pijl naar het 

christelijke kamp en brachten in dat schrijven verslag uit over wat er op handen was. Bij 

toeval kwam deze brief in handen van de koning en, zeker niet zonder reden, was hij hier 

erg van onder de indruk. Hij trommelde de vooraanstaanden op en overlegde met hen over 

wat er hem te doen stond. De bewuste dienaar werd opgeroepen en bekende zijn misdrijf. Er 

volgde een gerechtelijke uitspraak en hij werd door ophanging terechtgesteld.  

De burgers zagen nu dat hun verraderlijke plannen in de kiem gesmoord waren en daarom 

schakelden ze over op een andere tactiek. Zij stuurden een gezantschap uit met de vraag om 

aan de edelen een vrije uittocht te verlenen en om aan het volk de toelating te geven om 

tegen gunstige voorwaarden te blijven en zich zoals voorheen op de landbouw toe te leggen. 

Op hun verzoek werd positief gereageerd, ze droegen de stad over en vertrokken 

ongehinderd met vrouw en kinderen naar een vrij gekozen bestemming. Met milde hand 

                                                           
18 1 Koningen 5,20. 
19 Matteüs 11,2 en 15,21.  
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schonk Boudewijn dan prompt en zonder tijdverlies het beheer van de stad met recht op 

erfopvolging aan een lid van de hoogste adel van het Koninkrijk, namelijk Eustace Garnier. 

De vloot kreeg een rijke beloning en de toelating om te vertrekken, waarop ze, begeleid door 

dankbetuigingen van iedereen naar huis terugkeerden. De inname van Sidon vond plaats op 

19 december van het jaar 111120 na Christus.  

 

XI,15 Ghibellin, de patriarch van Jeruzalem, overlijdt en wordt opgevolgd door de goddeloze 

en misdadige Arnulf.  
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Rond diezelfde tijd overleed Ghibellin, de gedenkwaardige patriarch van Jeruzalem. Hij 

werd, naar onze mening tegen de wil van God in, opgevolgd door Arnulf, de aartsdiaken 

van Jeruzalem, die wij eerder al bij herhaling vermeld hebben en die in de volksmond 

Arnulf Malecorne genoemd werd. “(God blijft God), al laat hij over het volk omwille van 

hun zonden een huichelaar regeren.”21 

Arnulf gedroeg zich zoals tevoren en was verantwoordelijk voor heel wat verwerpelijke 

beslissingen. Zo huwelijkte hij onder meer zijn nicht uit aan Eustace Garnier, een van de 

topfiguren van het Koninkrijk, die de leiding had over twee belangrijke steden, Sidon en 

Caesarea. Hij gaf haar het meest interessante deel mee van het kerkelijk patrimonium, 

namelijk Jericho en al wat daarbij hoorde. De jaarlijkse inkomsten hiervan bedragen 

vandaag, naar verluidt, ongeveer 5000 goudstukken. 

Maar zelfs tijdens zijn patriarchaat was Arnulfs levenswandel onbetamelijk en dat schandaal 

was een publiek geheim. Om zijn niet zo fraaie privé levenswandel te verbloemen, 

veranderde hij de structuren, die de eerste leiders consciëntieus en na rijp beraad in de kerk 

van Jeruzalem hadden geïnstalleerd, door de introductie van reguliere kanunniken. 

Bovendien stimuleerde hij de koning om nog tijdens het leven van zijn echtgenote in het 

huwelijk te treden met een andere vrouw, zoals zal beschreven worden in wat volgt.  

 

XI,16 Andermaal komt er vanuit het Oosten een indrukwekkend en weergaloos leger het 

gebied van Antiochië bedreigen. Maar Tancred en graaf Bertrand van Tripoli zorgen voor 

een krachtdadige repliek. 
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Korte tijd na de verovering van Sidon, werd in Perzië een immense ruiterij geronseld. Deze 

rukte op naar het gebied van de christenen, met de bedoeling om hun capaciteiten eens uit te 

testen en meteen ook iets te hebben om mee te pronken. Van bij de komst van de Latijnen 

tot op het ogenblik dat het Koninkrijk al ongeveer veertig jaar bestond, bleef men nooit 

gevrijwaard van die pest, verraderlijker dan de hydra, die zich telkens herstelt en zelfs nog 

aangroeit, als men er een hoofd van afkapt. Bijna elk jaar kwam er vanuit het hart van Perzië 

een uitbarsting van dat verderfelijke volk, dat zo talrijk was dat ze met hun overmacht heel 

het aardoppervlak konden innemen.  

Maar God begenadigde in zijn mededogen onze inspanningen en zorgde ervoor dat er verzet 

kwam tegen die Perzische arrogantie en dat het volk van de Iberiërs22zich opwierp als 

tegenmacht tegen hun drieste suprematie. Door Gods genade maakten zij immers een 

bloeitijd mee, hun macht nam aanzienlijk toe en via opeenvolgende successen slaagden ze 

erin om het superioriteitsgevoel van de Perzen gevoelig te doen afnemen. Voordien 

                                                           
20 In feite 1110. 
21 Job 34,30. 
22 Iberia (Averguia, Abkhazia) is de naam van een Byzantijnse thema (= militair-administratieve entiteit) die na 
de slag van Manzikert (1071) in handen kwam van de Seldsjoeken. In het begin van de twaalfde eeuw kregen 
deze echter af te rekenen met een succesvolle opmars van de Georgische koning David IV.  
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boezemden de Perzen hen vrees in en moesten zij voor hen op hun hoede zijn, maar nu 

werden de rollen omgedraaid. Qua militair potentieel en bedrevenheid met de wapens 

moesten de Perzen nu het onderspit delven. In het verleden waren deze gewoon geweest om 

zelfs ver afgelegen koninkrijken behoedzaamheid en ontzag in te boezemen. Nu moesten zij 

er zich mee tevreden stellen, als zij binnen hun eigen grenzen de rust konden handhaven, al 

was het maar tijdelijk. Iberia, ook Abkhazia genaamd, ligt aan de noordelijke grens van 

Perzië. De bewoners hebben een rijzige gestalte en zijn befaamd om hun lichamelijke en 

militaire capaciteiten. Door herhaaldelijke aanvallen en talrijke militaire confrontaties 

hadden zij zware slagen toegebracht aan de Perzische troepen. Gevolg hiervan was dat deze 

moesten toegeven dat ze niet tegen hen opgewassen waren en uit zorg voor hun eigen 

veiligheid moesten ophouden om externe gebieden lastig te vallen.  

Desondanks had die hogervermelde aanzienlijke troep ruiters het eigen gebied verlaten, 

Mesopotamië doorkruist en de Eufraat overgestoken. Zij teisterden naar believen de 

gebieden in de buurt van deze stroom en begonnen aan het beleg van Turbessel, de 

belangrijkste vesting in die regio. Ze bleven daarmee een hele maand lang druk bezig, maar 

beseften dan dat ze niet opschoten. Daarop trokken ze naar het gebied van Aleppo. 

Vertrouwend op hun numerieke overwicht, dachten ze op die manier Tancred te verrassen 

en tot een gevecht te provoceren. 

Maar Tancred ging zeer doordacht en behoedzaam te werk. Hij richtte een brief naar de 

koning en stuurde boden uit met een vraag om dringende hulp. Boudewijn trommelde 

dadelijk een grote legermacht op, nam ook Bertrand van Tripoli met zijn troepen mee en 

samen trokken ze op naar dat gebied. Zij arriveerden bij Chastel Rouge en troffen daar 

Tancred en zijn manschappen aan. Alle troepen werden nu ordentelijk verenigd en samen 

trokken ze naar Sheizar, dat over het algemeen Caesarea genoemd wordt, waar de vijand 

zijn kamp had opgeslagen. Een tijd lang bleven beide legers elkaar daar beloeren, maar dan 

ontweken de Turken het gevecht en zij trokken zich terug uit dat gebied. De christenen 

namen afscheid van elkaar en ieder keerde terug naar zijn eigen gebied. 

 

XI,17 Belegering van Tyrus. De inwoners beiden echter heftig verzet en zo wordt het plan van 

de belegeraars verijdeld. 
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Tyrus was nu de enige kuststad tussen Laodicea in Syrië en Ascalon, de meest zuidelijke 

stad van het Koninkrijk, die nog altijd het juk van de ongelovigen moest dulden. Daarom 

besloot de koning, die met de hulp van de Heer alle andere steden had bevrijd, nog in de 

loop van datzelfde jaar ook deze laatste stad onder het gezag van het Koninkrijk te brengen. 

Hij liet langs heel de kust alle schepen, die hij kon vinden, samenbrengen en daarmee stelde 

hij naar best vermogen een vloot samen. Hij gaf die de opdracht om in allerijl naar Tyrus te 

varen. Zelf deed hij een oproep tot heel de bevolking van het Koninkrijk en zo trommelde 

hij alle beschikbare strijdkrachten op. Daarna plaatste hij zijn troepen in een cirkel rond die 

bewuste stad en daarop begon hij aan het beleg. 

Tyrus ligt midden in de zee en is zoals een eiland omgeven door water. Het is de hoofdstad 

en het belangrijkste centrum van de provincie Fenicië. Deze strekt zich uit van de rivier 

Valenia tot aan Petra Incisa, dat zelf grenst aan Dor en zij omvat in totaal veertien van Tyrus 

afhankelijke steden. Wij zullen later uitvoeriger ingaan op de gunstige ligging en de 

voordelen van deze stad, wanneer wij verslag zullen uitbrengen over het ultieme beleg en de 

uiteindelijke verovering met Gods hulp. 

De stad werd dus belegerd en de vorst was, zoals altijd, zeer druk bezig en zette alles op 

alles om de situatie voor de burgers zo lastig mogelijk te maken en hen zo tot overgave te 

dwingen. Hij paste alle tactieken toe die voorhanden zijn om belegerde steden in het nauw te 

brengen en hij deed zijn uiterste best om de stad in te palmen. Hij zette de burgers zwaar 
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onder druk met talrijke bestormingen en bijna continue aanvallen. Torens en muren stonden 

zwaar onder vuur en werden intens bestookt met projectielen. Een onophoudelijke regen van 

werpspiesen en pijlen teisterde de belegerde stedelingen. Tot overmaat van ramp voor hen 

liet hij uiteindelijk ook nog twee houten torens bouwen, die veel hoger reikten dan hun 

stenen tegenhangers. Vanop deze torens kon je als het ware neerkijken op de stad en vanuit 

die superieure positie konden ze de burgers bestoken, die zelf geen uitwijkmogelijkheden 

meer hadden. 

Maar de stedelingen toonden zich op hun beurt zeer verstandig en krachtdadig. Hoewel ze 

strategisch niet zo onderlegd waren, slaagden ze er toch in om telkens een tegenzet te vinden 

en de last die hen berokkend werd met gepaste munt terug te betalen. Ze brachten grote 

hoeveelheden cement en steen bij elkaar, klommen op de twee torens recht tegenover de 

belegeringstuigen en begonnen op hun torens een verhoging te bouwen. Zo kwam het dat ze 

onverwachts op een paar dagen tijd een positie konden innemen die veel hoger reikte dan de 

twee houten torens aan de buitenkant van de stadsmuur. Vanuit de hoogte konden zij nu 

vuurpijlen afschieten op de belegeringstuigen eronder en ze troffen alle voorbereidselen om 

die volledig in brand te steken. 

De koning merkte dat elk van zijn zetten door hen met een gepaste tegenzet beantwoord 

werd. De langdurige inspanningen en de aanzienlijke kosten, die ze daar al gedurende vier 

maanden of zelfs nog langer hadden geïnvesteerd, begonnen zwaar door te wegen. 

Boudewijn moest dus ontgoocheld van zijn plan afzien en maakte een einde aan het beleg. 

Hij trok zelf naar Akko, terwijl alle anderen zich naar huis spoedden. 

 

XI,18 Dood van Tancred, die het vorstendom overlaat aan Rogier, de zoon van Richard. 
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Rond diezelfde tijd overleed Tancred. Zijn roem en zijn vrome nagedachtenis bij de Heer 

blijven ons bij en de voltallige kerk van de heiligen zal tot in eeuwigheid het verhaal doen 

van zijn aalmoezen en goede werken. Toen hij zwaar ziek op zijn sterfbed lag, verbleef in 

zijn entourage de jonge Pons, de zoon van graaf Bertrand van Tripoli. Toen Tancred zijn 

einde voelde naderen, riep hij zijn echtgenote Cecile bij zich. Deze was, zoals eerder 

vermeld, de dochter van Filips, de koning van de Franken. Naar men zegt, zou Tancred aan 

haar en aan die jongeman de raad gegeven hebben om na zijn dood in het huwelijk te treden. 

En zo geschiedde ook. Na het overlijden van Tancred en tevens van graaf Bertrand, huwde 

Pons met die edele dame, de weduwe van Tancred. 

Conform de laatste wilsbeschikking van Tancred, werd hij in het prinsdom opgevolgd door 

zijn neef Rogier, de zoon van Richard. Voorwaarde was wel dat deze zonder probleem of 

tegenspraak afstand zou doen van zijn rechten, indien ooit Bohemund de jongere, de zoon 

van de eerste Bohemund, als erfgenaam zijn aanspraken zou doen gelden op Antiochië en 

alle bijhorende rechten en eigendommen. De illustere Tancred werd begraven in de 

kooromgang van de kerk van de Prins der Apostelen in het jaar 1112 na Christus. 

 

XI,19 Mawdoed, een zeer machtige Turkse vorst, valt opnieuw met een indrukwekkend leger 

het Koninkrijk binnen. De koning trekt hem tegemoet, maar wordt verslagen. Heel het gebied 

wordt vreselijk geteisterd. 
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Perzië hield niet op om ziektekiemen te verspreiden, zoals uit een vergiftigde bron water 

blijft opborrelen dat de pest veroorzaakt. In de eerstvolgende zomer in het jaar 1113 na 

Christus brak er dus andermaal van daaruit een misdadige troep uit onder de leiding van 

Mawdoed, een zeer machtige vorst van zeer voorname afkomst. In zijn spoor volgde een 

enorm leger, waarvan het aantal eindeloos was en niet te schatten. Ze trokken dwars door 
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het tussenliggende gebied en bereikten zo de Eufraat met de bedoeling om een nieuwe 

strategie te hanteren. Want bij de talrijke vorige expedities hadden zijn volksgenoten telkens 

eerst hun militaire sterkte uitgetest in de buurt van Antiochië. Maar nu hadden zij, zoals uit 

de feiten zou blijken, besloten tot een totaal andere aanpak en planning. Mawdoed 

doorkruiste heel Coele-Syria, liet Damascus links liggen, passeerde Tiberias tussen de kust 

en het Libanongebergte en sloeg zijn kamp op bij de brug over de Jordaan. 

Toen de koning dit vernam, was hij er zich wel van bewust dat de vijanden betrouwden op 

hun spectaculair numeriek overwicht. Daarom deed hij een beroep op de steun van prins 

Rogier van Antiochië en op de graaf van Tripoli. Maar nog vooraleer zij kwamen opdagen, 

liet hij zijn eigen leger kamperen in de nabijheid van de vijand. Toen dit bij hen bekend 

raakte, beseften ze dat strategisch verantwoord handelen hier meer resultaat opleverde dan 

brute macht. Ze stuurden dus uit hun leger 2000 ruiters uit, maar 1500 van hen kregen de 

opdracht om zich te verschuilen in een hinderlaag. De overige 500 moesten verder uitrukken 

en door hun schijnbaar nonchalante houding de koning provoceren om hen achterna te 

zitten. Alles verliep quasi volledig volgens plan. De koning oordeelde inderdaad dat die 500 

ruiters zich nogal onvoorzichtig gedroegen en zich te ver vooruit waagden. Hij trommelde 

impulsief zijn manschappen op en rukte uit tegen de vijandelijke ruiterij. Hij kon hen op de 

vlucht drijven, zette hen daarna onbesuisd achterna, maar belandde zo in de vijandelijke 

hinderlaag. De vijanden kwamen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn, riepen de 500 

vooruitgestuurde ruiters terug en namen die in hun rangen op. Zo kwam de tegenpartij tot de 

vorming van één omvangrijk leger, dat gezamenlijk een heftige charge uitvoerde op de 

christenen. Deze probeerden eerst stand te houden, poogden de vijand onder druk te houden 

en hen met hun zwaarden van zich af te weren, maar ze bezweken voor de overmacht en 

moesten uiteindelijk noodgedwongen op de vlucht. Maar ook zo vonden zij geen uitweg, 

want de vluchtelingen werden massaal afgeslacht. Zelfs de koning in hoogsteigen persoon 

moest het vaandel, dat hij in de hand droeg, achterlaten. Samen met patriarch Arnulf, die 

hem vergezelde en enkele andere leiders van het Koninkrijk lieten zij het kamp en heel de 

tros in de steek en op die manier konden ze op het nippertje ontsnappen. 

De vijand nam dus bezit van ons kamp en ten gevolge van de zonden van de christenen 

belandde het volk van God nu in een diepe crisis. Deze kwam helemaal op rekening van de 

koning, omdat hij al te impulsief en al te zeer vertrouwend op zijn eigen sterkte, geweigerd 

had om te wachten op de troepen van zijn bondgenoten. Want prins Rogier van Antiochië en 

de graaf van Tripoli waren dicht in de buurt en zouden zeker een of twee dagen later 

gearriveerd zijn. Die dag sneuvelden 30 ruiters maar ook 1200 voetknechten. 

Na deze nederlaag kwamen beide vermelde belangrijke leiders opdagen, ze vernamen wat er 

gebeurd was en verweten de koning zijn al te voortvarend optreden. Uiteindelijk brachten ze 

al hun strijdkrachten samen en ze sloegen hun kamp op in de nabije heuvels, van waaruit ze 

konden neerkijken op de vijandelijke troepen in de vallei. Maar deze laatsten wisten heel 

goed dat er in de rest van het Koninkrijk geen troepen meer voorhanden waren. Ze stuurden 

dus krijgers uit in alle richtingen en doorkruisten het hele gebied. Overal langs de openbare 

wegen richtten ze slachtingen aan, stichtten brand, verwoestten dorpen, namen pachters 

gevangen en konden zich overal probleemloos verplaatsen in die regio, alsof die door hen 

helemaal was onderworpen.  

In die dagen trok ons personeel weg en ook de Saracenen die inwoonden op landgoederen, 

die men ‘casalia’ noemt. Ze vervoegden de vijandelijk gelederen en gaven aan hen 

informatie door, waarmee ze ons zouden kunnen vernietigen. Ze waren daar maar al te goed 

toe in staat, want zij beschikten over volledige informatie over onze positie. ‘Er bestaat 

immers geen ergere kwaal dan een vijand in eigen huis.’ De vijand gebruikte hen als gids en 

zij konden dankzij hun steun veel efficiënter optreden. Ze trokken langs landgoederen en 
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 vestingen en sleepten van overal buit en slaven mee. In heel het Koninkrijk heerste nu zulke 

paniek dat niemand zich nog buiten de wallen waagde.  

 

XI,20 De inwoners van Ascalon belegeren Jeruzalem. Maar uiteindelijk trekken de 

vijandelijke troepen zich terug, waarop iedereen naar huis terugkeert. 
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Tot overmaat van ramp en als climax van de crisis, begonnen de inwoners van Ascalon zich 

te realiseren dat alle troepen van het Koninkrijk in de buurt van Tiberias geblokkeerd zaten 

en dat de vijand bijna heel de regio in zijn greep had. Daarom kwamen ze naar buiten zoals 

onrustig knagende wormen, trokken de heuvels in en begonnen met een omvangrijk leger 

Jeruzalem, dat al zijn troepen afgestaan had, te belegeren. Iedereen, die ze buiten de stad 

aantroffen, werd ofwel gevangengenomen ofwel vermoord en ze staken het droge graan dat 

de boeren op hun dorsvloer klaar gelegd hadden, in brand. Zij bleven daar enkele dagen, 

maar zagen dat niemand zich naar buiten waagde en dat iedereen voorzichtigheidshalve 

binnen de stadsmuren bleef. Uiteindelijk keerden ze uit vrees voor de terugkeer van de 

koning terug naar Ascalon.  

De zomer ging nu over in de herfst en naar jaarlijkse gewoonte begonnen de boten met de 

pelgrims aan te meren. De opvarenden hoorden van de erge crisis, waarin de koning en het 

christelijke rijk beland waren en ze trokken in allerijl met ruiters en voetknechten naar het 

leger van de christenen, dat hierdoor zeer duidelijk van dag tot dag aanzienlijk in aantal 

toenam. Toen de vijandelijke legerleiding dit merkte, begonnen ze te vrezen dat de 

christenen er zich op voorbereidden om met hun aangegroeide troepen wraak te nemen voor 

al het onrecht dat ze hadden moeten lijden. Daarom trokken ze zich terug naar het gebied 

van Damascus en zo konden de christenen op hun beurt ook uiteengaan en naar huis 

terugkeren. 

Maar de opperbevelhebber van de vijandelijke troepen, die het Koninkrijk zo zwaar 

geteisterd had, werd bij zijn aankomst in Damascus, naar verluidt met instemming van 

Toghtekin, de lokale vorst, door sluipmoordenaars om het leven gebracht. Men zegt dat hij 

de macht van Mawdoed wantrouwde, omdat die hem weleens van de troon zou kunnen 

stoten. 

 

XI,21 De gravin van Sicilië meert aan in de haven van Akko om in het huwelijk te treden met 

de koning. 
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Na de ontbinding van het leger en de terugkeer van iedereen naar huis, kwam een 

boodschapper aan de koning het bericht brengen dat de gravin van Sicilië aangekomen was 

in de haven van Akko. Zij was een rijke en machtige adellijke dame en de weduwe van 

graaf Rogier, bijgenaamd Bursa, die zelf de broer was van Robert Guiscard. De koning had 

naar haar in de loop van het voorgaande jaar enkele edelen uit het Koninkrijk gestuurd, om 

haar het aanzoek en de dringende bede over te maken om met haar in het huwelijk te treden. 

De gravin had haar zoon Rogier, toekomstige koning van Sicilië, op de hoogte gebracht van 

het huwelijksaanzoek en zij hadden hierover samen overleg gepleegd. Uiteindelijk waren ze 

beide van mening dat ze bereid waren op de vraag van de koning in te gaan, als deze zijn 

aanbod wilde hard maken door zich te onderwerpen aan bepaalde voorwaarden. Uiteindelijk 

kwamen die condities hierop neer dat, indien de koning bij de gravin een nakomeling 

verwekte, deze na het overlijden van de koning zonder enige tegenspraak noch probleem 

erfgenaam zou worden van de troon. Indien de koning zou overlijden zonder nakomeling bij 

de gravin, zou haar zoon, graaf Rogier, erfgenaam zijn en deze moest zonder tegenspraak of 

moeilijkheden de opvolging als koning van Jeruzalem kunnen verzekeren.  
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Boudewijn had zijn gezanten bij hun vertrek gemandateerd om positief in te gaan op eender 

welke voorwaarde. Zij moesten alles in het werk stellen om de gravin hoe dan ook naar 

Jeruzalem te krijgen. De koning had immers vernomen – en dat was zo – dat deze dame zeer 

rijk was en in de grootste welstand leefde, ook omdat ze een goede verstandhouding had 

met haar zoon. Zelf was hij echter arm en berooid en hij kon nauwelijks in zijn dagelijkse 

noden voorzien en de soldij van zijn ridders uitbetalen. Daarom was hij er ook op uit om 

voor zijn krappe financiële situatie een oplossing te vinden via haar rijkdom. 

De uitgestuurde legaten namen de vermelde voorwaarden in dank aan en bevestigden onder 

ede, zoals hen gevraagd werd, dat de koning en de leiders van het Koninkrijk deze 

overeenkomst loyaal, zonder bedrog of kwalijke manoeuvres zouden nakomen. Daarop 

maakte de gravin zich klaar voor de tocht en haar zoon zorgde ervoor dat alles wat zij nodig 

gehad geleverd werd. De schepen werden geladen met graan, wijn, olie, gezouten vlees en 

ook met wapens en paardenuitrusting van uitstekende kwaliteit. Zij nam ook een zeer royale 

som geld mee en onder begeleiding van al haar troepen, bereikte ze uiteindelijk, zoals eerder 

gezegd, het gebied van de christenen. 

Maar, zoals al eerder door mij vermeld, berustte alles op een pervers manoeuvre van 

patriarch Arnulf, met als doel deze eerbare edele vrouw te bedriegen. Het valt immers niet te 

ontkennen dat zij misleid werd, want in haar naïviteit meende zij dat de koning de ideale 

kandidaat was om met haar een wettelijk huwelijk aan te gaan. De realiteit was wel totaal 

anders. Want de vrouw, met wie hij in Edessa een wettelijk huwelijk had gesloten, was nog 

altijd in leven. 

Direct na de aankomst van de gravin werden in het bijzijn van de koning, van de patriarch 

en van de hoogste edelen van het Koninkrijk de eden, die gezworen waren op de in Sicilië 

afgesloten overeenkomst, opnieuw bevestigd. Maar omdat het contract met kwalijke 

bedoelingen en met slechte oogmerken tot stand gekomen was, bracht de Heer deze 

onderliggende agenda in rekening en daarom verleende hij aan deze nochtans onschuldige 

dame niet de gebruikelijke gunst van vruchtbaarheid.  

Uiteindelijk kwam rouw de plaats innemen van haar initiële vreugde, zoals uit het vervolg 

zal blijken. Wat slecht begonnen is, krijgt immers zelden een goede afloop. Overigens 

bracht haar aankomst ondertussen het Koninkrijk aanzienlijke voordelen op, zodat men 

minimaal kan stellen: “Wij hebben allen uit zijn volheid ontvangen.”23 

 

XI,22 In de regio van Edessa brak er een vreselijke hongersnood uit. Graaf Boudewijn neemt 

Joscelin in hechtenis en dwingt hem ertoe om dat gebied te verlaten. 
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In diezelfde periode brak er een verschrikkelijke hongersnood uit in het gebied van Edessa. 

Deels was deze te wijten aan extreme weer- en bodemomstandigheden, deels aan het feit dat 

deze regio midden in vijandelijk gebied lag en langs alle kanten omringd was door vijandige 

buren. De bewoners konden zich immers uit vrees voor hun belagers niet ongehinderd 

wijden aan de landbouw. De inwoners van Edessa en van de omliggende dorpen waren uit 

bittere noodzaak gedwongen om gerstebrood te eten, zij het dan nog vermengd met eikels. 

Het land van heer Joscelin lag echter aan de veilige westkant van de Eufraat en het leverde 

een overvloed op aan vruchten en voedselwaren. Maar ofschoon hij op zijn territorium 

beschikte over een ruime reserve aan allerlei prima producten, toch gedroeg Joscelin zich in 

deze kwestie heel onverstandig en ondankbaar. Hij leverde zijn meester en bloedverwant, 

van wie hij heel dat gebied gekregen had, niets uit zijn overvloed of zijn uitpuilende 

voorraden, ook al was hij er perfect van op de hoogte dat de graaf en zijn onderdanen zware 

ontberingen kenden. 

                                                           
23 Johannes 1,16. 
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Per toeval moest graaf Boudewijn nu voor bepaalde kwesties boodschappers sturen naar 

prins Rogier van Antiochië, de zoon van Richard, die trouwens ook met een van zijn zusters 

getrouwd was. De gezanten vertrokken, staken de Eufraat over en doorkruisten het 

territorium van Joscelin, die hen zowel op de heen- als op de terugreis gastvrij en vriendelijk 

onthaalde. Maar, zoals dat bij dwazen gebeurt, begonnen sommige personeelsleden van 

Joscelin te schimpen op de boden van de graaf en de draak te steken met diens armoedige 

situatie. Tevens begonnen ze ook op te scheppen over de enorme voorraden van hun 

meester, zijn grote reserves aan graan, wijn, olie en andere voedingswaren, de enorme 

hoeveelheden goud en zilver, waarover hij beschikte en de getalsterkte van zijn krijgers en 

voetknechten. Ze voegden hier nog aan toe – een praatzieke tong kletst er immers maar op 

los – dat de graaf eigenlijk niet de geschikte leider was voor dat gebied. Hij zou veel 

verstandiger handelen, als hij zijn graafschap zou verkopen aan Joscelin. Daarna kon hij dan 

best met de financiële opbrengst van deze transactie terugkeren naar Frankrijk.  

Deze woorden kwetsten de boodschappers erg diep, ook al lieten ze daarvan niets merken. 

Ze kwamen natuurlijk maar uit de mond van marginale figuren, maar wellicht onthulden ze 

toch iets van de visie van hun meester. De gezanten namen afscheid en keerden terug naar 

de graaf. Eens daar aangekomen, rapporteerden ze systematisch over alles wat ze onderweg 

hadden meegemaakt, maar ook over de uitlatingen, die ze te horen hadden gekregen in het 

huis van Joscelin. Toen de graaf dat hoorde, werd hij woedend, maar toen hij meer 

bezonnen begon na te denken over deze boodschap, besefte hij dat Joscelin aan de basis lag 

van heel deze kwestie. Het zat hem heel hoog dat iemand die door hem tot zulke 

schitterende positie was gebracht, op een ogenblik dat hij in alle billijkheid bereid moest zijn 

om op zijn beurt vanuit zijn overvloed zijn noodlijdende weldoener te ondersteunen, tegen 

alle ethische principes in, armoede brandmerkte, als gold het een ondeugd. Zelf was hij 

nochtans in die situatie niet beland door lichtzinnig gedrag, maar door het onontkoombare 

noodlot. Daarbij kwam nog dat de riante positie, waarop Joscelin zo prat ging, te danken 

was aan de gulle vrijgevigheid van Boudewijn. Bij deze gedachte werd hij dan ook razend 

van woede. 

Hij wendde dus een ziekte voor en van op zijn ziekbed liet hij Joscelin oproepen om zo vlug 

mogelijk naar hem te komen. Bij dit bericht was Joscelin zich van geen kwaad bewust en 

zonder enige argwaan haastte hij zich naar de graaf. Eens in Edessa aangekomen, ging hij 

dadelijk Boudewijn opzoeken in de stedelijke citadel, namelijk in dat deel van het gebouw 

dat Rangulath genoemd wordt, want daar lag hij te bed in een kamer in het centrale gedeelte.  

Joscelin ging daar binnen, begroette de graaf, zoals het hoorde en informeerde naar zijn 

gezondheidstoestand. Deze antwoordde: “Ik maak het, God zij dank, veel beter dan jij zou 

wensen.” En hij voegde hier nog aan toe: “Joscelin, is er nog iets wat ik jou niet gegeven 

heb?” Deze antwoordde: “Niets, heer.” “Wat is dan de reden waarom jij, ondankbaar en 

mijn weldaden blijkbaar vergeten, weliswaar dankzij mij in overvloed en weelde baadt, 

maar toch niet in staat bent om je in te leven in mijn situatie. Ik ben immers noodlijdend, 

niet door roekeloos gedrag maar door omstandigheden, waartegen geen enkele wijze of 

deskundige opgewassen is, want de wil van de Heer is ondoorgrondelijk. Waarom geef je 

geen deel terug aan degene, die u alles gegeven heeft? Bovendien verwijt je mij mijn 

berooide positie, waarin ik van Godswege beland ben, als gold het een ondeugd en een 

misdaad. Ben ik dan zo waardeloos dat ik, volgens jouw woorden, aan jou moet verkopen 

wat de Heer mij gegeven heeft en vervolgens op de vlucht moet gaan? Doe afstand van al 

wat ik je gegeven heb en geef alles terug wat van mij komt, want je hebt je onwaardig 

getoond.” 

Na deze woorden liet de graaf Joscelin in hechtenis nemen, vervolgens duchtig op de rooster 

leggen en zonder mededogen onderwerpen aan alle mogelijke kruisverhoren en folteringen 

tot hij volledig afstand zou doen van die regio en zou verzaken aan alles wat de graaf hem 
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als geschenk gegeven had. Uiteindelijk verliet hij dat gebied, nadat hem al zijn 

eigendommen ontnomen waren en hij ging zich aanbieden bij koning Boudewijn I van 

Jeruzalem. Hij bracht hem volledig verslag uit over alles wat hem overkomen was en deelde 

hem mee dat hij zinnens was om naar zijn vaderland terug te keren. 

Toen de koning dit hoorde, oordeelde hij dat Joscelin voor het Koninkrijk nog een heel 

nuttige rol kon spelen en daarom gaf hij hem Tiberias en al wat hierbij hoort in volle 

eigendom, met de bedoeling om zijn eigen positie te verstevigen door een persoon van 

dergelijk kaliber te ondersteunen. Men zegt dat Joscelin zijn stad en al wat daarbij hoort 

krachtdadig en bezonnen bestuurd heeft, zolang hij daar vertoefde en dat hij tevens gezorgd 

heeft voor een aanzienlijke gebiedsuitbreiding. Tyrus was nog altijd in het bezit van de 

ongelovigen, maar, naar men zegt, heeft Joscelin het voorbeeld van zijn voorganger gevolgd 

en het de inwoners van die stad zeer moeilijk gemaakt. Ook al was hij door het 

tussenliggende gebergte wat van hen verwijderd, toch viel hij bij herhaling hun gebied 

binnen om hen zware verliezen toe te brengen. 

 

XI,23 Het gebied van Antiochië wordt getroffen door een zware aardbeving. Bursuq24, een 

zeer machtige Turkse vorst, teistert heel de regio. 
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In het jaar 1114 na Christus werd heel Syrië getroffen door een zware aardbeving, waardoor 

vele steden en vestingen totaal vernield werden, vooral dan in Cilicië, Isaurië en Coele-

Syria. In Cilicië werd Mamistra samen met vele andere vestingen verwoest en ook Marash 

met de regio die hiervan afhing, zodat uiteindelijk daarvan alleen nog maar sporen 

overbleven. Torens en omwallingen werden door elkaar geschud en de instorting van grote 

gebouwen zorgde voor veel gevaar en uiteindelijk ook voor een grote ravage bij de 

bevolking. Riante steden werden gedegradeerd tot steenhopen en grafheuvels voor de 

slachtoffers onder het puin en voor de inwoners vervulden ze in feite nog slechts de functie 

van begraafplaats. De bevolking was totaal het noorden kwijt en vluchtte weg van die 

steden, waar ze vreesden voor het instorten van hun huizen. Ze hoopten op veiligheid onder 

de open hemel, maar in hun slaap werden ze voortdurend wakker van angst en alle 

kwellingen, waarvoor ze al wakend bevreesd waren geweest, moesten ze nu nog eens 

doormaken in hun slaap. De dramatische gevolgen van deze immense catastrofe beperkten 

zich niet tot één gebied, maar lieten zich gevoelen tot in de meest verwijderde oostelijke 

uithoeken. 

Het volgende jaar ronselde Bursuq, een machtige Turkse heerser, naar jaarlijkse gewoonte, 

een kolossaal leger, waarmee hij een vijandige inval deed in de streek van Antiochië. Hij 

doorkruiste heel deze provincie en sloeg zijn kamp op tussen Aleppo en Damascus, in 

afwachting dat hem de kans geboden werd om her en der in christelijk gebied razzia’s te 

houden. Maar Toghtekin, de vorst van Damascus, was zeer bezorgd over deze 

ontwikkelingen en hij wantrouwde deze expeditie ten zeerste, want hij vreesde dat hun 

massale inval eerder bedoeld was om hem en zijn heerschappij schade te berokkenen dan 

om te komen vechten tegen de christenen, van wie ze de militaire capaciteiten al bij 

herhaling hadden leren kennen. Hij gold ook nog altijd als verdachte voor de moord op 

Mawdoed in Damascus, want men meende dat deze aanslag met zijn medeweten gebeurd 

was. Omdat Toghtekin de eigenlijke bedoeling van de Turken doorhad, zond hij, zodra hij 

over hun komst was ingelicht, een gezantschap, rijkelijk voorzien van geschenken, zowel 

naar de koning als naar de prins van Antiochië om een tijdelijk vredesbestand te vragen. 

                                                           
24 Willem maakt kennelijk geen onderscheid tussen twee krijgsheren die hij Bursuq noemt. Enerzijds il-Bursuqi 
Aqsonqor, eerst gouverneur van Mosoel en later van Aleppo, die in 1113-14 diverse razzia’s ondernam tegen 
de christenen en in 1125 definitief verslagen werd bij Azaz (cf. XIII 16 en 20). Anderzijds is er krijgsheer Bursuq 
ibn Bursuq van Hamadan die in 1115 door Rogier van Antiochië verslagen werd bij Tell Danith (XI 25). 
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Onder ede en met gijzelaars als garantie beloofde hij plechtig dat hij tijdens heel de duur 

van het bestand het bondgenootschap met de christenen van zowel het Koninkrijk als het 

prinsdom loyaal zou respecteren.  

Ondertussen was de prins van Antiochië zich bewust van vijandelijke activiteiten vlakbij de 

grenzen van zijn gebied en uit een aantal rapporten kon hij ook afleiden dat een inval in het 

prinsdom voorbereid werd. Daarom ging hij hulp vragen bij de koning. Tezelfdertijd 

nodigde hij Toghtekin uit om, in toepassing van het verdrag, met zijn troepen bijstand te 

komen verlenen. De koning maakte zich ook ernstige zorgen over de veiligheid in zijn 

gebied. Hij verzamelde zijn troepen en rukte stante pede met een talrijk escorte op naar de 

kritieke zone. Hij had ook graaf Pons van Tripoli in zijn gezelschap ogenomen en op een 

paar dagen tijd bereikten ze de plaats, waar de prins zijn troepen verzameld had. Toghtekin 

van zijn kant, zat ook dicht in de buurt en hij had nog eerder dan het leger van de koning het 

christelijke kamp bereikt en zich daarbij als bondgenoot aangesloten.  

Alle strijdkrachten werden nu verenigd en eensgezind gingen ze zich opstellen in de buurt 

van Sheizar, want daar was het vijandelijk leger gesignaleerd. Toen de Turken over deze 

troepenbewegingen geïnformeerd werden, realiseerden zij zich dat zij alleen mits zeer grote 

risico’s de christenen het hoofd zouden kunnen bieden. Daarom deden ze alsof ze zich 

terugtrokken en er niet meer aan dachten om terug te keren. Voor de onzen was dit ook het 

sein om afscheid te nemen van elkaar, waarop ieder naar zijn gebied terugkeerde. 

 

XI,24 De inwoners van Ascalon belegeren Jaffa, maar uit schrik voor de komst van de koning 

moeten zij onverrichterzake naar huis terugkeren. 
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Terwijl de koning zo opgehouden werd in de buurt van Antiochië, maakten de inwoners van 

Ascalon van de gelegenheid gebruik om Jaffa te gaan belegeren. Zij voelden zich immers 

zeker van hun stuk, nu de koning afwezig was en hij het merendeel van de troepen van het 

Koninkrijk meegenomen had. Korte tijd eerder was er als ondersteuning voor hen een vloot 

van 70 schepen uit Egypte aangekomen. Ze stuurden die vooruit om de kust rond Jaffa te 

bezetten. Het landleger volgde hen met geheven vaandels op de voet, hun getalsterkte 

bedroeg vele duizenden en zij namen posities in bij de stad. Zodra de mariniers hoorden van 

de aankomst van hun bondgenoten van het landleger, haastten ze zich om hun schepen te 

verlaten, met de bedoeling om dadelijk met de belegering van de stad te beginnen. Alle 

troepen werden in een kring rond de stad opgesteld, zodat die geheel omsingeld was. Op het 

afgesproken teken begonnen ze de bestorming en daarbij zetten ze van alle kanten zware 

druk.  

De burgers waren zowel in aantal als in militair potentieel de minderen maar ze boden 

krachtdadig weerstand voor vrouw en kinderen, voor vrijheid en vaderland, voor wie elke 

rechtgeaarde burger het eervol vindt om te sterven. Ze verstevigden hun torens en 

stadsmuren naar best vermogen. Met hun bogen en slingertuigen en ook door vuistdikke 

stenen af te schieten konden ze de vijand op afstand houden en beletten dat ze tot bij de 

muren geraakten. Deze gang van zaken stemde helemaal niet overeen met de verwachtingen 

van de burgers van Ascalon. Ze hadden immers gedacht een stad aan te treffen zonder 

verdedigers en hadden dus ladders klaar gemaakt, voldoende in aantal en in hoogte, 

waarlangs zij, volgens hun prognose, zonder hinder meteen in de stad zouden 

binnendringen. Maar door het heftige verzet van de burgers van Jaffa kregen de aanvallers 

niet eens de kans om hun ladders tegen de stadsmuur te plaatsen. Het was voor hen zelfs 

bijna onmogelijk om projectielen af te vuren naar de verdedigers in de torens. God was de 

burgers immers zo genadig dat ze geen schrik hadden voor de overmacht die hen 

omsingelde maar volledig vertrouwden op Gods hulp. 
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De stadspoorten nu waren volledig van hout, zonder enig bronzen of ijzeren beslag. De 

belegeraars slaagden erin vuurpijlen daarop af te schieten en deze poorten zo grotendeels in 

brand te steken, maar ook dat volstond niet om daarlangs de inwoners onder zware druk te 

zetten of het hen al te lastig te maken. Zo kwamen de burgers van Ascalon na enkele dagen 

tot het besef dat ze niet opschoten. Ze begonnen ook nog te vrezen dat de 

plattelandsbevolking de belegerde stad te hulp zou komen en daarom gaven ze het beleg op 

en ze keerden naar huis terug. De vloot profiteerde van een gunstige wind en trok zich terug 

in de haven van Tyrus. 

Tien dagen later wilden ze eens uittesten of ze de inwoners van Jaffa onverhoeds konden 

overvallen. Ze verlieten Ascalon in het geniep, verzamelden hun talrijke troepen en doken 

plots in de grootste stilte terug op bij Jaffa. 

Maar de burgers waren dat al gewoon en ze waren permanent op hun hoede. Ze hielden 

voortdurend om de beurt ’s nachts de wacht, zodat ze altijd paraat waren om zich te 

verdedigen. Ze merkten dus dat de vijand teruggekomen was om de vijandelijkheden te 

hernemen en ze namen om ter eerst hun posities in op de torens en op de omwalling. Hun 

motivatie om weerstand te bieden groeide nog toen ze zich realiseerden dat de vijandelijke 

legers niet zo groot waren en dat hun gelederen uitgedund waren. Ze zagen immers dat de 

vloot, die hen de vorige keer zo veel last had berokkend, er nu niet bij was en dat die ook 

niet gemakkelijk zou terugkeren. Het bericht dat ook de koning weldra op komst was 

vergrootte nog het zelfvertrouwen van de belegerde burgers. Hierdoor werden ze nog 

strijdlustiger en ze verdedigden zich met nog meer vertrouwen. Bij diverse gelegenheden 

konden ze meer druk zetten op de vijand en ze slaagden erin om velen van hen te doden. Na 

een continue stormloop op de stad zeven uren lang, zagen de vijanden het nutteloze van hun 

inspanningen in. Ze trokken hun troepen terug en keerden terug naar Ascalon. 

 

XI,25 Bursuq teistert opnieuw het grondgebied van Antiochië. Prins Rogier rukt met zijn 

bondgenoten tegen hem uit, slaat zijn gelederen uiteen en drijft hem op de vlucht. 
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Bursuq, waarover wij het eerder gehad hebben, had bij de komst van de koning en van de 

andere edelen, die samen tegen hem uitgetrokken waren, de indruk gegeven dat hij het 

gebied van Antiochië achter zich liet en zich terugtrok. Maar terwijl al die zo even 

beschreven gebeurtenissen zich in het Koninkrijk afspeelden, zag hij dat de koning, de prins 

van Antiochië en ook Toghtekin uit elkaar gegaan waren en dat iedereen teruggekeerd was 

naar het eigen gebied om daar interne zaken te regelen. Hij was van oordeel dat ze er niet 

meer zo gemakkelijk zouden in slagen om opnieuw een coalitie te vormen en daarom 

lanceerde hij opnieuw een offensief tegen Antiochië. Hij doorkruiste heel het gebied, stak 

landgoederen en dorpen in brand en plunderde en roofde alles wat ze maar konden vinden 

buiten de versterkte vestingen. Hij splitste zijn troepen op in diverse bendes en stuurde die 

uit in alle richtingen om her en der slachtpartijen aan te richten en al wie ze onverhoeds op 

de velden of onderweg aantroffen ofwel als gevangenen mee te nemen ofwel met hun 

zwaarden af te maken. Ze braken niet alleen binnen in niet ommuurde landhuizen, maar 

overweldigden zelfs versterkte nederzettingen. In het bijzonder Ma’arat en Kafar-Tab 

werden met de grond gelijk gemaakt, alle inwoners werden gevangengenomen en ofwel 

gedood ofwel geketend meegevoerd. Door hun razzia’s terroriseerden zij de hele regio, elke 

dag gingen ze ergens aan het plunderen of sleurden ze christenen mee als slaven. 

Toen dit aan de prins gemeld werd, contacteerde hij de graaf van Edessa. Op 12 september 

verliet hij Antiochië en haastte zich met zijn troepen naar de vesting Chastel Rouge. Daar 

stuurde hij dadelijk verkenners uit om zich te vergewissen van de positie en de plannen van 

de vijand. Ondertussen bereidde hij zich krijgshaftig voor op het gevecht, zette zijn troepen 

in gevechtsformatie en vormde de slaglinie. Terwijl hij zo, loyaal geassisteerd door de graaf 
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van Edessa, intens bezig was om alles volgens de regels van de krijgskunst in gereedheid te 

brengen, daagde er plots een ijlbode op met het bericht dat de vijand zijn kamp had 

opgeslagen in de vallei van Sarmin. Dat nieuws zorgde al voor een uitgelaten stemming bij 

het merendeel van de krijgers, want ze voelden de overwinning al binnen bereik.  

Maar ook Bursuq liet bij de aankomst van de christenen zijn leger in gereedheid brengen en 

in slagorde opstellen en hij spoorde zijn manschappen aan om zich krachtdadig in te zetten. 

Maar met het oog op zijn eigen veiligheid trok hij zich nog voor de aankomst van de 

christenen met zijn broer en enkele vertrouwelingen terug op een heuvel in de buurt, Tell 

Danith genaamd. Van daaruit had hij een overzicht over zijn troepen tijdens het gevecht en 

kon hij voluit de nodige instructies geven over de te volgen tactiek. Terwijl hij daarmee 

bezig was, voerden plots de christelijke troepen een charge uit met gestrekte vaandels.  

Eens de vijand in zicht was, trok graaf Boudewijn zich niets meer aan van hun numeriek 

overwicht, maar hij zette zich met zijn eigen militie aan het hoofd van de anderen, stortte 

zich met volle overtuiging op de vijand en met een geweldige charge sloeg hij heel hun 

leger uiteen. De andere geledingen volgden zijn voorbeeld en drongen tot in het centrum 

van het vijandelijk leger door. Met hun zwaarden en steekwapens gingen ze de vijand te lijf, 

met de vaste wil om hen het onrecht betaald te zetten dat ze de plattelandsbevolking en de 

armen hadden aangedaan. Bij de eerste schermutselingen hoopte de vijand er nog op om te 

kunnen standhouden en ze probeerden uit alle macht om de christenen van zich af te 

houden. Maar uiteindelijk waren ze verbijsterd door de aanvalskracht van de christenen en 

door hun buitengewone volharding. Hun rangen werden uit elkaar geslagen en ze werden op 

de vlucht gedreven. Van op de heuveltop was Bursuq getuige van de nederlaag van zijn 

troepen en van de triomf van de christenen. Hij liet zijn vaandel in de steek, zijn kamp en 

heel de bagage en samen met zijn broer en de vertrouwelingen die hij rond zich verzameld 

had op de heuveltop sloeg hij op de vlucht om zijn leven te redden. 

De christenen zagen dat de vijandelijk linies uit elkaar geslagen waren en op de vlucht 

gedreven. Ze gingen hen fors achterna, staken met hun zwaarden vluchtende vijanden neer 

en richtten een enorme slachtpartij aan over een afstand van zowat twee mijl. De prins van 

Antiochië bleef met een deel van zijn troepen op het slagveld nog twee dagen als 

overwinnaar wachten op de terugkeer van manschappen van hem, die her en der de vijand 

hadden achternagezet. Eens deze teruggekeerd waren, liet hij alle buit bij zich bijeenbrengen 

en deelde hij aan iedereen, die aan deze triomf had meegewerkt, een billijk deel uit. De 

vijanden hadden immers hun kamp verlaten, dat ruim voorzien was van allerlei 

luxeproducten en uitpuilde van rijkdom en ze waren op de vlucht gegaan, zonder zich daar 

ook maar in het minst om te bekommeren. Zo konden de christenen de buit en het resultaat 

van alle vijandelijke plunderingen op diverse plaatsen recupereren en zo ook christenen, die 

zij gevangen genomen hadden en in de boeien geklonken. Zij stuurden die bevrijde 

gevangenen terug naar huis, samen met hun dieren, hun vrouw en hun kinderen.  

Naar verluidt, verloor de vijand in deze veldslag ruim 3000 man. Na deze wapenfeiten 

keerde de prins terug naar Antiochië en hij kon meteen een massa paarden, muilezels en 

gevangenen voor zich uitdrijven. Maar hij was nu ook in het bezit van een enorme variëteit 

aan luxeproducten. Triomfantelijk en luid toegejuicht door een enthousiaste bevolking, ging 

hij opnieuw Antiochië binnen. 

 

XI,26 Patriarch Arnulf van Jeruzalem wordt van heel wat misdrijven beticht en vertrekt naar 

Rome. De koning bouwt een vesting in Syria-Sobal aan de overkant van de Jordaan en noemt 

die Montreal.  
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Rond diezelfde tijd was de paus volledig op de hoogte gebracht van de kwalijke praktijken 

van patriarch Arnulf en van diens onbetamelijke levenswandel. Daarom zond hij een legaat 

naar Syrië, de bisschop van Orange, een zeer eerbiedwaardige figuur, die gerenommeerd 

was om zijn godsvrucht. Toen die op het gebied van de christenen aankwam, riep hij de 

voltallige bisschoppenconferentie van heel het Koninkrijk samen. Ook liet hij patriarch 

Arnulf voor zich verschijnen en uiteindelijk ontzette hij hem uit zijn bisschoppelijke functie 

als vergelding voor zijn misdrijven.  

Maar Arnulf bleef vertrouwen op de kunst van het verleiden waarmee hij al zoveel personen 

van overal voor zich gewonnen had. Noodgedwongen stak hij nu over naar het Westen, 

waar hij zich prompt wendde tot de kerk van Rome. Daar slaagde hij erin om, onder het 

mom van vroomheid, met vleierij, maar ook met royale geschenken de paus en heel de kerk 

van Rome om de tuin te leiden. Met de zegen van de apostolische stoel keerde hij terug naar 

huis en hij nam terug bezit van patriarchale zetel van Jeruzalem. Dan hernam hij hetzelfde 

teugelloze leventje dat de aanleiding geweest was voor zijn afzetting. 

In die periode beschikte het christelijke volk nog steeds niet over een versterkte plaats aan 

de overkant van de Jordaan. De koning wilde zijn rijk in die richting uitbreiden en hij nam 

zich voor om met Gods wil in Arabia Tertia, ook Syria-Sobal genoemd, een vesting te 

bouwen. De bewoners zouden dan het hele gebied, dat afhing van het Koninkrijk en er 

schatplichtig aan was, beschermen tegen vijandelijk invallen. Ter uitvoering van zijn plan 

trommelde hij de krijgers op die in zijn rijk beschikbaar waren, stak de Dode Zee over, 

doorkruiste Arabia Secunda, met Petra als metropool en belandde zo in Arabia Tertia. Daar 

liet hij een vesting bouwen op een heuvel, die voldeed aan de eisen die hij voor ogen had. 

Het fort was zowel qua ligging als qua constructie uitstekend versterkt en na de realisatie 

van zijn project installeerde hij er zowel ruiters als voetknechten. Hij kende aan deze vesting 

een uitgestrekt gebied toe en zorgde voor bewoners. Tezelfdertijd voorzag hij deze plaats 

van stevige versterkingen, omwallingen, torens, een buitenwal en een gracht alsook van 

wapens, proviand en slingertuigen. Omdat ze een koning als stichter had, gaf hij haar een 

naam die afgeleid was van de vorstelijke status en hij liet haar Montreal noemen. 

De plaats beschikt over heel wat opportuniteiten, namelijk een vruchtbare bodem met een 

rijke opbrengst aan graan, wijn en olie. Zij is ook zeer attractief door haar gezonde lucht en 

haar bekoorlijke ligging en zij heeft heel het omliggende gebied onder haar bevoegdheid.  

 

XI,27 De koning is er zich van bewust dat de Heilige Stad een bevolkingstekort vertoont. Hij 

importeert Syrische christenen uit Arabië, geeft hen een woonst en maakt hen tot inwoners 

van Jeruzalem.  
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Ongeveer in diezelfde periode realiseerde de koning zich dat de heilige en door God geliefde 

stad een tekort had aan inwoners. Deze kwestie betekende voor hem een grote zorg, want 

telkens wanneer de bevolking in crisissituaties opgeroepen werd voor problemen in een 

ander deel van het Koninkrijk, bleef er onvoldoende volk over om een minimale verdediging 

van stadspoorten, torens en omwallingen te garanderen, voor het geval de vijand 

onverwachts zou aanvallen.  

Dat probleem bleef hem kwellen, hij dacht er grondig over na en consulteerde bij herhaling 

andere personen over een methode om de stad helemaal te bevolken met gelovige en 

godsvruchtige inwoners. De heidenen, die er oorspronkelijk woonden, waren immers bijna 

allemaal met het zwaard omgekomen bij de gewelddadige inname van de stad. Zij die het er 

toch levend vanaf gebracht hadden, hadden geen toelating gekregen om nog langer in de 

stad te vertoeven. Voor de godsvruchtige leiders betekende het immers een heiligschennis 

om een verblijfsvergunning voor zulke eerbiedwaardige plaats toe te kennen aan mensen die 
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niet als christenen geregistreerd waren. Maar onze geloofsgenoten waren zo weinig talrijk 

geworden en tevens zo arm dat ze nauwelijks één wijk van de stad konden vullen.  

Aan de andere kant waren de Syrische christenen, de oorspronkelijke bewoners van de stad, 

in de periode van de vijandelijkheden door alle mogelijke ellende en overlast zo in aantal 

gereduceerd dat er nauwelijks nog iemand van overbleef. Van bij de aankomst van de 

Latijnen in Syrië en vooral sinds het begin van de opmars van het leger naar Jeruzalem na de 

val van Antiochië hadden deze dienaren van God enorm te lijden gehad van de pesterijen 

vanwege hun medeburgers. Het ging zelfs zo ver dat velen om gelijk welke onbenullige 

uitspraak gedood werden, waarbij leeftijd of gezondheidstoestand niet golden als 

verzachtende omstandigheid. Ze stonden allen onder verdenking, omdat de leiders uit het 

Westen, wier komst aangekondigd werd, zogezegd op hun vraag via boden en brieven 

gekomen waren om de heidenen te vernietigen.  

De koning wilde dus met reden zijn verantwoordelijkheid opnemen voor het probleem van 

de ontvolkte stad en hij liet grondig opsporen van welke Arabische gebieden hij deze 

christenen kon terugroepen. Uiteindelijk kwam hij te weten dat vele gelovigen aan de 

overkant van de Jordaan in Arabia verbleven in dorpen, waar ze onder een streng regime en 

mits de betaling van belastingen onder vijandelijke heerschappij leefden. De koning 

lanceerde een oproep naar hen en hij beloofde hen betere levensvoorwaarden. Het heilig 

karakter van de locatie, maar ook hun genegenheid voor de christenen en hun eigen 

vrijheidsliefde waren voor hen doorslaggevende factoren om te vertrekken. Op vrij korte tijd 

kreeg hij respons van vele Syrische christenen, die arriveerden met vrouw en kinderen, met 

hun klein- en grootvee en heel hun huishouding. Velen kwamen ook opdagen zonder 

expliciete uitnodiging. Ze wilden het harde juk van de slavernij afschudden en trokken 

samen naar een stad die God waardig was om daar te gaan wonen. De koning wees hen de 

wijken toe, die volgens hem een prioritaire nood vertoonden aan bevolkingsaangroei en hij 

liet hen opnieuw de huizen bewonen.  

 

XI,28 Op advies van de clerus vraagt de koning aan de paus om alle onderworpen steden 

onder het gezag van de kerk van Jeruzalem te brengen. In bijlage een kopie van diverse 

brieven. 
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Ondertussen kwam de koning op het idee – dat was hem waarschijnlijk gesuggereerd door 

de clerus – om gezanten naar de kerk van Rome te sturen met verzoekschriften voor de 

paus. De inhoud hiervan kwam in grote lijnen hierop neer: alle mogelijke steden of 

gebieden, die door de inspanningen en het beleid van de koning met de hulp van de Heer in 

het Koninkrijk ingelijfd en aan de heerschappij van de vijand onttrokken werden, moeten 

ressorteren onder het gezag en de jurisdictie van de kerk van Jeruzalem. Hij kreeg hier 

antwoord op vanuit de apostolische stoel en wij vinden het relevant de inhoud daarvan 

hierop te nemen: 

“Bisschop Paschalis, dienaar der dienaren, verleent aan de roemrijke koning Boudewijn 

van Jeruzalem zijn groeten en zijn apostolische zegen. 

De kerkelijke bezittingen die vroeger in uw gebied lagen of die nu daartoe behoren maar 

ook de afbakening ervan hebben veel te lijden gehad van de langdurige bezetting en 

overheersing door de ongelovigen. Ook al zijn wij, ondanks grondig onderzoek, voor het 

ogenblik niet in staat om de definitieve grenzen van deze gebieden vast te leggen, toch 

menen wij aan uw terechte vraag een positief gevolg te moeten geven. Omdat u voor het 

verhogen van de status van de kerk van Jeruzalem uw eigen persoon aan de grootste 

gevaren hebt willen blootstellen, zijn wij het ermee eens dat gelijk welke ongelovige stad, 

die u in de toekomst zal innemen of in het verleden al ingenomen hebt, zich moet 

onderwerpen aan het gezag en de autoriteit van diezelfde kerk. De bisschoppen van deze 



  

300 
 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

steden moeten dus aan de patriarch van Jeruzalem onderdanig zijn, al was hij hun eigen 

metropoliet. In die context kunnen de kerk van Jeruzalem, geschraagd door de bijstand van 

deze van haar afhankelijke kerken maar ook die andere kerken zelf, op hun beurt 

gestimuleerd door die positieve geest van harmonie, met zijn allen vooruitgang boeken, tot 

meerdere eer van de kerk van Jeruzalem en ten slotte ook dankzij de successen van al deze 

kerken tot meerdere eer en glorie van de almachtige God. 

Gegeven te Lateranen op 11 juli.” 

 

Op vraag van diezelfde koning Boudewijn had paus Paschalis aan patriarch Ghibellin en 

zijn opvolgers over diezelfde kwestie een privilegie verleend. Een afschrift hiervan hebben 

wij eveneens in deze kroniek ingevoegd. Die brief luidt als volgt: 

“Bisschop Paschalis, dienaar der dienaren, aan zijn zeereerwaarde broeder Ghibellin, 

patriarch van Jeruzalem, alsook aan al zijn opvolgers die in eeuwigheid conform het 

kerkelijk recht moeten aangesteld worden.  

Wereldlijke koninkrijken zijn aan veranderingen onderhevig o.i.v. politieke 

omwentelingen. Bijgevolg is het opportuun om ook territoria van kerkelijke entiteiten in 

diverse gebieden aan te passen en bij te sturen. Zo werden de grenzen van de Aziatische 

kerkprovincies van in de vroegste tijden vastgelegd. Maar die bestuurlijke indeling is door 

de invallen van diverse andersgelovige volkeren totaal achterhaald. Dankzij God zijn nu 

recent zowel de stad Antiochië als de stad Jeruzalem met het omliggende platteland en de 

aangrenzende provincies terug onder het gezag gebracht van de christelijke vorsten. Het is 

dus billijk om op deze veranderingen en aanpassingen, die van Godswege hebben 

plaatsgevonden, in te spelen en organisatorische maatregelen te nemen, conform de nieuwe 

politieke context. Wij moeten dus aan de kerk van Jeruzalem het gezag toekennen over alle 

steden en provincies, die door het roemrijke beleid van koning Boudewijn en ook dankzij 

het bloed van de troepen die hem gevolgd zijn, met Gods genade veroverd zijn.  

Daarom verordenen wij plechtig, geliefde broeder en collega bisschop Ghibellin, dat door 

de bepalingen van dit decreet aan u en aan uw opvolgers en via u ook aan de kerk van 

Jeruzalem, conform het patriarchale en metropolitaanse recht, het bestuur toegekend wordt 

over alle steden en provincies, die door toedoen van de goddelijke genade ofwel al 

opnieuw onder het gezag van die hogervermelde koning zijn gebracht of dat nog zullen 

worden. De Heilige Grafkerk verdient het immers om het haar toekomende respect te 

krijgen, in overeenstemming met de wil van de gelovige strijders en om, nu ze bevrijd is 

van het juk van Turken en Saracenen, een meer eervolle positie in te nemen door het feit 

dat ze nu terug in handen is van de christenen.” 

 

Patriarch Bernard van Antiochië, een zeer eerbare man, was zeer verontwaardigd, toen hij 

kennisnam van deze toezeggingen. Hij vermoedde immers dat de nieuwe situatie heel wat 

schendingen bevatte van de rechten van de kerk van Antiochië en daarom zond hij 

afgezanten naar de kerk van Rome om uitvoerig zijn beklag te doen over de gang van 

zaken. Bovendien stuurde hij naar de paus en meteen ook naar heel de kerk een protestbrief 

over het manifeste onrecht dat hem en zijn kerk was aangedaan. De paus wilde Bernards 

woede temperen en antwoordde hem schriftelijk als volgt: 

“Bisschop Paschalis, dienaar der dienaren, groet zijn eerbiedwaardige broeder Bernard, 

patriarch van Antiochië en zendt hem zijn apostolische zegen. 

Ook al geldt tussen de andere kerken een voorrangspositie voor de apostolische zetel, die 

omwille van het martelaarschap van Petrus de hoogste hemelse onderscheiding heeft 

gekregen, toch heeft er – zo blijkt uit de teksten – altijd zulke intense verstandhouding 

bestaan tussen de bisschoppen van Rome en Antiochië dat er duidelijk geen onderlinge 
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meningsverschillen waren. Beide kerken dankten immers hun bevoorrechte positie aan de 

persoon van Petrus. 

Sindsdien zijn er vele jaren verstreken en in die periode is door de heerschappij van de 

ongelovigen de eenheid van beide kerken in de persoon van de bisschoppen in het gedrang 

gekomen. God zij dank is in onze dagen het christelijk bewind over Antiochië hersteld. Het 

past dus, teergeliefde broeder, om diezelfde hechte band van liefde tussen ons te 

bestendigen. Uw geest mag ook niet in de verleiding komen om over ons te denken dat wij 

de kerk van Antiochië zouden willen benadelen of te weinig respecteren. Als wij i.v.m. de 

afbakening van het territorium van de kerken van Antiochië en van Jeruzalem ooit iets 

geschreven hebben wat niet correct was, dan nog mag men dat niet toeschrijven aan 

lichtzinnigheid of kwalijke bedoelingen. Dat kan voor u ook geen reden zijn om een 

schandaal in het leven te roepen, want de enorme afstanden tot die gebieden en de 

wijzigingen die aangebracht zijn in van oudsher bestaande namen van steden of provincies 

hebben bij ons heel wat twijfel en onduidelijkheid gecreëerd. Het was en is overigens nog 

altijd onze grootste wens dat wij bij onze broeders niet de ergernis maar de vrede zouden 

stimuleren en dat wij voor iedere kerk de behoeder zouden zijn van de rechten en het 

respect die hen toekomen. 

Gegeven te Lateranen op 7 augustus.”  

 

Om zijn bedoelingen duidelijk te maken en vooral te expliciteren waarom hij aan de koning 

en aan de kerk van Jeruzalem die toezeggingen gedaan had en die ook in zijn 

verordeningen had laten opnemen, stuurde hij ook nog het volgende antwoord aan patriarch 

Bernard.  

 

“Bisschop Paschalis, dienaar der dienaren, groet zijn collega-bisschop Bernard, patriarch 

van Antiochië en zendt hem zijn apostolische zegen. 

Zoals wij u eerder broederlijk geschreven hebben, zijn wij uw persoon en de kerk, die is 

toevertrouwd aan u, bijzonder genegen en willen wij op geen enkele wijze tekortschieten 

aan respect voor uw verheven positie. Het is integendeel onze wens dat de prerogatieven 

van het patriarchaat van Antiochië, zoals steeds in het verleden gebeurde, ook met Gods 

hulp in de toekomst integraal gerespecteerd zullen blijven. 

Welnu, de toezeggingen, die we aan onze zoon, koning Boudewijn van Jeruzalem, gedaan 

hebben, toen hij ons via zijn gezanten contacteerde, mogen voor u hoegenaamd geen reden 

zijn om onze liefdevolle band in vraag te stellen, op voorwaarde dat u de eigenlijke 

betekenis van wat wij in die brief geschreven hebben correct interpreteert. Daarom volgt nu 

een citaat:  

“De kerkelijke bezittingen die vroeger in uw gebied lagen of die nu daartoe behoren maar 

ook de afbakening ervan hebben veel te lijden gehad van de langdurige bezetting en 

overheersing door de ongelovigen. Ook al zijn wij, ondanks grondig onderzoek, voor het 

ogenblik niet in staat om de definitieve grenzen van deze gebieden vast te leggen, toch 

menen wij aan uw terechte vraag een positief gevolg te moeten geven. Omdat u voor het 

verhogen van de status van de kerk van Jeruzalem uw eigen persoon aan de grootste 

gevaren hebt willen blootstellen, zijn wij het ermee eens dat gelijk welke ongelovige stad 

die u in de toekomst zal innemen of in het verleden al ingenomen hebt zich moet 

onderwerpen aan het gezag en de autoriteit van diezelfde kerk.” 

In diezelfde zin moeten de woorden gelezen worden die wij aan de gedenkwaardige 

patriarch van Jeruzalem Ghibellin geschreven hebben in verband met steden en provincies 

“die door het roemrijke beleid van Boudewijn en ook dankzij het bloed van de troepen die 

hem gevolgd zijn met Gods genade veroverd zijn.” 
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Kerken, waarvan echter het territorium wel precies kan afgebakend worden en waarvan de 

bezittingen en de grenzen niet te lijden hebben gehad van een langdurige bezetting en 

overheersing door de ongelovigen en ook de steden van diezelfde kerken willen wij 

toewijzen aan de kerk, onder wiens jurisdictie zij ontegensprekelijk van oudsher 

geressorteerd hebben. Het is niet onze intentie om de kerk qua status te degraderen ten 

gunste van de macht van de vorsten of omgekeerd de macht van de vorsten af te zwakken 

ten gunste van de positie van de kerk. 

Gegeven te Benevento op 18 maart. ” 

 

Maar ook aan de koning richtte hij een soortgelijke brief, waarin hij hem uitlegde waarom 

hij met zijn verzoek had ingestemd en waarin hij duidelijk maakte dat hij in geen enkel 

opzicht de positie van de kerk van Antiochië onterecht in het gedrang wilde brengen. Wij 

citeren:  

 

“Bisschop Paschalis, dienaar der dienaren, groet zijn geliefde Boudewijn, de doorluchtige 

koning van Jeruzalem en geeft hem zijn apostolische zegen. 

Het positieve gevolg dat wij aan uw verzoek hebben gegeven, dat gelijk welke ongelovige 

stad, die u in de toekomst zal innemen of in het verleden al ingenomen hebt, zich moet 

onderwerpen aan het gezag en de autoriteit van de kerk van de kerk van Jeruzalem, heeft 

voor niet geringe commotie gezorgd bij onze confrater, patriarch Bernard en bij heel de 

kerk van Antiochië. De toezegging, die wij u gedaan hebben, slaat op die kerken, waarvan 

de bezittingen en de grenzen te lijden gehad hebben van een langdurige bezetting en 

overheersing door de ongelovigen. Maar in Antiochië beklaagt men er zich nu over dat er 

kerken met uw instemming onder het gezag van de patriarch van Jeruzalem gebracht 

worden, waarover er nochtans niet de minste twijfel bestaat dat zij ten tijde van het Turkse 

of Saraceense bewind ressorteerden onder de zetel van Antiochië, want hun bisschoppen 

bleven zelfs tijdens de dictatuur van de ongelovigen hun onderdanigheid betuigen aan de 

patriarch van Antiochië. 

Wij hebben daarom in een brief aan de patriarch van Antiochië plechtig bevestigd dat de 

prerogatieven van dat patriarchaat, zoals steeds in het verleden gebeurde, ook met Gods 

hulp in de toekomst integraal gerespecteerd moeten blijven. Wij doen dus een beroep op 

uw correcte beleid en deze oproep geldt als een bevel, dat u dergelijke usurpaties, daar 

waar de administratieve status duidelijk is, niet zou dulden. Elke kerk moet ongestoord 

kunnen functioneren binnen haar rechtmatige grenzen. Wij kunnen ook niet regelrecht 

ingaan tegen de duidelijke en onaantastbare verordeningen van onze vaderen. Het is 

evenmin onze intentie om de kerk qua status te degraderen ten gunste van de macht van de 

vorsten of omgekeerd de macht van de vorsten af te zwakken ten gunste van de positie van 

de kerk. Wij vrezen immers dat in beide gevallen – God verhoede het – de vrede van de 

kerk zou verstoord worden. 

Met deze brief geven wij ook opdracht aan de geestelijkheid van Jeruzalem, die toch geacht 

worden hun voorvaderlijke eigendommen en hun vaderland achter zich gelaten te hebben 

ten voordele van de kerk en ter vrijwaring van het geloof, om zich tevreden te stellen met 

de rechten van de kerk van Jeruzalem. Zij mogen niet onrechtmatig en brutaal 

eigendommen willen in de wacht slepen, waarvan met zekerheid geweten is dat ze onder de 

jurisdictie van de kerk van Antiochië vallen. 

Moge de almachtige Heer u met zijn rechterhand in al uw ondernemingen behoeden en u 

de overwinning verlenen op de vijanden van de Kerk. 

Gegeven te Lateranen op 18 maart.” 
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XI,29 De koning trekt naar de Rode Zee op inspectietocht in dat gebied. Hij wordt echter 

getroffen door een ziekte en stuurt de gravin van Sicilië, met wie hij in het huwelijk getreden 

was, naar haar thuisland terug. 
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Het jaar daarop stak de koning de Jordaan over, omdat hij zich beter wilde informeren over 

de aangrenzende gebieden en een betere kijk wilde hebben op de situatie daar. Hij nam een 

aantal deskundigen mee met lokale terreinkennis en ook een voor deze missie toereikende 

escorte. Hij doorkruiste Syria-Sobal, heel de uitgestrekte woestijn tot aan de Rode Zee en zo 

belandde hij in Elim, een aloude stad, in vroegere tijden goed gekend door het volk van 

Israël, waarover wij kunnen lezen dat er twaalf fonteinen waren en zeventig dadelpalmen.25 

Toen de koning daar arriveerde, scheepten de bewoners, die over zijn komst geïnformeerd 

waren, in en met hun bootjes trokken ze naar de zee in de buurt, om zo hun leven te redden.  

De koning verkende die gebieden grondig, nam van alles zeer nauwkeurig akte en keerde 

langs dezelfde weg als op de heenreis terug naar Montreal, de vesting die hij nog maar pas 

gebouwd had. Toen hij van daaruit richting Jeruzalem trok, werd hij zeer onverwachts 

overvallen door een ernstige ziekte. Terwijl hij daardoor totaal uitgeput geraakte en vreesde 

voor zijn leven, kreeg hij wroeging over het feit dat hij zijn wettige echtgenote onrechtmatig 

verstoten had en met een andere vrouw getrouwd was. Berouwvol en met intense spijt over 

zijn daden, bekende hij openhartig schuld tegenover godvrezende geestelijken en hij 

beloofde hiervoor boete te zullen doen. Men adviseerde hem om de koningin, met wie hij nu 

gehuwd was, te verstoten en om zijn eerste vrouw, die hij eerder had verstoten, te herstellen 

in de vorstelijke status, die haar ontnomen was. Hij stemde daarmee in en verbond er zich 

door een plechtige belofte toe om dit voornemen uit te voeren, als het hem gegund zou zijn 

om nog langer in leven te blijven.  

Hij ontbood dus de koningin en legde haar overzichtelijk de stand van zaken uit. Ook al was 

zij al min of meer op de hoogte van die recente ontwikkelingen – ze had hierover al een en 

ander gehoord van diverse personen – toch betekende het voor haar duidelijk een harde slag 

dat zij uiteindelijk zonder reden uit haar land was weggeroepen en zo bedrieglijk om de tuin 

geleid was door vooraanstaande figuren uit het Koninkrijk die uitgestuurd waren om haar op 

te halen. Gekrenkt en bedroefd, zowel om de belediging die haar aangedaan was als om de 

verspilling van financiële middelen, begon zij schikkingen te treffen voor de terugkeer naar 

haar vaderland, in het derde jaar nadat ze naar de koning gestuurd was. Eens ze terug in haar 

thuisland aangekomen was, was haar zoon zeer verbolgen. Hij koesterde nu voor altijd een 

intense afkeer voor het Koninkrijk en zijn bewoners. Want terwijl de andere gelovige 

vorsten vanuit alle windstreken ofwel in hoogsteigen persoon ondersteuning kwamen bieden 

of via rijkelijke giften er alles aan deden om het christelijke Koninkrijk als een jonge plant 

te koesteren en in zijn groei te stimuleren, hebben hijzelf noch zijn opvolgers tot op de dag 

van vandaag zich nooit, zelfs niet door een vriendelijk woord, met ons verzoend. Ze waren 

nochtans veel meer dan gelijk welke andere wereldlijke leider in de mogelijkheid om ons 

daadwerkelijk advies en hulp te bieden in moeilijke omstandigheden. Blijkbaar vergaten zij 

nooit deze belediging en zo hebben zij ten onrechte een heel volk doen boeten voor het 

onrechtmatig handelen van één persoon.  

 

XI,30 Vóór de stad Tyrus wordt de vesting Alexandrium gebouwd, die doorgaans Scandalium 

genoemd wordt. 

 

  

 

Nog tijdens datzelfde jaar was de koning, eens hij van zijn ziekte hersteld was, er erg op 

gebrand om Tyrus, de enige kuststad, die nog in vijandelijke handen was, in zijn rijk in te 

                                                           
25 Numeri 33,9.  
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lijven. Hij liet tussen Akko en Tyrus een vesting bouwen op dezelfde plaats, waar volgens 

de overlevering Alexander van Macedonië ooit een fort gebouwd had om van daaruit 

diezelfde stad te kunnen veroveren. Naar deze vorst noemde hij de vesting Alexandrium. 

Deze plaats is voorzien van bronnen en ligt langs de kust ongeveer vijf mijl van Tyrus 

verwijderd. Hij richtte deze vesting hier op met de bedoeling om zo de inwoners van Tyrus 

te provoceren en hen van daaruit voortdurend te kunnen bestoken.  

In onze tijd noemt de bevolking deze plek ten onrechte Scandalium. In het Arabisch wordt 

ze immers Scandar genoemd of ook Alexandrium Scandarium, maar in de volksmond werd 

de letter r veranderd in l en spreekt men dus van Scandalium. 

 

XI,31 De koning zakt af naar Egypte en neemt daar Pharamia26 in. Dan wordt hij weer ziek 

en tijdens de tocht zelf bezwijkt hij aan deze kwaal. Hij wordt in Jeruzalem naast zijn broer 

begraven. 
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Het jaar daarop wilde de koning de Egyptenaren doen boeten voor al wat ze bij herhaling 

het Koninkrijk hadden aangedaan. Hij zakte met een groot leger naar Egypte af, bestormde 

de aloude stad Pharamia en nam haar in. Alle rijkdommen van de veroverde stad deelde hij 

als buit uit aan zijn manschappen. 

Pharamia is, zoals gezegd, een aan de zee gelegen stad, die al van in de oudheid bekend is. 

Zij ligt niet ver van de monding van de Nijl, die Carabeix genoemd wordt. Daar bevindt zich 

ook de aloude stad Tampnis, die van nabij de wonderen meemaakte, die de Heer via Mozes 

bij de Farao verrichtte. 

Na de inname van de stad trok de koning naar de monding van de Nijl en daar stond hij in 

bewondering voor deze stroom, die hij toen voor het eerst zag. De reden van zijn interesse 

voor deze stroom was het gegeven dat de Nijl – langs haar bedding belandt het water in de 

zee – doorgaat voor één van de vier stromen van het Paradijs. Ze vingen daar heel wat vis, 

waarvan de Nijl zeer goed voorzien is en daarna keerden ze terug naar de stad die ze 

veroverd hadden. Ze bereidden een maaltijd met hun vangst en kwamen zo weer op 

krachten.  

Toen de koning van tafel was opgestaan, voelde hij een scherpe inwendige pijn opkomen. 

Zijn oude wonde begon hem weer veel last te bezorgen en hij werd zo ernstig ziek dat hij 

alle hoop verloor om dit nog te overleven. Langs een heraut werden de troepen opgeroepen 

om terug te keren. Maar de gezondheidstoestand van de koning ging er drastisch op 

achteruit, zodat hij te zwak was om zelf nog met een paard te rijden. Ze maakten dus een 

draagberrie klaar en legden hem daarop, terwijl hij nog altijd erge pijn leed. Dan zetten ze 

de tocht verder, dwars door de woestijn, die zich uitstrekt tussen Egypte en Syrië en ze 

belandden uiteindelijk in El-Arish, een aloude woestijnstad dicht bij de zee. Daar kreeg de 

ziekte definitief de bovenhand, de laatste dag van de koning brak aan en hij gaf de geest.  

De troepen waren in diepe rouw en volledig ontredderd door hun verdriet. Ze voerden de 

overledene naar Jeruzalem en op Palmzondag brachten ze hem langs de vallei van Josafat, 

waar het volk gewoonlijk voor vieringen samenkomt, de stad binnen. Hij werd aan de voet 

van de Calvarieberg met vorstelijke luister naast zijn broer begraven op een plaats die 

Golgotha genoemd wordt. Boudewijn I overleed in het jaar 1118 na Christus in het 

achttiende jaar van zijn regering.  

 

 

                                                           
26 Tell el-Farama (Egypte) 
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BOEK XII. Opvolging door Boudewijn II. Verslag van verschillende militaire operaties, 

vooral in het gebied van Antiochië. 

 

XII,1 Graaf Boudewijn van Edessa komt op de troon. Beschrijving van zijn persoon en van 

zijn afkomst. 
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De tweede Latijnse koning van Jeruzalem was Boudewijn van Le Bourcq, bijgenaamd ‘de 

Angel’. Hij was vroom en godvrezend, opvallend loyaal en in het bezit van een uitgebreide 

militaire expertise. Van afkomst was hij een Frank uit het bisdom Reims en de zoon van 

graaf Hugo van Rethel en van de doorluchtige gravin Melisende. Zij had naar verluidt vele 

zussen, uit wie talrijke zonen en dochters geboren zijn. Hun aantal is wel bekend bij 

specialisten in stambomen van vooraanstaande personen.  

Nog tijdens het leven van zijn vader Hugo was Boudewijn een aantal andere edelen, die aan 

de tocht naar Jeruzalem begonnen waren, op diezelfde weg gevolgd met evenveel 

godsvrucht en dit in het gezelschap van hertog Godfried, een familielid. Als oudste van het 

gezin, liet hij thuis zijn al bejaarde vader achter alsook twee broers en twee zussen. Zijn ene 

broer heette Gervais, die later aangesteld werd als aartsbisschop van Reims, zijn andere 

broer heette Manasses. Een van zijn zussen, namelijk Mathilde, werd de vrouw van de heer 

van Vitry. De andere, Hodierne, huwde met Herbrand van Hierges. Haar zoon, Manasses 

van Hierges hebben we later in de periode van koningin Melisende zien optreden als 

opperbevelhebber van het Koninkrijk. 

De vader van Boudewijn II werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Manasses, omdat 

Boudewijn, de eerstgeborene, hem niet kon opvolgen wegens zijn drukke bezigheden als 

koning. Toen Manasses kinderloos stierf, trok de andere broer Gervais zich terug als 

aartsbisschop van Reims. Op de koop toe trad hij, in strijd met de kerkelijke wetten, in het 

huwelijk en zo werd het graafschap zijn erfdeel. Zijn vrouw schonk hem echter alleen maar 

een dochter en deze huwelijkte hij uit aan een Normandische edelman. Na diens dood werd 

Ithier de volgende graaf van Rethel. Hij was de zoon van Mathilde, de zus van Boudewijn, 

die gehuwd was met de heer van Vitry. Tot zover deze genealogische informatie. 

 

XII,2 De reden van zijn verblijf in Jeruzalem, toen hij tot koning werd verkozen. 
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Boudewijn I, de broer van de vrome en memorabele hertog Godfried, was na de dood van 

zijn broer naar het Koninkrijk Jeruzalem geroepen om daar plechtig op de koningstroon 

geïnstalleerd te worden. De Boudewijn, waarover hier sprake is, was hem opgevolgd als 

graaf van Edessa op voordracht van de koning, die familie van hem was. Ruim achttien jaar 

lang beheerde hij met vaste hand en succesvol het graafschap. In de loop van dat achttiende 

jaar van zijn bewind zag hij dat de situatie in zijn gebied volkomen rustig was en naar wens. 

Daarom vatte hij het plan op om zijn familielid en weldoener, de koning van Jeruzalem, te 

gaan bezoeken. Meteen zou hij ook de heilige plaatsen gaan vereren. Hij trof dus de nodige 

voorbereidingen voor de tocht en vertrouwde de zorg voor zijn gebied toe aan enkele 

vertrouwelingen, op wier loyaliteit en inzet hij volledig kon rekenen. Vooruitziend en uiterst 

omzichtig als hij was, trof hij maatregelen voor de beveiliging van de diverse plaatsen. 

Daarna trok hij, zoals gepland, op weg, vergezeld van een aanzienlijk escorte. 

Onderweg kwam er opeens een koerier op het gezelschap toe gereden met het nieuws dat de 

koning zo pas in Egypte overleden was en dat bericht bleek maar al te waar. Toen 

Boudewijn dit hoorde, was hij zwaar onder de indruk van de dood van zijn heer en 

familielid, wat natuurlijk niet verwonderlijk was. Toch zag hij niet af van de geplande 

pelgrimstocht, maar hij trok in een versneld tempo naar Jeruzalem. 
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Bij zijn aankomst daar op het feest van Palmzondag was heel het volk, zoals gewoonlijk, in 

de vallei van Josafat samengekomen voor de plechtige en druk bijgewoonde processie. Als 

bij toeval kwam aan de ene zijde van de vallei de graaf met zijn gevolg opdagen en aan de 

andere kant de plechtige rouwstoet met het stoffelijk overschot van de koning. Alle troepen 

die met hem naar Egypte afgezakt waren, zorgden voor de gebruikelijke erestoet voor het 

lijk van hun meester. 

 

XII,3 Informatie over het keuzeproces en beschrijving van de merkwaardige reactie van graaf 

Eustace van Boulogne. 
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Het stoffelijk overschot van de koning werd dus binnengebracht in de H. Stad en met veel 

eerbetoon begraven in de H. Grafkerk naast zijn broer en vóór een plaats die Golgotha 

genoemd wordt aan de voet van de Calvarieberg. Vervolgens kwamen de aanwezige 

vooraanstaanden van het Koninkrijk samen, de bisschoppen, de aartsbisschoppen, de andere 

kerkelijke prelaten en zo ook patriarch Arnulf en enkele seculiere leiders. Bij deze laatste 

was ook Joscelin, heer van Tiberias en een dynamische persoonlijkheid, krachtdadig in 

woord en daad en eerder al vaak door ons vermeld. 

Tijdens de beraadslaging over de dringende kwestie die aan de orde was, kwamen diverse 

opinies naar voren. Sommige meenden dat er gewacht moest worden op de aankomst van 

graaf Eustace om zo de aloude regel van de erfopvolging niet te overtreden. Een extra 

argument hiervoor was dat zijn gedenkwaardige broers het Koninkrijk succesvol bestuurd 

hadden met een beleid dat harmonieus was en waarin ieder zich kon terugvinden. Maar 

anderen stelden dat de dringende problemen van het Koninkrijk en de noodzakelijke 

continuïteit van het bestuur zulk uitstel of een dergelijke overgangsperiode niet konden 

verdragen. Er moest prioritair voor gezorgd worden dat het rijk binnen de kortst mogelijke 

tijd bestuurd werd, om te vermijden dat er bij een plots opduikende crisissituatie geen 

opperbevelhebber zou zijn om het leger uit te sturen of terug te trekken of iemand die de 

dringende dossiers van het rijk kon behartigen. De stabiliteit van het Koninkrijk mocht niet 

in gevaar komen door een bestuurlijk vacuüm. 

Er was dus een patstelling en een botsing van visies, maar de al eerder vermelde Joscelin, 

een erg invloedrijke figuur in het Koninkrijk, kon daaraan een einde maken door zijn steun 

te geven aan de partij, die opteerde voor een onmiddellijke aanstelling van een koning. 

Joscelin benaderde de patriarch en kon hem van zijn standpunt overtuigen. Hij wees erop dat 

de graaf van Edessa beschikbaar was, een rechtvaardige en godvrezende man, familie van de 

overleden koning, energiek en doortastend in militaire aangelegenheden, kortom op alle 

punten een voorbeeld. Geen enkele regio of provincie zou iemand kunnen leveren die beter 

was dan hij. Het was dus veel meer opportuun om hem tot koning aan te stellen dan te 

opteren voor een riskant uitstel. 

Heel wat van de aanwezigen waren overtuigd van de oprechtheid van de tussenkomst van 

Joscelin, omdat ze wisten hoe de graaf hem nog niet zo lang geleden behandeld had. Ze 

baseerden zich hierbij op het gezegde “Lof is authentiek, als het van de vijand komt”. Ze 

realiseerden zich niet dat de ware bedoelingen van Joscelin elders lagen, hechtten geloof aan 

zijn woorden en stemden ermee in. Maar zoals gezegd, hij had andere intenties. Hij was er 

zo op uit om de graaf als troonopvolger aan te stellen, omdat hij er zelf op hoopte hem in het 

graafschap Edessa te kunnen opvolgen.  

Eens patriarch Arnulf en heer Joscelin dit standpunt hadden ingenomen, waren de anderen 

hiervan ook gemakkelijk te overtuigen. Eenparig en unaniem verkozen ze dus Boudewijn tot 

koning en op het feest van Pasen, dat onmiddellijk daarop volgde, werd hij plechtig en 
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volgens de traditie aangesteld en ingezegend en hij kreeg dan ook de schitterende 

koningskroon. 

Wat ook de onderliggende agenda mag geweest zijn van de patriarch en van Joscelin, de 

Heer zorgde er toch in zijn mededogen voor dat het uiteindelijke resultaat positief was. 

Want Boudewijn ontpopte zich met Gods genade tot een rechtvaardig, vroom en godvrezend 

figuur en hij was succesrijk in zijn ondernemingen. Niettemin blijft de indruk bestaan dat 

zijn aanstelling niet helemaal reglementair was en het staat ook vast dat diegenen die zijn 

uitverkiezing gepromoot hebben hiermee de wettelijke erfgenaam bedrieglijk afgehouden 

hebben van de opvolging die hem toekwam.  

Na de dood van de koning waren immers enkele edelen en vooraanstaande figuren van het 

Koninkrijk uitgestuurd, hetzij in uitvoering van de laatste wil van de vorst, hetzij op grond 

van een gezamenlijk besluit van de belangrijkste leiders van het Koninkrijk, maar hierover 

hebben we geen uitsluitsel. Zij moesten op grond van een algemene verordening graaf 

Eustace van Boulogne, de broer van de vermaarde hertog Godfried en van koning 

Boudewijn, oproepen als troonopvolger. Ze kwamen bij hem aan maar hij verzette zich 

tegen hun wens en stribbelde tegen. Ze brachten echter valabele argumenten aan om met hen 

mee te gaan en zo slaagden ze erin om hem tot in Apulië mee te krijgen. Daar vernam die 

respectabele man, die religieus bewogen was en godvrezend, die zich oprecht spiegelde aan 

het voorbeeld van zeer grote figuren, die een echte broer was en diens opvolger in deugden 

en goede werken, dat ondertussen in Jeruzalem graaf Boudewijn van Edessa, zijn familielid, 

tot koning aangesteld was. De gezanten, die hem waren komen halen, bleven echter op hem 

inpraten en probeerden hem te overtuigen om ondanks alles zijn reis verder te zetten. Zij 

voerden aan dat deze gang van zaken ongeldig was en indruiste tegen het seculiere en het 

goddelijke recht en ook tegen de alleroudste regels in verband met erfopvolging. Maar, naar 

verluidt, antwoordde Eustace, door God geïnspireerd, het volgende: “Het mag niet gebeuren 

dat ik de aanleiding zou zijn van een schandaal in het Koninkrijk van de Heer. Door zijn 

bloed ontving dit land immers de vrede van Christus en aan het behoud van die harmonieuze 

toestand hebben mijn broers, die deugdzame en onvergetelijke figuren, zo voortreffelijk hun 

leven gewijd en hun ziel aan de hemel toevertrouwd.” Hij pakte dus zijn bagage, verzamelde 

zijn escorte en ondanks het verzet van de gezanten die hem naar het Koninkrijk wilden 

voeren, keerde hij naar zijn thuisland terug.  

 

XII,4 Beschrijving van de fysieke verschijning, van het karakter en van de levenswandel van 

de nieuwe koning. 
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Naar verluidt, was hij een opvallende verschijning, met een rijzige gestalte en aantrekkelijke 

gelaatstrekken. Zijn haardos was dun, een mengeling van blond en grijs en ook zijn baard 

was niet dik, maar reikte wel tot op zijn borst. Zijn teint was heel fris en – zijn leeftijd in 

acht genomen – nog echt rozig. Hij was zeer bedreven in het hanteren van de wapens en een 

uitstekende ruiter. Hij beschikte over een zeer uitgebreide militaire expertise, was 

vooruitziend in zijn optreden en succesvol in zijn ondernemingen, vroom in zijn handelen, 

minzaam en vol mededogen, religieus bewogen en godvrezend. Voortdurend was hij aan het 

bidden, wat hem eelt bezorgde op zijn handen en op zijn knieën ten gevolge van de 

frequentie van zijn kniebuigingen en boetedoeningen. Zelfs op latere leeftijd bleef hij actief, 

telkens de noden van het Koninkrijk op hem een beroep deden. 

Zodra hij op de koningstroon geïnstalleerd was, maakte hij zich zorgen over het graafschap 

Edessa, dat hij zonder leiding had achtergelaten. Daarom ontbood hij zijn bloedverwant 

Joscelin om volledig de spons te vegen over het verleden en om recht te zetten wat hij hem 

had aangedaan. Hij kende hem het graafschap toe omdat hij het meest vertrouwd was met 
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dat gebied. Dan nam hij zijn eed van trouw in ontvangst, overhandigde hem zijn banier en 

stelde hem zo in het bezit van Edessa. 

Meteen riep hij ook zijn echtgenote, zijn dochters en zijn personeel van daar terug en door 

de goede zorgen van diezelfde Joscelin kwamen ze allen gezond en wel bij hem aan. Zijn 

vrouw heette Morfia en was de dochter van Gabriel, een Griekse edelman, over wie wij 

eerder gesproken hebben. Hij was met haar gehuwd toen hij nog graaf was en dat huwelijk 

had hem een grote som geld als bruidsschat opgeleverd. Hij had van haar drie dochters, 

Melisende, Alice en Hodierne. Zijn vrouw baarde hem, toen hij al koning geworden was, 

nog een vierde dochter, Yvette. 

Hij werd gekroond en ingewijd als koning op 2 april1 van het jaar 1118 na Christus. Paus 

Gelasius II stond in die dagen aan het hoofd van de kerk van Rome, Bernard bestuurde toen 

als eerste Latijnse patriarch de kerk van Antiochië en Arnulf leidde op dat ogenblik als 

vierde Latijnse patriarch de heilige kerk van Jeruzalem. 

 

XII,5 Overlijden van keizer Alexius van Constantinopel, van paus Paschalis en van de gravin 

van Sicilië, de voormalige koningin van Jeruzalem. 
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Rond diezelfde tijd werd keizer Alexius van Constantinopel, de felste belager van de 

Latijnen, uit deze wereld weggenomen. Zijn zoon Johannes volgde hem op. Die was veel 

humaner dan zijn vader en terecht werd hij ook veel beter geaccepteerd door onze 

bevolking. Niettemin was zijn houding tegenover de Latijnen in het Oosten niet helemaal 

oprecht, zoals uit het vervolg nog zal blijken.  

Ook Paschalis, de bisschop van Rome, ging ‘de weg, die ieder mens wacht’2 in het zestiende 

jaar van zijn pontificaat. Zijn opvolger was Gelasius, die ook Giovanni van Gaeta genoemd 

werd, toen hij nog kanselier van de Romeinse kerk was. 

Gravin Adelaide van Sicilië overleed eveneens. In het verleden was zij de feitelijke, zij het 

niet de wettige echtgenote geweest van koning Boudewijn II. 

 

XII,6 De Egyptenaren vallen met een groot leger zowel over land als over zee het Koninkrijk 

binnen. De koning trekt hen tegemoet met zijn manschappen maar het komt niet tot een 

treffen. Patriarch Arnulf van Jeruzalem sterft en wordt opgevolgd door Gormond.  
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In de loop van de zomer van datzelfde jaar, vatte de toenmalige vorst van Egypte het plan 

op om vanuit alle Egyptische gebieden een massaal aantal ruiters en voetknechten op te 

trommelen en hiermee zowel over land als over zee een brutale inval te doen in het 

Koninkrijk van de christenen. Hij dacht dat het een eenvoudige zaak zou zijn om dat weinig 

talrijke volk ofwel met het zwaard uit te roeien ofwel op de vlucht te jagen en uit Syrië te 

verdrijven. Zij doorkruisten dus de uitgestrekte woestijn tussen ons gebied en Egypte en hij 

sloeg zijn kamp op vóór Ascalon met een zeer talrijke ruiterij en een kolossale infanterie die 

uitgerust was met werpspiesen. 

Maar Toghtekin, de koning van Damascus, was al op de hoogte van de komst van de 

Egyptenaren. Hetzij spontaan, hetzij op vraag, verzamelde hij op zijn beurt een 

indrukwekkende strijdmacht. Hij volgde een ongewone route om het leger van de christenen 

niet op zijn weg te treffen, stak de Jordaan over en sloot zich aan bij het kamp van de 

Egyptenaren. Hij wilde zo voor versterking zorgen om ons te vernietigen. Een deel van de 

Egyptische vloot meerde aan bij Ascalon, een ander deel voer door naar Tyrus, omdat deze 

                                                           
1 In feite14 april 1118. 
2 Cf. supra VII,1, n.2. 
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stad over een uitstekende verdediging en een goed aangelegde haven beschikte. Daar bleven 

ze wachten op verdere instructies van hun meester of van de opperbevelhebber van de vloot. 

De koning was echter al veel eerder geïnformeerd over hun komst en had hulptroepen laten 

aanrukken zowel uit Antiochië als uit het gebied van Tripoli. Hij verenigde al zijn krijgers 

in één leger en daarmee zakte hij af naar de vlakte van de Filistijnen in de richting van de 

vijand. Hij passeerde een plaats die vroeger Azotus3 genoemd werd en waar, zoals bekend, 

één van de vijf Filistijnse steden gelegen was. Daar sloeg hij zijn kamp op, zo dicht in de 

buurt van de Egyptenaren dat beide legers, dag in dag uit, in de mogelijkheid waren om het 

vijandelijke kamp in het oog te houden. 

Bijna drie maanden lang bleven beide partijen terugschrikken om elkaar aan te vallen. De 

christenen vonden het te roekeloos om een mogelijke tegenreactie uit te lokken van zulke 

overmacht, de Egyptenaren vreesden het militair potentieel, de durf en de krijgservaring van 

de christenen. Uiteindelijk achtte de Egyptische bevelhebber het veiliger om ongedeerd naar 

huis te keren in plaats van zichzelf en zijn troepen onbezonnen bloot te stellen aan de 

risico’s van de strijd. De Egyptische troepen trokken dus terug naar hun land en, gezien er 

geen reden was om hun plotse aftocht te wantrouwen, kregen de christelijke troepen van de 

koning ook toelating om te vertrekken en zij keerden dan ook vreugdevol naar huis terug. 

In diezelfde periode overleed patriarch Arnulf van Jeruzalem. Deze onevenwichtige figuur, 

die zijn eerbiedwaardige functie verwaarloosd had, werd opgevolgd door heer Gormond, 

een eenvoudige godvrezende man, die van Frankische herkomst was en afkomstig uit het 

bisdom Amiens, meer bepaald uit de stad Pecquigny. Tijdens zijn bewind en wellicht ook 

door zijn verdiensten verwaardigde de Heer zich om vele wonderen tot stand te brengen en 

zo het Koninkrijk soelaas te bieden en uit te breiden, zoals in het vervolg van dit werk zal 

uiteengezet worden. 

 

XII,7 Oprichting van de Orde van de Tempeliers in Jeruzalem.  
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In datzelfde jaar wijdden enkele edelen, godvruchtige, religieus bewogen en godvrezende 

mannen die tot de ridderstand behoorden, zich in de handen van de patriarch toe aan de 

dienst van Christus. Zoals de reguliere kanunniken legden ze eeuwige geloften af van 

kuisheid, gehoorzaamheid en volledige afstand van persoonlijke bezittingen. De 

voortrekkers en meest belangrijke figuren onder hen waren de eerbiedwaardige heren Hugo 

van Payns en Godfried van St.-Omer. Omdat zij niet beschikten over een kerk of een vaste 

verblijfplaats, gaf de koning hen tijdelijk onderdak in zijn eigen paleis in de zuidelijke 

vleugel vlakbij de Tempel van de Heer. De kanunniken hiervan stonden hen onder strikte 

voorwaarden een plaats af in de buurt van het paleis als oefenterrein. De koning en zijn 

baronnen alsook de patriarch en de kerkelijke prelaten droegen uit hun persoonlijke 

domaniale eigendommen enkele vaste inkomsten aan hen over, waarvan sommigen tijdelijk 

en anderen permanent, zodat ze zich konden voorzien van voeding en kleding. De kerntaak 

van deze orde, die hen door de patriarch en de andere bisschoppen ter vergeving van hun 

zonden was opgedragen, bestond erin om zo veel mogelijk de veiligheid te verzekeren op 

alle wegen en trajecten, vooral met het oog op de bescherming van de pelgrims tegen 

overvallen door rovers of andere belagers. 

In de eerste negen jaren na hun oprichting droegen zij gewone seculiere kledij en gebruikten 

zij kledingstukken die de bevolking voor hun eigen zielenheil aan hen schonk. Maar op het 

einde van die periode werd er in Frankrijk in de buurt van Troyes een concilie gehouden 

met als deelnemers de aartsbisschoppen van Reims en Sens samen met de bisschoppen, die 

onder hen ressorteerden. De bisschop van Albano was eveneens aanwezig als legaat van de 

                                                           
3 Ashdod (Israël). 
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apostolische stoel en zo ook de abten van Cîteaux en Clairvaux, samen met nog vele 

anderen. Op deze kerkvergadering werden de regel van de orde en ook de kledij met wit als 

kleur vastgelegd in opdracht van paus Honorius en van patriarch Stefan van Jeruzalem. 

Hoewel ze al negen jaar met hun project bezig waren, toch bleef hun aantal nog altijd 

beperkt tot negen. Maar vanaf het concilie van Troyes begonnen zij te groeien in 

getalsterkte en in bezittingen. Later ten tijde van paus Eugenius gingen ze, naar verluidt, 

ertoe over om rode stoffen kruisen op hun mantels aan te brengen om zich zo meer te 

onderscheiden van de anderen. Dat deden zowel de ridders als de aan hen ondergeschikte 

broeders, die dienaren genoemd worden. Daarna kende de orde zulke spectaculaire aangroei 

dat er op de dag van vandaag plus minus 300 ridders in hun klooster vertoeven, gehuld in 

blanke mantels. Hier zijn de andere broeders nog niet bij gerekend, want hun aantal is 

eindeloos. Naar verluidt, beschikken ze nu aan beide zijden van de Middellandse Zee over 

immense eigendommen zodat er op de dag van vandaag in de christelijke wereld geen 

provincie bestaat die niet een deel van haar eigendommen overdraagt aan de 

Tempelbroeders. Men beweert dan ook dat hun rijkdom koninklijke allures aanneemt. Men 

noemt hen Broeders van de Ridderorde van de Tempel, omdat ze, zoals eerder vermeld, 

verbleven in het koninklijk paleis vlakbij de Tempel van de Heer. 

Geruime tijd hielden ze zich in hun levenswandel strikt aan hun eerbare opdracht en 

vervulden ze hun missie op een evenwichtige wijze. Maar daarna lieten ze de eenvoud 

varen, die bekend staat als de behoedster van alle deugden en die, omdat ze gezeten is op de 

onderste trede, geen risico’s in zich draagt om te vallen. Ze maakten zich echter los van de 

patriarch van Jeruzalem, aan wie zij de stichting van hun orde en ook hun basisinkomen te 

danken hadden. In contrast met hun voorgangers gehoorzaamden ze hem ook niet langer 

meer, maar zij werden zelfs een bron van moeilijkheden voor de kerken van God, door aan 

hen tienden en de eerste vruchten van de oogst te onttrekken en hen onterecht te treffen in 

hun eigendommen. 

 

XII,8 Dood van paus Gelasius en opvolging door Calixtus.  
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Een jaar later overleed paus Gelasius II, de opvolger van paus Paschalis. Hij werd ook 

Giovanni van Gaeta genoemd en was een geletterd man. Omdat hij een afkeer had van 

geweld, ging hij op de vlucht voor zijn belager, keizer Hendrik en voor zijn rivaal, de 

tegenpaus (Maurice) Bourdin en zo belandde hij in Frankrijk. Hij sleet zijn laatste dagen in 

Cluny en werd daar ook begraven. 

Zijn opvolger was Guido, van adellijke afkomst en aartsbisschop van Vienne, die, na zijn 

aanstelling tot paus, Calixtus genoemd werd. Hij was in de gratie geraakt van keizer 

Hendrik, aan wie hij verwant was en onder zijn bescherming kon hij met de kardinalen en 

heel de curie naar Italië trekken. In Sutri, een stad in de buurt van Rome, slaagde hij erin om 

zijn rivaal, de aartsketter Bourdin, te overweldigen. Hij stopte hem in een berenvel, zette 

hem op een kameel en stuurde hem, met schande beladen, naar het monasterium van Cava 

(de’ Tirreni) in de buurt van Salerno. Daar moest hij tot het einde van zijn dagen een 

monastiek leven leiden volgens de lokale regel. 

Op die manier kwam er een einde aan het schisma, dat vanaf de dagen van paus Gregorius 

VII maar ook tijdens het pontificaat van zijn opvolgers Urbanus, Paschalis en Gelasius bijna 

dertig jaar lang zonder ophouden de kerk geteisterd had. Keizer Hendrik kon nu terugkeren 

in de schaapskooi van de kerk, na vele jaren van uitsluiting uit de gemeenschap van de 

gelovigen door de straf van excommunicatie.  
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XII,9 Il-Ghazi, een zeer machtige Turkse satraap, dringt met een formidabel leger het gebied 

van Antiochië binnen en richt daar kolossale verwoestingen aan. 
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In de loop van datzelfde jaar viel een zeer machtige vorst van de ongelovigen, bij zijn volk 

zeer geducht en leider van dat trouweloze ongeluksvolk van de Turkmenen, Il-Ghazi 

genaamd, gevolgd door een indrukwekkende strijdmacht het gebied van Antiochië binnen. 

De koning van Damascus, Toghtekin en ook Dubais, een zeer machtige Arabische satraap, 

hadden voor extra troepen gezorgd en zich bij hem aangesloten. Samen sloegen ze hun kamp 

op in de buurt van Aleppo. 

Prins Rogier van Antiochië, die gehuwd was met de zuster van de koning, was op de hoogte 

gebracht van hun komst en stuurde hierover ook een boodschap aan de leiders van de 

buurtstaten, t.t.z. graaf Joscelin van Edessa, graaf Pons van Tripoli en zo ook aan de koning 

zelf. Hij wees hen op de acute noodtoestand en vroeg hen met de hoogste aandrang om niet 

te talmen maar hem in spoedtempo te komen ondersteunen tegen dit dreigende gevaar. De 

koning nam de troepen mee die hij op zo korte tijd in het Koninkrijk kon optrommelen en 

bereikte in ijltempo Tripoli. Daar kreeg hij het gezelschap van de plaatselijke graaf die 

eveneens voor deze missie paraat was en ze begonnen daarop samen aan de tocht.  

Maar de prins van Antiochië kon niet tegen het wachten en hield, zoals de meeste 

stervelingen, onvoldoende rekening met wat er kon gebeuren. Hij verliet dus Antiochië en 

sloeg zijn kamp op bij Artah, een locatie die goede mogelijkheden bood om een leger te 

bevoorraden. Er was namelijk een vrije en gemakkelijke doorgang vanuit de christelijke 

gebieden voor al wie zich bij het leger wilde aansluiten en je vond er een overvloed aan de 

gewenste basisvoorzieningen in een aantal dat je normaal alleen maar in de steden kan 

verwachten. Op die plek bleef hij enkele dagen wachten op de aankomst van de koning en 

de graaf. Dan gaf hij aan zijn leger het bevel om op te rukken, ondanks het negatieve advies 

van de patriarch die hem tot daar gevolgd was en niettegenstaande het verzet van enkele van 

zijn baronnen. Maar zelf verklaarde hij koudweg dat hij op niemand meer wilde wachten. 

Hij werd hiertoe wel gepousseerd door enkele lokale edelen, die zeker geen verbetering van 

de positie van het leger beoogden, maar erop uit waren om hun privégronden in de buurt van 

het gemeenschappelijke kamp te beveiligen via de aanwezigheid van het leger.  

Hij volgde dus hun advies op, verliet zijn voormalige kampplaats en trok halsoverkop weg, 

zijn eigen ondergang en tevens die van zijn manschappen tegemoet, naar een plaats die de 

naam kreeg van ‘Bloedakker’. Daar liet hij een kamp opslaan en bij een telling van het leger 

kwam men uit op een getal van 700 ruiters en van 3000 goed getrainde voetknechten. 

Daarnaast waren er ook nog marskramers die, zoals gebruikelijk, het leger onderweg 

vergezelden om te kopen en te verkopen. 

De vijanden kwamen te weten dat de prins in hun omgeving zijn kamp had opgeslagen. Zij 

zetten daarop een afleidingsmanoeuvre op om hun eigenlijke plannen beter te kunnen 

uitvoeren. Ze braken hun kamp op en veinsden hun leger in de richting van Cerepum4 te 

dirigeren. Daar aangekomen sloegen ze in de buurt hun kamp op, omdat ze die nacht toch 

niets meer konden realiseren.  

In de ochtend stuurde de prins verkenners uit om uit te vorsen wat de precieze bedoelingen 

waren van de vijand, deze vesting belegeren ofwel naar het kamp oprukken om slag te 

leveren met de christenen. Van zijn kant maakte hij zijn leger gevechtsklaar, want hij wilde 

paraat zijn om stante pede slag te leveren. Ondertussen kwamen de verkenners terug en ze 

bevestigden unaniem dat de vijand in drie vleugels van telkens 20.000 ruiters in spoedtempo 

oprukte in de richting van het christelijke kamp. Na dit bericht herschikte de prins zijn 

troepen in vier afdelingen, hij deed te paard een inspectieronde en moedigde de troepen in 

                                                           
4 Atarib (Syrië) 
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hun nieuwe formatie met de gepaste bewoordingen aan. Terwijl hij daar nog mee bezig was, 

kwam de vijand plots met gestrekte vaandels opdagen vlakbij onze troepen. De strijd werd 

aangebonden en langs beide zijden werd verwoed gevochten maar de tegenpartij behaalde de 

bovenhand als straf voor de zonden van de christenen. De linies o.l.v. twee edele zeer 

bedreven militairen, Godfried de Monnik en Guy Fresnel, die aangeduid waren om als 

eersten de vijand aan te vallen, rukten in perfecte formatie en volgens alle regels van de 

krijgskunst op. Ze bestookten de hoofdmacht van de vijand en hun meest ondoordringbare 

linies en slaagden er bijna in om hen op de vlucht te drijven. Maar de afdeling o.l.v. Robert 

van St.-Lô, die naar het voorbeeld van de eerste divisie, de opdracht had om een felle charge 

op de vijand te doen, hield tot haar schande alleen maar halt, zodat de vijanden konden 

recupereren. Daarna werd zij op de vlucht gedreven en brak de vijand dwars door de divisie 

van de prins die op het punt stond om de anderen hulp te komen bieden. Zij sleurden een 

deel van hen mee op hun vlucht en daarna was het onmogelijk om die krijgers nog terug te 

roepen. 

In diezelfde slag gebeurde er nog een merkwaardig voorval. Terwijl men in de hevigheid 

van de strijd langs weerszijden fel tekeerging, stak er vanuit het noorden een vreselijke 

wervelwind op. Voor de ogen van iedereen sloeg die midden op het slagveld op de grond en 

op zijn verdere route nam hij zoveel stof mee dat beide partijen verblind werden door die 

stofwolk, waarbij verder vechten onmogelijk werd. Daarna kronkelde de windhoos in een 

spiraal omhoog, in de vorm van een ton, gevuld met zwavelzuur en verdween in de lucht. 

Door dit incident behaalde de vijand de overhand en werden de christenen verslagen. Bijna 

al onze strijders kwamen in dit gevecht om door het zwaard. 

 

XII,10 Prins Rogier komt om in het gevecht en het leger van de christenen lijdt een 

verpletterende nederlaag.  
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De prins bood, zoals het een echte krijger betaamt, manhaftig weerstand met een beperkt 

aantal manschappen en omgeven door de vijand. Vergeefs probeerde hij zijn troepen terug 

te roepen, vervolgens viel hij de hoofdmacht van de vijand aan maar hij werd door zwaarden 

doorstoken en sneuvelde. De manschappen, die de bagage en de tros vergezelden, trokken 

zich terug op een heuvel in de buurt. Krijgers, die erin geslaagd waren om te ontkomen aan 

de vijandelijke wapens en die zich aan het strijdgeweld hadden kunnen onttrekken, zagen 

dat een groep christenen zich gegroepeerd had op de heuveltop. Zij dachten dat die groep 

nog in staat was om weerstand te bieden en dat er met hen nog een kans op redding inzat. 

Daarom deden ze er alles aan om tot bij hen te geraken. Zo kwamen ze daar allen samen 

maar de vijanden, die alle christenen in de vlakte met hun zwaarden hadden afgemaakt, 

gingen zich nu ook concentreren op de heuvel. Ze trokken er massaal op af en binnen het 

uur brachten ze iedereen daar om het leven.  

Raynald Mansoer, één van de toonaangevende leiders van dat gebied, had ook getracht om 

zich met enkele andere edelen in veiligheid te brengen in een toren van een naburige 

versterking, Sarmada genaamd. Toen Il-Ghazi dit te weten kwam, haastte hij zich in allerijl 

daarheen en met geweld dwong hij de edelen, die zich in de toren hadden teruggetrokken, 

om zich over te geven. Op die manier ontsnapte er, als straf voor de zonden van de 

christenen, van die vele krijgers in het gevolg van de prins amper een enkeling om het 

bericht van de nederlaag over te brengen. Bij de vijand waren er maar weinig slachtoffers of 

zelfs geen enkel. 

Naar verluidt, was prins Rogier zelf een verdorven individu, zonder enige zelfbeheersing, 

gierig en overspelig in het openbaar. Bovendien had hij zijn heer Bohemund II, de zoon van 

Bohemund I, die samen met zijn moeder in Apulië verbleef, tijdens heel de duur van zijn 

bewind over het prinsdom weggehouden van zijn vaderlijk erfdeel Antiochië. Want de 
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memorabele Tancred had hem bij zijn dood het prinsdom toevertrouwd onder de expliciete 

voorwaarde dat hij het terug zou afstaan, indien Bohemund of diens erfgenamen het zouden 

komen opeisen. Men beweert wel dat Rogier in het kader van die veldtocht, waarin hij 

neergestoken werd en het leven liet, bij Petrus, aartsbisschop van Apamea en een 

eerbiedwaardige figuur, die hem in die kritieke situatie bijstond, heel nederig en berouwvol 

voor God zijn zonden had opgebiecht. Hij zou ook beloofd hebben om er met de hulp van de 

Heer voor te zorgen dat zijn inkeer echte resultaten zou opleveren. Zo is hij dan toch met 

een oprecht berouw aan de voor hem fatale veldslag begonnen. 

 

XII,11 De koning en de graaf van Tripoli haastten zich naar Antiochië om zich te verzetten 

tegen Il-Ghazi.  
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Ondertussen bereikten de koning en de graaf van Tripoli een plaats, die Zwarte Berg 

genoemd wordt. Toen Il-Ghazi dit te weten kwam, stuurde hij een elitekorps van 10.000 

ruiters daarheen om hen, als het mogelijk was, tegen te houden. Bij hun vertrek deelden ze 

zich op in drie afdelingen. Eén daarvan werd zeewaarts uitgestuurd naar de Haven van St.-

Simeon. De andere twee rukten tegen de koning op langs verschillende routes. Een van deze 

divisies kwam in contact met de koning, maar deze kon dankzij Gods mededogen velen 

onder hen doden, sommigen gevangennemen en de rest met geweld op de vlucht drijven. 

Daarna bereikte de koning Antiochië via Lator en Cassambella5. Zij werden er door de 

patriarch en ook door de clerus en heel de bevolking met veel verwachtingen onthaald. Dan 

begon hij zowel met zijn gevolg als met de overlevenden van die bewuste veldslag te 

beraadslagen om de juiste oplossing te vinden voor die acute crisistoestand. 

Ondertussen was Il-Ghazi opgerukt langs Ema en Artah. Vervolgens begon hij aan het beleg 

van Cerepum en dit met des te meer vertrouwen, omdat hij vernomen had dat Alain, de heer 

van die plaats, met zijn gevolg door de koning naar Antiochië was geroepen en dat bericht 

bleek ook waar te zijn. Hij kwam bij de versterking aan en constateerde dat er ter plaatse 

geen enkele voorbereiding getroffen was. Hij liet daarop van overal graafpersoneel 

aanrukken om de heuvel waarop die versterkte plaats gebouwd was te ondergraven. 

Vervolgens moesten zij steunbalken aanbrengen en deze in brand steken om ze zo te 

vernietigen. Daardoor zou de wal in elkaar zakken en de torens en de muren daarbovenop 

zouden dan op hun beurt instorten. De inwoners vreesden voor de totale vernietiging van de 

versterkingen door al dat ondermijningswerk. Ze besloten dan ook om hun stad over te 

dragen op voorwaarde dat ze garanties kregen over hun leven en over een veilige en 

probleemloze aftocht naar hun bondgenoten. 

Vervolgens leidde Il-Ghazi zijn leger naar Zerdana en hij begon ook daar aan het beleg. Na 

enkele dagen gaven de inwoners van deze plaats zich over en kon hij deze stad in handen 

krijgen tegen dezelfde voorwaarden als de vorige. Hij wilde nu geen tijd meer verliezen, te 

meer omdat hij dacht dat er toch niemand tegen hem opgewassen was. Hij ging dus 

ongestoord te keer in heel die regio en daardoor koesterden de inwoners van de plaatsen 

rondom geen enkele hoop meer om aan het juk van die oppermachtige vorst te ontkomen. 

 

XII,12 De koning en de graaf van Tripoli leveren slag met Il-Ghazi. Zij jagen hem op de 

vlucht, verpletteren zijn troepen en brengen vele vijanden om het leven. Het bestuur over het 

prinsdom komt in handen van de koning. 

  

                                                           
5 Kassab (Turkije). 
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Met alle strijdkrachten, die ze bij elkaar kregen, trokken de koning en de graaf op vanuit 

Antiochië. Omdat Boudewijn dacht dat hij de vijand zou aantreffen bij Cerepum, rukte hij 

met zijn troepen op in de richting van Chastel Rouge. Zij doorkruisten Hab en op een 

heuvel, die Tell Danith heet, sloegen ze hun kamp op. Toen Il-Ghazi dit vernam, riep hij 

zijn aanvoerders bij elkaar en onder doodsdreigementen droeg hij hen op om die nacht 

wakker te blijven en hun tijd volledig te besteden aan het zorgvuldig klaarmaken van hun 

wapens en hun paarden. Aldus moesten ze, tiptop paraat, in de vroege morgen nog vóór 

zonsopgang het kamp van de koning aanvallen, de christenen in hun slaap verrassen en met 

hun zwaarden afmaken, zodat niemand aan de dood zou kunnen ontkomen. 

Maar de genadige goddelijke voorzienigheid had het anders beschikt. De koning en zijn 

manschappen lieten hun waakzaamheid niet verslappen, maar brachten heel de nacht 

wakend door met het treffen van de nodige voorbereidselen voor het komende gevecht. 

Evremar, de eerbiedwaardige aartsbisschop van Caesarea, had, met het kruishout van de 

Heer bij zich, de koning tot daar begeleid en richtte nu een aanmoedigend en opwekkend 

woord tot het volk. Zo wachtten ze in de vroege morgen tot de tanden gewapend en 

gevechtsklaar op de nakende aanval van de vijand. De koning beschikte, naar verluidt bij dit 

treffen over 700 ridders, die zich op zijn bevel volgens de regels van de krijgskunst 

opsplitsten in negen afdelingen. In een passende formatie namen zij hun posities in en 

stelden in afwachting van de strijd al hun hoop op de goddelijke barmhartigheid. Drie 

afdelingen werden voor de hoofdmacht uitgestuurd, de graaf van Tripoli nam met zijn 

manschappen de rechtervleugel voor zijn rekening, de baronnen van Antiochië stonden links 

opgesteld en de infanterie in het midden. Zelf vormde de koning met vier afdelingen de 

achterhoede met de bedoeling zo de anderen te ondersteunen. 

In die slagorde wachtten ze de komst van de vijand af en deze kwam plots opdagen. Onder 

luid geschreeuw, geschal van trompetten en gedreun van tamboerijnen stortten ze zich 

fanatiek op de christenen. Ze hadden een immens vertrouwen in hun grote overmacht maar 

de christenen putten een nog grotere en onuitputtelijke hoop uit de aanwezigheid van het 

triomfantelijke kruis en uit de belijdenis van het ware geloof. Eens het gevecht aan de gang 

was, vormden de slaglinies één kluwen, beide partijen beukten ongenadig op elkaar in en 

men begon aan een lijf-aan-lijfgevecht met het zwaard. Alle regels van elementaire 

menselijkheid werden over boord gegooid en langs weerszijden werd er met een fanatieke 

inzet en een onverzadigbare haat gevochten, alsof men het moest opnemen tegen de meest 

gevaarlijke wilde dieren. 

De vijanden kenden de drieste en uiterst gevaarlijke slagkracht van onze voetknechten en 

daarom zetten ze alles op alles om deze infanterie uit te schakelen. Het resultaat hiervan was 

dat, met toestemming van de Heer, vele van hen die dag omkwamen onder het zwaard van 

de vijand. De koning van zijn kant bemerkte dat de infanterie bovenmatig onder druk stond 

en dat de voorhoede dringend nood had aan versterking. Hij stormde dan ook vooruit met de 

krijgers die onder zijn bevel stonden en voerde een charge uit in het centrum van het 

gevecht. Hij ging heftig te keer met zijn zwaard en forceerde een bres in de dicht 

opeengepakte vijandelijke rangen. De ridders uit zijn afdeling volgden getrouw zijn 

voorbeeld en door hun aanmoedigingen en hun prestaties gaven ze weer kracht en moed aan 

andere krijgers die het al opgegeven hadden. Gezamenlijk gingen ze nu tegen de vijand 

tekeer en zij riepen daarbij de hulp in van de hemel. De goddelijke barmhartigheid liet hen 

niet in de steek, talloze vijanden werden afgemaakt en anderen, die niet meer in staat waren 

om weerstand te bieden, werden op de vlucht gedreven. 

Naar verluidt, sneuvelden er bij de christenen ongeveer 700 voetknechten en 100 ridders. 

Bij de vijand telde men echter circa 4000 doden en daarnaast nog heel veel zwaargewonden 

en gevangenen. Il-Ghazi zelf ging op de vlucht samen met koning Toghtekin van Damascus 

en met de Arabische vorst Dubais. Hij liet dus zijn troepen in de steek en stelde hen bloot 
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aan de dood. De christenen gingen hen achterna in diverse richtingen, terwijl de koning zelf 

met een kleine groep tot in het eerste deel van de nacht het slagveld bleef bewaken. Door 

hun krappe voedselvoorraad moesten zij zich echter noodgedwongen terugtrekken in de 

nabije vesting Hab om weer op krachten te kunnen komen. Bij zonsopgang keerde 

Boudewijn terug naar de vlakte en hij stuurde van daaruit koeriers naar zijn zuster en naar 

de patriarch. Als bewijs van de overwinning gaf hij hen zijn persoonlijke ring mee met de 

boodschap dat deze overwinning hem dankzij Gods genade vanuit de hemel geschonken 

was. 

Boudewijn bleef die dag in de vlakte op post tot laat in de avond tot er uiteindelijk een 

betrouwbaar bericht binnenkwam dat de vijand zich verspreid had en geen aanstalten meer 

maakte om terug te keren. Dan verzamelde de koning al wat hij op dat ogenblik binnen 

bereik had aan manschappen en die nam hij mee voor een triomfantelijke intrede in 

Antiochië, waar hij begroet werd door de patriarch, de voltallige clerus en de heel de 

bevolking.  

Deze overwinning werd door God aan de christenen geschonken in 1118 na Christus6, 

tijdens het tweede regeringsjaar van Boudewijn II, op de dag vóór het feest van Onze-Lieve-

Vrouw-Hemelvaart.  

De koning zond daarop het leven gevende kruis onder de hoede van de aartsbisschop van 

Caesarea en van een aanzienlijk escorte terug naar Jeruzalem, zodat het op het Feest van de 

Kruisverheffing luisterrijk met hymnen en liturgische gezangen kon onthaald worden door 

het volk en de clerus. Zelfs moest hij noodgedwongen nog een tijd in die provincie blijven 

om een aantal dringende kwesties af te handelen. De patriarch zowel als de voltallige 

plaatselijke baronnen, de clerus en ook de bevolking verzochten de koning unaniem en 

spontaan om het bestuur van het prinsdom Antiochië over te nemen en dit met onbeperkte 

volmachten, zodat hij in het prinsdom, net als in het Koninkrijk het mandaat kreeg om zelf 

volledig vrij te kunnen oprichten of ontbinden en alles naar eigen goeddunken te kunnen 

beslissen. Hij zag erop toe dat de bezittingen van de gesneuvelden terechtkwamen bij hun 

kinderen of verdere verwanten, in overeenstemming met de lokale principes en gewoonten. 

Ook zorgde hij voor evenwaardige en passende echtgenoten voor de oorlogsweduwen. De 

vestingen werden voorzien van de nodige manschappen, levensmiddelen, wapens en 

garnizoenen. Dan nam hij voor een tijd afscheid van de bewoners van het prinsdom en hij 

keerde terug naar het Koninkrijk. Op het feest van Kerstmis werd hij daar in aanwezigheid 

van zijn echtgenote gekroond.  

 

XII,13 Het concilie van Nablus in Samaria. 
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In datzelfde jaar 1120 na Christus werd het Koninkrijk Jeruzalem als vergelding voor de 

zonden van de christenen getroffen door vele rampen. Bovenop de vernietigingen, die door 

de vijand aangericht waren, zorgden voor het vierde jaar op rij een sprinkhanenplaag en 

vraatzuchtige muizen voor de vernietiging van de oogst en dat leidde tot een kolossaal 

broodtekort.  

Daarop organiseerde patriarch Gormond van Jeruzalem, een religieus bewogen en 

godvrezend man, in Nablus, een stad in Samaria, een bijeenkomst, samen met koning 

Boudewijn, de prelaten en de baronnen van het Koninkrijk. Ze riepen een algemene 

openbare kerkvergadering bij elkaar en de patriarch hield daar een stimulerende 

openingstoespraak. Voor iedereen bleek het vast te staan dat de zondige levenswijze van het 

volk de woede van de Heer ontketend had. Er werd dan ook unaniem besloten om die fouten 

te corrigeren en alle excessen te temperen. Zo hoopten ze terug te keren naar de vruchten 

                                                           
6 In feite 14 augustus 1119. 
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van een beter leven en op een passende manier hun fouten te corrigeren om zo uiteindelijk 

terug in de gunst te komen van Hem “die niet de ondergang wil van de zondaar, maar wel 

dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.”7 Ze waren erg onder de indruk van de 

schrikwekkende tekenen vanuit de hemel, de herhaaldelijke aardbevingen, de rampzalige 

hongersnood en de brutale bijna dagelijkse vijandelijke raids. Via goede werken wilden ze 

tot verzoening komen met de Heer en daarom kondigden zij ter verbetering en handhaving 

van de goede zeden unaniem vijfentwintig maatregelen af, die nagenoeg de kracht hadden 

van wetten. Al wie die verordeningen van naderbij wil inkijken kan die gemakkelijk 

terugvinden in vele kerkelijke archieven. 

De deelnemers aan dit concilie waren patriarch Gormond van Jeruzalem, koning Boudewijn 

II van het Latijnse koninkrijk van Jeruzalem, aartsbisschop Evremar van Caesarea, bisschop 

Bernard van Nazareth, bisschop Aschetinus van Bethlehem, bisschop Rogier van Lydda, 

Gildoin, de toekomstige abt van Sancta Maria van de Josafatvallei, abt Petrus van de Berg 

Tabor, Aichard, prior van de Tempel van de Heer, Arnaud, prior van de Sionsberg, Gerard, 

prior van het H. Graf, Payen, koninklijk kanselier, Eustace Garnier, Willem van Bures, 

Barisan8, legeraanvoerder van Jaffa, Boudewijn van Ramla en vele anderen uit de clerus of 

de ridderstand, van wie het aantal en de namen voor ons niet beschikbaar zijn. 

 

XII,14 Il-Ghazi begint aan een nieuwe campagne en valt weer binnen in het gebied van 

Antiochië. De koning trekt tegen hem uit maar Il-Ghazi wordt door een beroerte getroffen en 

overlijdt.  
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Als een worm, die niet van ophouden weet en altijd ergens aan het knagen is, maakte Il-

Ghazi, die onverbeterlijke en onvermoeibare vervolger van het geloof en van het 

christendom, het jaar daarop gebruik van de kans die hem door de afwezigheid van de 

koning voorgeschoteld werd. Hij riep zijn troepen bij elkaar en nam zich voor om enkele 

vestingen van de christenen te gaan belegeren. 

Toen deze laatsten hierover bericht ontvingen, deden ze met de hoogste urgentie beroep op 

de koning. Deze haastte zich prompt naar dat gebied en daarbij nam hij het heilbrengende 

kruis mee en een aanzienlijk ruiterescorte. Hij trommelde ook graaf Joscelin van Edessa op 

en samen kregen ze ook nog het gezelschap van de baronnen van Antiochië. Met zijn allen 

trokken ze dan op tegen die bewuste machthebber. Eens ter plaatse aangekomen, rekenden 

ze erop om al vlug slag te kunnen leveren, maar, omdat de Heer het zo beschikte, werd Il-

Ghazi getroffen door een aandoening, die men beroerte noemt. De vijandelijke legertop 

moest nu de ondersteuning van hun chef ontberen en besloot dan ook wijselijk en nuchter 

om van deze oorlog af te zien. Ze vervoerden in allerijl het levenloze lichaam van hun 

meester op een draagbed naar Aleppo, van waar ze gekomen waren. Hij had echter, naar 

verluidt, ondertussen al de geest gegeven, zonder uitzicht op heil en met het eeuwige vuur 

als eindbestemming.  

De koning besteedde in Antiochië nog de nodige tijd om enkele dringende kwesties aan te 

pakken en keerde dan op zijn beurt onder Gods hoede behouden naar het Koninkrijk terug. 

Hij was zowel daar als in het prinsdom geliefd en ruim aanvaard en dat verdiende hij ook. 

Loyaal en toegewijd verzorgde hij optimaal het beleid van zowel het Koninkrijk als het 

prinsdom, ondanks de aanzienlijke onderlinge afstand. Je kon ook niet merken wat hem het 

meest bekommerde. Het Koninkrijk was zijn persoonlijk bezit, dat hij ook rechtmatig aan 

zijn opvolgers kon doorgeven. Het prinsdom echter was hem maar tijdelijk toevertrouwd. 

Maar toch had het er de schijn naar dat hij zich nog intenser inzette voor de positie van 

                                                           
7 Ezechiël 18,23. 
8 Ook Balian de Oudere genoemd, stichter van het huis van Ibelin. 
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 Antiochië. Hij bleef dat ook zeer loyaal volhouden tot bij de komst van Bohemund de 

Jongere, zoals in wat volgt nog zal uiteengezet worden. 

 

XII,15 De koning kent de burgers van Jeruzalem allerlei vrijheden toe en legt dit vast in een 

koninklijk charter.  

  

  

 

 

     

5 

      

 

   

10 

 

 

 

  

15 

 

 

 

20 

Tijdens zijn verblijf omstreeks diezelfde tijd in Jeruzalem stelde de koning een zeer 

welwillend en gul gebaar ten gunste van de inwoners van diezelfde stad. Hij liet voor hen 

een charter opstellen en bekrachtigde die met het koninklijk zegel, zodat het voor altijd 

geldig zou blijven. Daarmee verleende hij hen vrijstelling van de taksen, die men 

gebruikelijk inde van burgers die koopwaren in- of uitvoerden. In het vervolg kon nu geen 

enkele Latijn die de stad in- of uitging, hetzij voor import, hetzij voor export van 

handelswaar, om welke reden dan ook nog gedwongen worden om ook maar enige belasting 

te betalen. Voortaan beschikten alle Latijnen over de mogelijkheid om volledig vrij te 

kunnen kopen of verkopen. Daarnaast gaf hij ook aan de Syriërs, de Grieken, de Armeniërs 

en alle inwoners van die gebieden van welke etnische herkomst ook, met inbegrip zelfs van 

de Saracenen, het privilege om zonder enige heffing van taksen in de H. Stad graan, gerst en 

alle soorten peulvruchten in te voeren. Bovendien schafte hij de gebruikelijke belasting af 

op het gebruik van gewichten en maten. Door al deze maatregelen kwam hij in de gunst van 

de bevolking en zo verwierf hij algemene sympathie. Doorheen heel zijn optreden als 

koning en zijn voorbeeldige manier om met de burgers om te gaan was hij blijkbaar op twee 

zaken bijzonder gefocust: het aanleggen van een nog ruimere voedselvoorraad door de 

invoer van voedingswaren taksvrij te maken en, naar het voorbeeld van zijn voorganger, 

sterke stimuli voor bevolkingsaangroei en inwijking in deze door God geliefde stad. 

 

XII,16 Koning Toghtekin van Damascus terroriseert het gebied van Tiberias. De koning trekt 

ernaartoe en verwoest de stad Gerasa.9  
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Een jaar later sloot de onbetrouwbare goddeloze koning van Damascus een 

bondgenootschap met de Arabische leider Dubais, waarbij hij ook de steun verwierf van 

diens troepen. Hij had door dat de koning bij zijn zorg voor twee gebieden een 

verantwoordelijkheid moest opnemen die zijn mogelijkheden te boven ging. Hij gokte er 

dus op dat Boudewijn volledig in beslag genomen was, stuurde zijn troepen naar het 

christelijke gebied in de omgeving van Tiberias en begon dat ongenadig te verwoesten. 

Toen de koning dit vernam, trommelde hij van overal in zijn rijk troepen op en trok prompt, 

zoals hij dat gewoon was, naar de bedreigde regio. Toen Toghtekin op de hoogte gesteld 

werd van de komst van de koning, realiseerde hij zich dat hij met hem in de buurt niet 

verder kon opschieten en hij vond het ook te riskant om met hem slag te leveren. Daarom 

trok hij zich terug naar een uithoek van zijn rijk.  

De koning van zijn kant was met zijn troepen zuidwaarts op weg en belandde bij Gerasa. Dit 

was een van de toonaangevende steden van de Dekapolis, op slechts enkele mijlen 

verwijderd van de Jordaan, vlakbij de Gileadberg en gelegen in het gebied van de stam van 

Manasse. Uit schrik voor vijandelijke aanslagen lag een groot deel van de stad er al een hele 

tijd verlaten bij. Maar in het meer beveiligde deel had Toghtekin een jaar eerder veel geld 

geïnvesteerd in de bouw van een vesting die opgericht was met grote vierhoekige stenen. 

Hij had deze goed voorzien van proviand en wapens en de zorg erover in handen gegeven 

van enkele vertrouwelingen. Bij zijn aankomst in Gerasa begon de koning dadelijk aan een 

verwoed beleg. De veertig krijgers die ter plaatse als wachters achtergelaten waren legden 

                                                           
9 Jerash (Jordanië). 
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hem een aantal voorwaarden voor. Als ze uitzicht kregen op een veilige terugkeer tot bij hun 

bondgenoten en ongedeerd mochten vertrekken, zou hij van hen de vesting kunnen 

overnemen. De koning beraadslaagde met zijn entourage over wat nu de beste beslissing 

zou zijn: de vesting tot op de grond verwoesten of ze reserveren voor de christenen. Maar 

men besliste unaniem om ze tot de laatste steen te verwoesten. Want men zag geen 

mogelijkheid om haar onder de hoede van de christenen te plaatsen, tenzij ten koste van 

zware uitgaven, onophoudelijke werken en veel risico’s voor iedereen die ernaar toe trok. 

 

XII,17 Balak, een zeer machtige Turkse vorst, valt brutaal het gebied van Antiochië binnen. 

Graaf Joscelin wordt door hem gevangengenomen. Maar ook de koning ondergaat hetzelfde 

lot en wordt de gevangene van Balak.  
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Zo was met Gods genade de algemene toestand van het Koninkrijk voorspoedig. Maar de 

vijand van de vrede kon die rust niet verdragen, begon die dan ook te verstoren en smeedde 

plannen om herrie uit te lokken. 

Want Pons, de tweede graaf van Tripoli, weigerde brutaal, op aanstoken van een of ander 

ons niet nader bekend individu, om zijn leeneed te zweren tegenover de koning van 

Jeruzalem en de diensten te verrichten, waartoe hij uit hoofde van zijn eed van trouw 

verplicht was. De koning was van oordeel dat hij deze belediging niet kon tolereren, hij 

trommelde vanuit heel het Koninkrijk ridders en infanteristen op en trok naar Tripoli om 

vergelding te eisen voor dat vergrijp. Maar vooraleer beide partijen verliezen hadden moeten 

incasseren, kwamen een aantal zeer eerbare en door God geliefde personen tussenbeide en 

zo werd er tussen hen vrede gesloten.  

Daarna ging Boudewijn andermaal op weg, want de Antiochiërs hadden op hem een beroep 

gedaan voor een crisisinterventie en dus trok hij daarheen. Balak, een zeer machtige en 

luisterrijke Turkse vorst, was namelijk bezig om in talrijke razzia’s heel het gebied te 

verwoesten. Zijn zelfvertrouwen was erg toegenomen, omdat hij korte tijd eerder graaf 

Joscelin van Edessa en ook een familielid van die laatste, Galeran, bij een onverwachtse 

overval had kunnen gevangennemen en in de boeien slaan. Eens hij op de hoogte was van de 

komst van de koning, begon hij zijn razzia’s wat af te zwakken, want hij wilde een directe 

confrontatie met Boudewijn uit de weg gaan. Hij had immers vernomen dat de koning zeer 

succesrijk was in veldslagen en dat het voor eender wie bijzonder moeilijk was om hem te 

verslaan. Toch ging hij van op enige afstand in de omgeving op patrouille met zijn 

lichtbewapende krijgers om, zodra hij daartoe de kans kreeg, aan de christenen verliezen toe 

te brengen en daarop concentreerde hij zich volledig. 

De koning trok dus met de troepen, die hij had meegebracht, het gebied binnen van de graaf 

van Edessa, met de bedoeling om de plaatselijke bevolking bij ontstentenis van haar leider 

wat ondersteuning te bieden. Hij deed een inspectietocht in heel de regio, controleerde 

daarbij of de vestingen voldoende versterkt waren, of er genoeg ridders, voetknechten, 

wapens en proviand voorhanden waren en nam de nodige maatregelen om wat niet in orde 

was op punt te stellen. 

In het kader van deze inspectieronde trok hij op een bepaalde dag weg uit Turbessel en 

haastte zich naar Edessa, omdat hij zich grondig wilde informeren over de situatie in het 

gebied aan de overkant van de Eufraat om die eveneens naar best vermogen te regulariseren. 

Zo ging hij op een nacht op tocht met zijn privé escorte. Daarbij waren ze niet erg op hun 

hoede, de colonne was nogal ordeloos geformeerd, ze waren bijna allemaal ingedommeld en 

trokken verder zonder enige notie van gevaar. Maar Balak was geïnformeerd over de route 

van de koning, hij had zich in een hinderlaag gelegd en overviel van daaruit onverhoeds het 

koninklijk escorte. Deze waren hierop totaal niet voorbereid en bovendien verdoofd door de 

slaap. Bij toeval stootte Balak op de koning, greep hem vast, nam hem gevangen en voerde 
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hem mee. Zij die de koning voorafgingen of hem volgden, werden in diverse richtingen op 

de vlucht gedreven en hadden totaal geen zicht op wat Boudewijn overkomen was. Balak 

nam de koning als gevangene mee naar een vesting aan de overzijde van de Eufraat, Quart 

Piert10 genaamd. Hij liet hem daar opsluiten in het gezelschap van graaf Joscelin en van 

Galeran, over wie wij het eerder gehad hebben. 

Toen de christelijke leiders in het Koninkrijk hoorden van het rampzalige lot dat hun heer, 

de koning, overkomen was, waren ze samen met de patriarch zeer bezorgd over de algemene 

situatie van het Koninkrijk. Als één man kwamen ze met de kerkelijke prelaten samen in 

Akko en daar duidden ze unaniem Eustace Garnier aan als legeraanvoerder en regent. Hij 

was een vooruitziende en verstandige figuur met een zeer ruime militaire ervaring. Op grond 

van zijn verdiensten, was hij, met recht op erfopvolging, heer geworden over twee steden, 

met name Sidon en Caesarea, inclusief alle bijhorende rechten, Ze droegen dus aan hem het 

algemene beleid en de verantwoordelijkheid over het Koninkrijk op, totdat de Allerhoogste 

vanuit de hemel zich over de koning zou ontfermen en hem terug in vrijheid zou stellen, 

zodat hij terug zijn koninklijke rol zou kunnen opnemen.  

Maar laten wij ondertussen de geschiedenis terugdraaien naar de gegevens die wij 

opgenomen hebben in verband met de lotgevallen van de koning. 

 

XII,18 Een aantal Armeniërs stellen zich aan grote gevaren bloot om de koning te bevrijden. 

Ze bezetten de vesting waarin de gevangenen opgesloten zitten en graaf Joscelin wordt 

bevrijd.  

  

  

 

 

    

5 

      

   

 

 

10 

 

 

 

  

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

25 

De koning en de graaf werden dus vastgehouden in die bewuste vesting en het nieuws over 

de hechtenis van deze twee grote christelijke leiders raakte bekend aan enkele Armeniërs uit 

het gebied van de graaf. Ze bekommerden zich niet om de risico’s – zelfs voor het geval hun 

operatie geen succes zou opleveren – maar besloten een ongehoorde reddingsactie op het 

getouw te zetten. Er zijn er echter die beweren dat deze Armeniërs gehoor hebben gegeven 

aan een uitdrukkelijke oproep van graaf Joscelin en dat ze zichzelf blootgesteld hebben aan 

deze gevaren in de hoop op een riante beloning. 

Vijftig robuuste kerels kwamen dus onderling overeen en legden daar tegenover elkaar een 

eed van trouw af om naar deze vesting te trekken in een poging om die illustere leiders met 

alle daaraan verbonden risico’s te bevrijden. Ze verkleedden zich als monniken, maar onder 

hun ruime pij hadden ze dolken verstopt. Ze gingen op weg naar die versterking onder het 

voorwendsel dat ze daar bepaalde kwesties in verband met hun monasteria moesten gaan 

afhandelen. Door hun woorden, klachten en gelaatsuitdrukking simuleerden ze dat ze 

onderweg door bepaalde individuen overvallen en gemolesteerd waren. Ze verklaarden 

onder tranen dat ze de lokale gouverneur wilden confronteren met wat hen overkomen was, 

want het behoorde tot zijn opdracht om erop toe te zien dat er in die omgeving geen 

misdrijven gepleegd werden of feiten voorvielen die niet door de beugel konden. Anderen 

beweren echter dat zij in de vesting geraakt zijn, vermomd als handelaars die goedkope 

waren te koop kwamen aanbieden.  

Hoe dan ook, ze werden binnengelaten en eens ze in de versterking waren, haalden ze hun 

wapens tevoorschijn en ze doodden iedereen op hun weg. Wat valt er hieraan nog toe te 

voegen? Ze kregen de vesting in handen, bevrijdden de koning en de graaf en beveiligden 

de plaats zo goed als mogelijk. De koning besloot om ondertussen graaf Joscelin uit te 

sturen om hulp te gaan zoeken voor zichzelf en voor zijn bondgenoten, door wier inzet zij 

beide toch blijkbaar bevrijd waren en hij maakte onmiddellijk werk van deze missie. 

                                                           
10 Harput (Turkije). 
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De Turken uit de omgeving van de vesting kregen echter weet van de bedrieglijke 

praktijken waarmee de koning en zijn medestanders de vesting in handen gekregen hadden. 

Ze grepen naar de wapens, trokken op naar die bewuste plaats en stelden alles in het werk 

om, minimaal tot aan de komst van hun heer Balak, iedereen die in de vesting verbleef het 

in- en uitgaan te beletten. Niettemin was graaf Joscelin erin geslaagd om buiten te geraken 

in het gezelschap van drie kompanen. Twee daarvan waren zijn reisgezellen, de derde wilde 

hij zo vlug mogelijk naar de koning terugsturen om hem te informeren over zijn situatie. Hij 

stelde zich bloot aan vijandelijke hinderlagen, maar onder de hoede van Gods 

barmhartigheid kon hij, onopgemerkt door de belegeraars van de vesting, met zijn twee 

gezellen volgens plan ontsnappen. De derde stuurde hij, in het bezit van zijn ring, terug naar 

de vesting, als bewijs dat hij met succes aan de vijandelijke benden ontkomen was.  

De koning van zijn kant probeerde met de hulp van zijn bevrijders met alle mogelijke 

middelen de vesting te beveiligen, in een poging om hoe dan ook de versterking in handen 

te houden tot aan de komst van de hulptroepen die hij in de nabije toekomst verwachtte. 

 

XII,19 Balak overweldigt de vesting voor de tweede keer en laat de Armeniërs met het zwaard 

terechtstellen.  

  

  

 

 

    

5 

      

 

   

10 

 

 

  

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

Die nacht kreeg Balak een vreselijke nachtmerrie. Hij droomde namelijk dat graaf Joscelin 

hem eigenhandig de ogen uitstak. Hij was van dit droombeeld heftig geschrokken en 

daarom stuurde hij in de vroege morgen gezanten naar de vesting om de graaf op staande 

voet te onthoofden. Toen ze daar aankwamen, constateerden ze dat de versterking in 

vijandelijke handen gevallen was. Ze maakten dan ook rechtsomkeer en keerden terug naar 

hun meester om bij hem een overzichtelijk verslag uit te brengen over wat er gebeurd was. 

Balak trommelde daarop van overal troepen op, trok meteen naar die regio, stelde zijn leger 

in een kring rond die vesting op en blokkeerde zo iedereen die zich binnenin had 

teruggetrokken. Via bemiddelaars begon hij gesprekken met de koning en daarin beloofde 

hij ten stelligste dat hij hem en al zijn manschappen een vrije uittocht uit de vesting wilde 

garanderen met daarbovenop een vrijgeleide tot Edessa, indien zij hem het fort zonder 

problemen zouden teruggeven. De koning betrouwde echter op de kwaliteit van de 

versterkingen van die plaats en hij rekende erop om met de steun van de Armeniërs, die hem 

waren komen opzoeken, de vesting krachtdadig te kunnen blijven verdedigen tot aan de 

komst van de hulptroepen. Hij wees dus de aangeboden garanties af en concentreerde zich 

volledig op de verdediging van het fort. Balak was hevig verontwaardigd over het afwijzen 

van zijn voorstellen en hij liet technici ontbieden om alle mogelijke tuigen te kunnen 

bouwen, die men gewoonlijk gebruikt voor een aanval op vijandelijke burchten. Daarbij 

drong hij aan op spoed en hij maakte intens gebruik van alle mogelijke strategieën om de 

belegerden in de problemen te brengen. 

De heuvel nu, waarop de citadel gebouwd was, bestond vooral uit kalk en was dus 

makkelijk te doorgraven. Balak zag dat hij daar probleemloos een grondverzakking kon 

veroorzaken en hij zette dus zijn gravers aan het werk. Ze kregen de opdracht om grote 

tunnels binnenin de heuvel te graven en deze met balken en houtwerk te stutten. Zodra de 

technici het terrein hadden verlaten, werd er vuur aangebracht waarmee het materiaal 

binnenin de tunnel in brand gestoken werd. Daarop zakte de heuvel in en een toren er 

bovenop stortte neer met veel lawaai. De koning begon daarop te vrezen dat heel de burcht 

hetzelfde lot zou ondergaan en compleet zou vernield worden en daarom gaf hij de plaats 

onvoorwaardelijk over aan Balak. Nu deze de vesting in handen had, liet hij de koning, een 

neef van hem en ook heer Galeran in leven en hij liet hen geketend wegvoeren naar Harran, 

een stad in de buurt van Edessa, om hen daar onder strenge bewaking gevangen te zetten. 

Maar die kranige en loyale Armeniërs, die zich aan zulke gevaren hadden blootgesteld om 
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de koning en hun heer uit zijn gevangenschap te bevrijden, liet hij pas na diverse folteringen 

terechtstellen: sommige liet hij levend villen, anderen werden doormidden gezaagd, nog 

anderen liet hij levend begraven en een laatste groep schonk hij aan zijn knechten als 

doelwit bij het boogschieten. Hoewel zij in deze wereld folteringen hebben moeten 

ondergaan, toch mogen ze volop hopen op de eeuwigheid. En “ook al bekijkt iedereen hun 

lot als straf, toch mogen ze de hoop koesteren op onsterfelijkheid en na een korte tijd van 

beproeving, zal hen een immens geluk te beurt vallen.”11  

 

XII,20 Graaf Joscelin ronselt een indrukwekkende troepenmacht voor de bevrijding van de 

koning. Hij komt aan in Antiochië maar, ontmoedigd door ongewoon zware tegenslag die 

Boudewijn overkomen was, ontbindt hij zijn leger en hij keert naar zijn eigen gebied terug.  
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Graaf Joscelin bereikte uiteindelijk de Eufraat in het gezelschap van zijn twee reisgenoten 

na heel wat problemen en voortdurende angsten, met een minimum aan proviand maar wel 

in het bezit van twee waterzakken die hij gelukkig had meegenomen. Bij de oever van de 

stroom overlegde hij met zijn lotgenoten hoe ze het best konden oversteken. Hij vulde zijn 

waterzakken met lucht en bond die met een touw vast rond zijn lichaam. Zo bereikte hij, 

met een ervaren zwemmer aan zijn rechter- en linkerzijde, dankzij de hulp van de Heer 

veilig en ongedeerd de andere oever. Van daar ging de tocht verder, met niet minder 

gevaren en nog wel blootsvoets. Maar uiteindelijk bereikten ze, uitgeput door die ongewone 

inspanning en verzwakt door honger, dorst en vermoeidheid, met de hulp van de Heer de 

befaamde stad Turbessel.  

Van daaruit trok hij, vol kopzorgen over de opdracht die hem was toevertrouwd, met een 

naar de omstandigheden toereikend escorte naar Antiochië. Op advies van patriarch Bernard 

zette hij daarna koers naar Jeruzalem. Hij legde er heel de situatie overzichtelijk uit aan de 

patriarch en de rijksbaronnen, gaf duidelijke informatie over de rampzalige gebeurtenissen 

en riep hen op om onmiddellijk hulp te gaan bieden. Daarbij legde hij er de nadruk op dat de 

kritieke situatie van de koning geen uitstel kon verdragen en dat er integendeel nood was 

aan een snelle besluitvorming zonder enige vertraging. Als gevolg van zijn oproep werd er 

dus vanuit heel het Koninkrijk volk opgetrommeld in de grootste eensgezindheid. Ze namen 

het kruis van de Heer mee en pikten ook nog bij elk van de steden op hun route extra 

hulptroepen op. 

Zo bereikten ze Antiochië. Daar sloten de bevolking en de vooraanstaanden van de stad zich 

bij hen aan en o.l.v. de graaf bereikten ze vervolgens Turbessel. Maar pas daar drong ten 

volle tot hen door wat de koning ondertussen allemaal had moeten meemaken en ze beseften 

dat verder oprukken niet effectief zou zijn. Unaniem beslisten ze dan ook dat ieder naar zijn 

thuisbasis zou terugkeren. Maar opdat alles niet voor niets zou geweest zijn, besloten ze om 

bij hun doortocht langs Aleppo een poging te ondernemen om de vijand wat schade en 

verliezen te laten incasseren. Dat werd volgens plan uitgevoerd. Want toen ze bij die stad 

passeerden, rukten de burgers uit alsof ze met hen strijd wilden leveren, maar ze dreven hen 

met geweld terug in de stad. Ze hielden daar veertien dagen ononderbroken halte, tegen de 

zin van de burgers in.  

De troepen van het Koninkrijk splitsten zich dan van de anderen af en keerden naar hun 

thuisbasis terug. Ze staken de Jordaan over en in de buurt van Scythopolis vielen ze plots 

onverwachts vijandelijk gebied binnen. Ze troffen hen totaal onvoorbereid aan, stortten zich 

op hen en staken er velen neer met hun zwaarden. Ze namen ook talloze mannen en 

vrouwen gevangen en keerden met een grote buit en een rijke oogst aan buitgemaakte 

goederen vol vreugde en triomfantelijk naar hun thuis terug.  

                                                           
11 Wijsheid 3,4-5. 
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XII,21 De Egyptenaren vallen andermaal met een kolossale krijgsmacht het Koninkrijk 

binnen. De christenen gaan hen met een sterk leger tegemoet en zij vernietigen hen op een 

wonderbare wijze.  
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Ondertussen was de Egyptische vorst van oordeel dat de gevangenschap van de koning hem 

uitstekende perspectieven bood om het door hem met reden gevreesde Koninkrijk op een of 

andere manier te treffen. Hij liet extra troepen aanrukken uit heel Egypte en hij gaf aan alle 

kuststeden de opdracht om galeien klaar te maken, nadat hij eerst een aantal 

gespecialiseerde opzichters voor de bouw van die vloot had aangesteld. Zij moesten ook 

zorgen voor de bewapening van de schepen en zonder uitstel alle voorbereidselen treffen die 

noodzakelijk zijn om een eskader gevechtsklaar te maken. 

Eens er zeventig oorlogsbodems volledig uitgerust waren, trok de vorst met een gigantische 

infanterie dwars door de woestijn, waarna hij zijn kamp opsloeg bij Ascalon. Daar 

stationeerde hij zijn landleger, terwijl zijn vloot al doorgevaren was tot bij Jaffa en vóór die 

stad positie gekozen had. De mariniers ontscheepten massaal, omsingelden de stad en 

begonnen haar zonder ophouden te bestoken. De verdedigers waren beperkt in aantal en zo 

konden de belegeraars veilig dichterbij komen om de muur te ondergraven en deze op vele 

plaatsen minder stabiel te maken. Als ze ook de volgende dag ongestoord met die belegering 

hadden kunnen doorgaan, dan hadden ze ongetwijfeld de stadswallen kunnen vernietigen en 

de stad overweldigen. Want in de stad zelf beschikte men maar over een zeer beperkt 

contingent om de aanvallen te beantwoorden. 

Ondertussen hadden de patriarch en heer Eustace Garnier, de opperbevelhebber van het 

Koninkrijk, samen met de andere rijksbaronnen, alle troepen die op dat ogenblik 

beschikbaar waren opgetrommeld en ze hadden zich verzameld in de vlakte van Caesarea op 

een plaats die Caco12 genoemd wordt. Van daaruit lieten ze hun troepen ordelijk in het gelid 

oprukken naar Jaffa. Toen de belegeraars van de stad dit vernamen, trokken ze zich ijlings 

terug op hun schepen uit schrik voor de komst van de christenen. Ze brachten hun vloot in 

gereedheid en met de handen aan de riemen wachtten ze af wat er zou gebeuren met hun 

landleger, dat zich, naar zij vernomen hadden, ophield in de buurt van de vijand. 

Ondertussen lieten de christenen zich leiden door het kruis van de Heer, ze hadden zich 

gepantserd met hun geloof en met de steun van de goddelijke genade hadden ze alle 

vertrouwen in de overwinning. Met het oog op het gevecht stelden ze hun linies ordelijk op 

in de gepaste formatie en ze kwamen in contact met de vijand in de buurt van een plaats, die 

Ibelin genoemd wordt.  

De Egyptenaren van hun kant hadden ook hun troepen op de gebruikelijke manier opgesteld 

en waren ter plaatse gekomen met de vaste intentie om slag te leveren tegen de christenen. 

Maar bij de indrukwekkende verschijning van onze troepen en bij de overduidelijke zegewil 

van de christenen veranderden zij, die eerst bijna als leeuwen waren opgerukt, nu in hazen 

en, zelfs nog schuwer dan hazen, wilden ze het gevecht ontwijken en ze wensten zelfs dat ze 

hier nooit aan begonnen waren. Het aantal van onze troepen, alle krijgers van diverse 

herkomst en allooi inbegrepen, werd geraamd op 7.000 tegenover 16.000 slagvaardige 

soldaten in het vijandelijke kamp, mariniers niet inbegrepen.  

De christenen gingen dus enthousiast in het offensief, nadat ze eerst berouwvol en met 

eerbied voor de Heer de goddelijke zegen hadden afgesmeekt. Ze gingen vreselijk te keer 

met hun zwaarden, zetten hun leven op het spel in lijf-aan-lijfgevechten, maar gaven de 

vijand zelfs niet de ruimte om te ademen. De Egyptenaren stonden versteld van de kracht en 

de onversaagdheid van de christenen en al wat ze eerder uit berichten vernomen hadden, 

                                                           
12 Qaqun (Israël). 
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konden ze nu met eigen ogen waarnemen en ook aan den lijve ondervinden door de slagen 

die ze moesten incasseren. Niettemin bleven ze paraat en ze spanden zich in om alle 

verliezen op te vangen en met gelijke munt terug te betalen Ze moesten echter zowel in 

kracht als in moed het onderspit delven, slaagden daardoor niet in hun opzet en gingen op de 

vlucht. Daarbij lieten ze hun kamp in de steek, dat propvol met rijkdommen en luxeartikelen 

gevuld was en ze waren er uiteindelijk alleen maar op uit om hun leven te redden door te 

vluchten. De christenen zaten hen echter hardnekkig achterna en slachtten iedereen af die ze 

konden inhalen, zodat uit heel dat kolossale leger slechts een kleine minderheid aan de dood 

of de gevangenschap kon ontkomen.  

Men zegt dat die dag 7000 Egyptenaren gesneuveld zijn, terwijl de onzen triomfantelijk 

naar het vijandelijke kamp terugkeerden, waar ze de Egyptische schatten aantroffen, een 

immense hoeveelheid aan zilver en goud, zeer kostbare gebruiksvoorwerpen van allerlei 

aard, tenten en paviljoenen, paarden, pantsers en zwaarden in overvloed. Ze verdeelden deze 

buit volgens de regels van het oorlogsrecht en zo konden ze, onnoemlijk rijker geworden, 

naar hun thuis terugkeren. Toen de mariniers vernamen wat hun landleger overkomen was, 

trokken ze zich terug om een veilige positie in te nemen in de buurt van Ascalon, dat nog 

altijd in hun bezit was. Daar vernamen ze alle details over de verpletterende nederlaag van 

hun collega’s. 

Rond diezelfde tijd overleed de regent van het Koninkrijk, Eustace Garnier, een 

vooruitziende en wijze man. Willem van Bures, heer van Tiberias, werd als zijn opvolger 

aangesteld en ook hij was een schitterende en in alle opzichten aanbevelenswaardige figuur. 

 

XII,22 De doge van Venetië vaart met een uitgebreide vloot naar Syrië.  
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Toen doge Domenico Michele van Venetië rond diezelfde tijd hoorde van de crisis in het 

Oosterse Koninkrijk, liet hij samen met enkele vooraanstaanden van zijn land een vloot in 

gereedheid brengen. Ze voeren af naar Syrië, met veertig galeien, achtentwintig 

“meerkatten” en vier nog grotere schepen, die uitgerust waren om al het materiaal te 

vervoeren. Toen ze op het eiland Cyprus aankwamen, kregen zij bericht dat de Egyptische 

vloot al van hun komst op de hoogte was en in Syrië aangelegd had aan de kust van Jaffa. 

Tot grote verontrusting van de kuststeden waren ze op deze positie blijven liggen.  

In reactie op dat nieuws kondigde de doge een onmiddellijke afvaart van zijn troepen af, hij 

zette zijn vloot in formatie en haastte zich naar de kust van Jaffa. Maar ondertussen bereikte 

hem het bericht dat de Egyptische vloot al van Jaffa was weggevaren en zich in de buurt van 

Ascalon teruggetrokken had. Ze hadden immers al de onheilsberichten over hun landleger 

doorgekregen via collega’s die aan de veldslag met de christenen hadden deelgenomen en 

dat was voor hen de aanleiding om zich terug te trekken naar een stad die onder hun controle 

stond.  

De doge werd hierover via tussenpersonen geïnformeerd en stuurde zijn vloot in die richting 

met de intentie om contact te maken met de vijandelijke schepen en met hen slag te leveren.  

De Venetianen waren vooruitziend, hadden een grote expertise in maritieme 

aangelegenheden en schikten hun eskader in een gevechtsformatie die volgens hen de meest 

geschikte was. Er waren nu in hun vloot bepaalde boten met een ramsteven, die men 

“meerkatten” noemde. Ze waren groter dan een gewone galei en geëquipeerd met honderd 

riemen, die elk door twee roeiers bediend werden. Daarnaast waren er ook, zoals gezegd, 

nog vier grotere schepen om materiaal te vervoeren, belegeringstuigen, wapens en het 

nodige proviand. Deze vrachtschepen werden met de “meerkatten” vooraan geplaatst met 

als bedoeling niet voor een vijandelijk eskader, maar voor een handelsvloot door te gaan, 

indien de vijand hen bij toeval van ver in het gezicht kreeg. De galeien zelf volgden 

onmiddellijk daarna. In deze formatie zetten ze koers naar de kust.  
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De wind was voor hen optimaal, de zee was perfect kalm en weldra kwamen ze in de buurt 

van de vijandelijke vloot. De ochtendschemering brak aan, het morgenrood kondigde de 

zonsopgang aan en dan kwam de vijand tot het besef dat er een vloot op komst was. Toen 

het daglicht meer en meer doorbrak, zagen ze de Venetiaanse vloot liggen in hun 

onmiddellijke omgeving. Ze waren verbijsterd en vol angst, grepen naar de riemen en met 

geschreeuw en gebaren maanden ze hun bemanning aan om de kabels door te snijden, het 

anker te lichten, de roeiers op hun plaatsen te installeren en zich met het oog op hun 

veiligheid te bewapenen voor het gevecht. 

 

XII,23 De doge treft de vijandelijke vloot aan in de buurt van Jaffa. Met een krachtige aanval 

slaat hij hen uiteen en drijft hen op de vlucht, waarbij talrijke galeien buitgemaakt worden.  
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Terwijl de vijand druk met die voorbereidselen bezig was in een ordeloze formatie, met veel 

verwarring en tumult, waarbij paniek de chaos nog in de hand werkte, stak plots één van de 

Venetiaanse galeien, met de doge aan boord, in volle snelheid de anderen voorbij. Bij toeval 

kwam dat vaartuig zo hevig in botsing met de boot van de aanvoerder van de tegenpartij dat 

die bijna met zijn voltallige bemanning in de golven belandde. De andere Venetiaanse 

galeien volgden ijlings het voorbeeld van hun vlaggenschip en bijna elk van hen lukte erin 

om een vijandelijke boot te enteren. Daarop ontstond een verwoed gevecht, waarbij er langs 

weerszijden fel gevochten werd. Dit resulteerde vervolgens in een enorm menselijk 

bloedbad. De deelnemers aan dit gevecht blijven ten stelligste beweren, ook al is dit 

moeilijk aan te nemen, dat de voeten van de overwinnaars volledig baadden in het bloed van 

de gesneuvelden en dat het zeewater in die omgeving over een cirkel met een omtrek van 

2.000 passen bloedrood kleurde door de lijken die in zee terechtkwamen en door het bloed 

van de slachtpartij op de schepen. Ook zou de kust zo overstelpt zijn met lijken, die 

aanspoelden vanuit volle zee, dat de streek rondom geteisterd werd door een alles 

verpestende luchtvervuiling ten gevolge van de stank van de rottende lichamen.  

Maar het lijf-aan-lijfgevecht ging onverminderd voort, waarbij de ene partij fel aanviel en 

de andere probeerde stand te houden. Maar uiteindelijk behaalden de Venetianen met Gods 

hulp de bovenhand en ze konden de vijand op de vlucht drijven. Ze sleepten vier galeien in 

de wacht, evenveel “meerkatten”, ook nog één zeer groot schip, waarvan de gezagvoerder 

gesneuveld was en zo behaalden ze een voor de eeuwigheid memorabele triomf. 

Eens deze zege met Gods hulp tot stand gekomen was, wilde de doge geen nutteloze tijd 

verspillen en op zijn commando zette het eskader koers naar Egyptische wateren. Op zoek 

naar contact met vijandelijke schepen belandden ze bij El-Arish, een aloude haven aan de 

rand van de woestijn. Daar kenden ze succes, alles kwam uit zoals ze het gewenst hadden en 

het had er de schijn van dat ze via een of andere onfeilbare boodschap alles wat er te 

gebeuren stond in detail vooraf hadden vernomen. Want terwijl ze intens die wateren 

doorzochten, kregen ze plots op niet zo verre afstand zicht op tien vijandelijke schepen. In 

volle snelheid voeren ze eropaf en al bij het eerste treffen konden ze op hen beslag leggen. 

De bemanningsleden die ze daar aantroffen, werden ofwel gedood ofwel 

gevangengenomen. In feite ging het om schepen die Oosterse handelswaren vervoerden, 

voornamelijk specerijen en zijden stoffen. De buit werd volgens hun eigen regels verdeeld 

en maakte de Venetianen heel wat rijker. Ze voerden de aangeslagen schepen mee naar 

Akko en legden daar aan.  

 

XII,24 De rijksbaronnen vergaderen met de doge van Venetië en men begint aan het beleg 

van Tyrus.  
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Patriarch Gormond van Jeruzalem, Willem van Bures, opperbevelhebber van het Koninkrijk 

en tevens regent, koninklijk kanselier Payen, maar ook de aartsbisschoppen, de bisschoppen 

en de andere rijksgroten vernamen dat de doge van Venetië zijn eskader aan onze kust 

aangelegd had na een spectaculaire zege op de vijand. Gezamenlijk stuurden ze gezanten op 

hem af, verstandige en eerbare personen om de doge, de vooraanstaanden van het 

Venetiaanse volk en de legeroversten namens de patriarch, de leiders en het volk te 

begroeten en hen duidelijk te maken hoe verheugd ze waren met hun komst. Tevens 

nodigden deze afgevaardigden de Venetianen uit om zonder schroom volop gebruik te 

maken van alle voorzieningen van het Koninkrijk, als waren ze lokale burgers en 

autochtonen. Ze verzekerden hen dat ze bereid waren om hen, conform alle humane 

principes, met gulle gastvrijheid en op een passende wijze te ontvangen.  

De doge van zijn kant koesterde al geruime tijd de vrome intentie om de heilige plaatsen te 

bezoeken en om een onderhoud te hebben met de leiders die hem zo vriendelijk uitgenodigd 

hadden. Hij gaf de leiding over het eskader in handen van enkele bekwame mannen en ging 

zelf in het gezelschap van enkele Venetiaanse vooraanstaanden op weg naar Jeruzalem. 

Daar werd hij respectvol en met veel eerbetuigingen ontvangen en hij vierde er het feest van 

Kerstmis. De rijksbaronnen drongen er bij hem met veel ijver op aan dat hij zich gedurende 

enkele tijd zou wijden aan de dienst van Christus en aan de uitbreiding van het Koninkrijk. 

Zijn antwoord was dat dit precies de reden was van zijn komst en zijn uiteindelijke 

doelstelling. Zo werd er uiteindelijk unaniem beslist in aanwezigheid van de patriarch en 

van de andere leiders van het Koninkrijk om onder bepaalde voorwaarden één van de 

kuststeden, hetzij Tyrus of Ascalon te gaan belegeren. Want al de andere kuststeden tussen 

de stroom van Egypte en Antiochië waren met Gods hulp onder christelijk gezag gekomen. 

Maar precies op dat punt leefden er bij de christenen verschillende visies en verwachtingen 

en dit escaleerde bijna tot een gevaarlijk meningsverschil. Want vanuit Jeruzalem, Ramla, 

Jaffa en Nablus en vanuit de omgeving van deze steden werd intens gelobbyd om uit te 

rukken voor een beleg van Ascalon. Deze stad lag immers voor hen dichterbij en zulke 

operatie zou blijkbaar ook minder inspanningen en kosten impliceren. Maar de 

afgevaardigden van Akko, Nazareth, Tiberias, Sidon, Beiroet, Byblos en de overige 

kuststeden opteerden voor een militaire operatie tegen Tyrus. Hun argument was dat men 

alles op alles moest zetten om een edele en goed beveiligde stad als deze onder christelijk 

gezag te brengen. Zo konden de vijanden ook geen kans meer krijgen om via deze stad het 

Koninkrijk binnen te dringen en zo die regio en heel het gebied terug te veroveren. 

Deze botsing van meningen leidde bijna tot een gevaarlijk uitstel. Uiteindelijk kwam men 

toch overeen dankzij enkele bemiddelaars om deze patstelling door het lot te laten 

beslechten en dit via een correcte procedure. Op twee kleine stukjes perkament schreven ze 

de twee opties neer, op het ene ‘Tyrus’, op het andere ‘Ascalon’ en ze legden deze twee 

‘biljetten’ op het altaar. Dan haalden ze er een onschuldig kind bij, dat één van beide 

briefjes moest kiezen en opnemen. De troepen van beide partijen zouden daarop zonder 

problemen uitrukken naar de stad die vermeld werd op het door het kind uitgekozen stukje 

perkament. Het lot viel op Tyrus. Wij hebben deze versie van de feiten gehoord van enkele 

personen van rijpe leeftijd, die ten stelligste beweren dat ze bij deze gebeurtenissen 

aanwezig waren. 

Na de bekrachtiging van dit besluit kwamen de patriarch en de personaliteiten van die regio 

samen in Akko, want de Venetiaanse vloot lag aangemeerd op een veilige ankerplaats in de 

haven van die stad. Beide partijen zwoeren plechtig dat ze de bepalingen van de 

overeenkomst correct zouden nakomen, ze troffen de schikkingen die voor een dergelijke 

operatie nodig zijn en begonnen op 16 februari (1124) aan een blokkade van Tyrus, te land 

en ter zee. 
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XII,25 Een kopie van het charter, houdende de overeenkomst tussen de Venetianen en de 

leiders van het Koninkrijk Jeruzalem met betrekking tot het beleg van Tyrus.  
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Maar om zeker geen enkel element in verband met feiten uit het verleden over het hoofd te 

zien, ben ik zo vrij, ter verduidelijking van deze gebeurtenissen, hier een kopie op te nemen 

van het charter, waarin de overeenkomst tussen de Venetianen en de leiders van het 

Koninkrijk Jeruzalem opgenomen is: 

“In de naam van de Heilige en Ondeelbare Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de H. 

Geest. Tijdens de regering van paus Calixtus II en van keizer Hendrik IV13, in het jaar 

waarin beide gezagdragers, de ene van de Kerk in Rome en de andere van het H. Roomse 

Rijk, een vredesverdrag afsloten op een concilie in Rome en zo met Gods hulp het conflict 

beëindigden betreffende staf en ring, kwam de Venetiaanse doge Domenico Michele, vorst 

van het rijk van Dalmatië en van Kroatië, met een zeer uitgebreide vloot en talloze krijgers, 

triomfantelijk aan in het gebied van Jeruzalem om de christenen de ondersteuning te bieden 

die zij zo ontbeerden. Onderweg had hij eerst voor het kustgebied van Ascalon, daar waar 

er geen haven is, een vernietigende nederlaag toegebracht aan de heidense vloot van de 

“Babylonische” koning. Op dat ogenblik werd koning Boudewijn II van Jeruzalem, als 

vergelding voor onze zonden, samen met vele andere gevangenen door Balak, de vorst van 

de Parthen, gekneveld in heidense boeien. Daarom zijn wij, Gormond, bij Gods genade 

patriarch van Jeruzalem, te Akko in de kerk van het H. Kruis samengekomen met onze 

broeders bisschoppen die afhangen van onze kerk en ook met heer Willem van Bures, 

koninklijk opperbevelhebber, en met de rijkskanselier Payen, in nauwe alliantie met de 

verzamelde troepen van de rijksbaronnen. Wij hebben de beloften bevestigd die koning 

Boudewijn II in persoonlijk brieven en boodschappen officieel via gezanten ter plaatse 

overgemaakt had aan de doge van Venetië. Door onze eigen handtekening, door de 

handtekening van de kanselier en van de bisschoppen en door, volgens de vereisten van 

onze stand, de vredeskus uit te wisselen, engageren wij ons samen met alle baronnen, van 

wie de namen in dit document zijn opgenomen, tegenover de H. Marcus voor de naleving 

van alle bepalingen van deze overeenkomst, die wij onderschreven hebben met de hand op 

de H. Evangeliën. Wij garanderen aan de doge van Venetië, aan zijn opvolgers en aan het 

volk van Venetië dat alle hieronder vermelde artikelen zonder enige tegenspraak en in de 

vorm waarin ze in dit document vermeld worden, nu en in de toekomst, onverkort zullen 

blijven gelden ten voordele van hem en van zijn volk. Amen. 

In alle steden, die ressorteren onder de hierboven vermelde vorst of onder zijn opvolgers en 

ook onder alle andere rijksbaronnen, worden de Venetianen voor altijd en met recht op 

erfopvolging eigenaars van een kerk, van een volledige straat, een plein, een badinrichting 

en een oven en dit alles vrij van belasting, zoals dat geldt voor koninklijke eigendommen.  

Maar in de Jeruzalemse straten mogen hun eigendommen die van de koning niet 

overtreffen. Indien de Venetianen in hun wijk in Akko een oven willen installeren, een 

molen, een badinrichting, een weeginstallatie, korenmaten of andere maatvaten om wijn, 

olie of honig af te meten, dan moeten zij aan heel de lokale bevolking en aan al wie ter 

plaatse wil bakken, malen of een bad nemen het vrij gebruik van al deze voorzieningen 

toestaan, zoals bij installaties die eigendom zijn van de koning.  

Voor het gebruik van maten, weegschaal en maatvaten gelden volgende regels:  

Bij transacties tussen Venetianen onderling moet men gebruikmaken van de eigen, t.t.z. de 

Venetiaanse maten. Als Venetianen waren verkopen aan andere naties, moeten deze 

verrichtingen eveneens gebeuren met de eigen, t.t.z. de Venetiaanse maten. Als Venetianen 

                                                           
13 Vergissing van Willem van Tyrus (of van de kopiist). In die periode zat Hendrik V op de troon (1106-25). 
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echter waren willen aankopen van andere volken buiten Venetië, kan deze transactie, mits 

het betalen van een vergoeding, gebeuren met gebruik van de koninklijke maten.  

Voor al deze rechten zijn de Venetianen volledig vrijgesteld van alle overdrachttaks, 

gebruikstaks of welke andere taks ook, zowel bij binnenkomst, bij berging, bij verkoop, bij 

aankoop, bij verblijf als bij vertrek. Ze zijn alleen belasting verschuldigd wanneer ze met 

hun schepen binnen- of buitenvaren om pelgrims te vervoeren. In dat geval zijn zij op 

grond van de geldende koninklijke gebruiken, een belasting van een derde deel 

verschuldigd aan de koning zelf.  

Als tegenprestatie beloven de koning van Jeruzalem en wij allen om jaarlijks uit de fondsen 

van Tyrus op het feest van de H. Petrus en Paulus aan de doge van Venetië 300 Saraceense 

bezanten als verschuldigde bijdrage uit te betalen. Bovendien beloven wij aan u, doge van 

Venetië en aan uw volk dat wij van volkeren, die met u handelsbetrekkingen onderhouden, 

geen hogere prijs zullen aanvaarden dan het bedrag dat zij gewoon waren te betalen of dat 

wij krijgen van degenen die met andere naties handeldrijven.  

Bovendien, betreffende het deel van de straat en van het plein in Akko met aan het begin 

de woning van Peter Zanni en aan het eind het klooster van Sint-Demetrius en ook 

betreffende een ander deel van diezelfde straat, waar zich één moskee bevindt en twee 

stenen huizen, die vroeger rieten hutjes waren, precies dat stuk dat koning Boudewijn van 

Jeruzalem al eens eerder bij de verwerving van Sidon aan de H. Marcus en aan doge 

Ordelafo en zijn opvolgers afstond: wij bevestigen hierbij dat beide stadsdelen bestemd 

zijn voor de H. Marcus, voor u, doge Domenico Michele van Venetië en voor al uw 

opvolgers met alle rechten om dit in bezit te houden, te beheren en om er zonder enige 

beperking in de tijd wat dan ook mee te doen. 

Aangaande een ander gedeelte in diezelfde straat, in een rechte lijn van aan het huis van 

Bernard van Neufchatel, dat vroeger eigendom was van Joannes Julianus, tot aan het huis 

van Guibert van Jaffa, die behoort tot de familie van Saint-Lô, kennen wij u dezelfde 

volledige rechten toe, als die waarover vroeger de koning beschikte.  

Bovendien is geen enkele Venetiaan in heel het gebied van de koning of van zijn baronnen 

ook maar enige bijdrage van welke aard ook verschuldigd bij zijn aankomst, tijdens zijn 

verblijf of bij zijn vertrek. Hij geniet hier van dezelfde vrijheden als in Venetië. 

Als een Venetiaan een aanklacht of een gerechtelijke procedure overweegt tegen een 

andere Venetiaan, dan moet de zaak uitgesproken worden voor een Venetiaanse rechtbank. 

Ook als eender wie tegenover een Venetiaan een klacht heeft of een juridische procedure 

wil voeren, dan zal de uitspraak in diezelfde Venetiaanse rechtbank plaatsvinden. Maar 

indien een Venetiaan een klacht heeft m.b.t. een niet-Venetiaan, dan moet de zaak 

afgehandeld worden in de koninklijke rechtbank.  

Bovendien, of een Venetiaan nu overlijdt met of zonder testament – dat laatste noemen wij 

“zonder zich uit te spreken” – zijn bezittingen moeten terug onder het beheer komen van 

Venetië. Als een Venetiaan het slachtoffer wordt van een schipbreuk, mag hij geen 

materieel verlies lijden. Indien hij bij een schipbreuk om het leven komt, worden zijn 

resterende bezittingen toegewezen aan zijn erfgenamen of aan andere Venetianen.  

Bovendien mogen de Venetianen dezelfde gerechtelijke en normerende bevoegdheden 

uitoefenen m.b.t. burgers van gelijk welk volk, die in de Venetiaanse wijk verblijven of 

wonen in huizen van Venetianen, als de koning m.b.t. zijn onderdanen.  

Ten slotte hebben de Venetianen recht op één derde deel van de twee steden Tyrus en 

Ascalon met alle erbij horende rechten, alsook één derde deel van alle gronden die onder 

deze steden ressorteren. Dat laatste recht geldt vanaf het feest van Sint-Pieter en heeft 

alleen betrekking op gronden die nu uitsluitend voor de Saracenen dienstig zijn en niet in 

Frankische handen zijn. Het eerste vermelde recht op één derde deel treedt in voege als één 

van beide steden of, met Gods hulp, beide steden dankzij Venetiaanse steun of via andere 
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strategische ingrepen door tussenkomst van de H. Geest onder christelijk bewind komen. In 

dit geval verwerven de Venetianen dat deel, in alle vrijheid en zonder dat iemand daartegen 

verzet kan uitoefenen, in volle eigendom en met recht op erfopvolging en met dezelfde 

bevoegdheden als die waarover de koning beschikt m.b.t. de twee andere derden. 

Wij, Gormond, patriarch van Jeruzalem, engageren ons hierbij om de koning, voor het 

geval hij met Gods hulp vrijkomt uit zijn gevangenschap, deze overeenkomst met de hand 

op het evangelie te laten bevestigen. Indien wij genoodzaakt zouden zijn om een andere 

koning op de troon van Jeruzalem te installeren, dan zullen wij hem, vooraleer hij kan 

aangesteld worden, de hierboven opgesomde verbintenissen laten ondertekenen, zoals 

eerder al gezegd. Indien hij dit weigert, zullen wij onze toestemming om hem op de troon 

te zetten niet verlenen. De opvolgers van de huidige baronnen en de toekomstige nieuwe 

baronnen zullen eveneens deze garanties moeten onderschrijven. 

Met betrekking tot het dossier Antiochië zijn wij er ons terdege van bewust dat koning 

Boudewijn aan u, Venetianen, toezeggingen heeft gedaan over soortgelijke verbintenissen 

die zouden gelden zowel in Antiochië als in de andere steden van het Koninkrijk. Voor het 

geval de Antiochiërs zouden weigeren de verbintenissen van de koning tegenover u te 

onderschrijven, engageren wij, Gormond, patriarch van Jeruzalem, ons samen met onze 

bisschoppen, de clerus, de baronnen en het volk van Jeruzalem om u te adviseren en te 

ondersteunen en om de toekomstige pauselijke besluiten over deze kwestie samen met al 

het voorgaande loyaal uit te voeren tot meerdere eer van de Venetianen. 

Ik, Gormond, bij Gods genade patriarch van Jeruzalem, bevestig door mijn handtekening 

alles wat voorafgaat. 

Wij onderschrijven dit eveneens: 

Evremar, aartsbisschop van Caesarea, Bernard, bisschop van Nazareth, Aschetinus, 

bisschop van Bethlehem, Rogier van Lydda, bisschop van Sint-Joris, Gildoin, abt van 

Sancta Maria van de Josafatvallei, Gerard, prior van het H. Graf, Aichard, prior van de 

Tempel van de Heer, Arnaud, prior van de Sionsberg, Willem van Bures, koninklijk 

opperbevelhebber. 

Gegeven te Akko, via de diensten van Payen, kanselier van de koning van Jeruzalem, in het 

jaar 1123, tweede indictie.” 
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BOEK XIII. Verovering van Tyrus. Vervolg van de regering van Boudewijn II. 

 

XIII,1 Beschrijving van de oeroude en zeer verheven status van Tyrus. 
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De stad Tyrus dateert van in de vroege Oudheid, zoals de zeer deskundige rechtsgeleerde 

Ulpianus, die uit deze stad afkomstig was, in zijn ‘Digesta’ beschrijft onder de titel ‘De 

Censibus’: “Men moet weten dat sommige kolonies onder het Italische recht vielen, o.a. de 

schitterende kolonie van Tyrus in Syrië, waar ik geboren ben. Deze stad was wijd en zijd 

bekend, kon bogen op een geschiedenis van vele eeuwen, was krijgshaftig en hield zich 

strikt aan het met Rome afgesloten verdrag. Onze goddelijke keizer Severus had haar 

immers het Italische statuut toegekend omwille van haar uitzonderlijke loyaliteit tegenover 

de Romeinse republiek en het Romeinse rijk.” 1  

Als we even teruggaan naar aloude verhalen, lezen we dat koning Agenor en zijn kinderen 

Europa, Cadmus en Fenix, uit deze stad afkomstig waren. De Feniciërs pretenderen dat deze 

laatste zijn naam aan heel de regio gegeven heeft. Cadmus was de stichter van Thebe en de 

uitvinder van het Griekse alfabet, waardoor hij hoog aangeschreven stond bij latere 

generaties. Het derde kind, de dochter van diezelfde koning, verleende haar naam aan een 

derde deel van de wereld, dat naar haar Europa genoemd wordt. De burgers van Tyrus 

waren vermaard om hun scherp verstand en hun creatieve geest en zij namen het initiatief 

om de verschillende klanken van de menselijke stem weer te geven met passende 

lettertekens. Als eersten zorgden zij voor schatkamers voor het geheugen, ze vonden de 

schrijfkunst uit en gaven aan het nageslacht de knowhow door om het gesproken woord, de 

vertolker van de gedachten, vast te leggen in het schrift. Hiervan getuigen verhalen van 

vroegere tijden en meer bepaald Lucianus, de historiograaf van de burgeroorlog: “De 

Feniciërs waren, als men voortgaat op de overlevering, de eersten die er zich aan waagden 

om de lengte van de tonen aan te duiden met rudimentaire tekens.”2 Tyrus legde ook de 

basis voor het purper en haalde die wondermooie kleur uit de verpulverde schelp van de 

kostbare purperslak. Ook vandaag bestaat er nog een gerenommeerde kleur, die haar naam 

‘Tyrisch purper’ ontleent aan deze stad.  

Er staat ook te lezen dat Sychaeus en zijn vrouw Elissa Dido hiervandaan kwamen. In het 

diocees van Afrika stichtten zij de schitterende stad Carthago, de grote rivaal van het 

Romeinse rijk en hun rijk noemden zij Punisch, afgeleid van Fenicisch, naar hun land van 

herkomst. Trouwens, de Carthagers waren zich bewust van hun oorsprong en stonden erop 

om nog altijd Tyriërs genoemd te worden. Van daar lezen we in het eerste boek van 

(Vergilius) Maro: “Er was een oeroude stad, bewoond door Tyrische kolonisten”3 en zo 

ook: “Ik maak geen onderscheid tussen Trojanen en Tyriërs.”4 

De stad had van in het begin twee namen, ‘Sur’ in het Hebreeuws, wat ook nu nog de meest 

gebezigde naam is en daarnaast ‘Tyrus’. Deze laatste naam doet denken aan een Griekse 

origine – in die taal betekent het ‘engte’ – maar niettemin staat het vast dat de naam Tyrus 

afgeleid is van haar stichter. Op basis van de overleveringen van de Ouden kunnen wij met 

zekerheid Tyras, de zevende zoon van Jafet, die zelf de zoon was van Noah, als stichter van 

de stad aanwijzen en hij noemde haar naar zijn eigen naam.  

De uitzonderlijke faam van deze stad in vroegere tijden is duidelijk af te leiden uit de 

woorden van de profeet Ezechiël: “Mensenkind, hef het klaaglied aan op Tyrus en je zult 

aan die stad, die ligt bij de toegang tot de zee en die handeldrijft met de volkeren op vele 

eilanden, zeggen: U hebt gezegd: Ik ben van een volmaakte schoonheid en lig in het hart 

                                                           
1 Corpus Iuris Civilis, Digesta L, XV, 1. 
2 Lucianus, Pharsalia III, 220-221. 
3 Vergilius, Aeneis I,12. 
4 Ibid.I,457. 
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van de zee. Uw buren, die u hebben gebouwd, hebben u prachtig getooid met cipressen van 

Senir. Ze hebben u daarmee opgebouwd en zo ook al uw scheepswanden. Van een ceder van 

Libanon maakten ze voor u een mast en van eiken uit Basan uw riemen. Uw dek is gemaakt 

uit Indisch ivoor en uw kajuit komt van de eilanden van Italië. Bont Egyptisch linnen 

gebruikt u als zeilen om aan de mast te bevestigen, blauw- en roodpurper van de eilanden 

van Elisa werd de stof van je dekkleden.”5 En Jesaja zegt: “Steekt de zee over, barst in 

jammerkreten uit, eilandbewoners. Is dat niet uw stad, die van oudsher zo prat ging op haar 

indrukwekkende verleden? Haar schreden zullen haar voeren op verre tochten. Wie heeft 

ooit deze beslissing genomen over Tyrus, dat vroeger bekroond werd, wiens handelaars 

vorsten waren en wiens kooplui wereldvermaard?”6 Hiram, die Salomo assisteerde bij de 

bouw van de Tempel van de Heer, was ook hiervan afkomstig en hij was er ooit koning. Zo 

ook Apollonius, van wie de heldendaden alom verhaald worden.  

Ook de jonge Abdimus was van hier. Hij was de zoon van Abdemon en met zijn fantastisch 

doorzicht kwam hij tot een oplossing voor alle sofismen en ingenieuze raadsels die Salomo 

als opgave toestuurde aan koning Hiram van Tyrus. Over hem lezen we in het achtste boek 

van Josephus’ ‘Antiquitates’ het volgende: “Menander, die de oergeschiedenis van Tyrus 

vanuit het Fenicisch naar het Grieks vertaalde, vermeldt deze twee koningen als volgt: Bij 

de dood van Abibal volgde zijn zoon Hiram hem op als koning. Hij bereikte de leeftijd van 

53 jaar en regeerde 34 jaar. In diezelfde tijd leefde ook Abdimus als jonge zoon van 

Abdemon en deze slaagde er telkens in om de vraagstukken, die de koning van Jeruzalem 

hem toestuurde, op te lossen.”7  En even verder lezen we: “Hij voegde er nog aan toe dat 

koning Salomo van Jeruzalem aan koning Hiram van Tyrus raadsels stuurde om op te 

lossen. Indien hij daarin niet slaagde, was hij aan Salomo een geldboete verschuldigd. 

Hiram moest toegeven dat hij die raadsels niet kon oplossen en stond op het punt hier veel 

geld bij in te schieten. Maar dan slaagde de Tyriër Abdimus er wel in om die vraagstukken 

op te lossen. Op zijn beurt stelde hij er dan andere op. Indien Salomo er niet in slaagde om 

die op te lossen, moest hij op zijn beurt aan koning Hiram een grote som geld uitbetalen.” 

Misschien is dit de man, die in populaire volksverhalen Marcolfus genoemd wordt, want 

van deze wordt ook verteld dat hij de raadsels van Salomo oploste en dat hij hem daarna 

even moeilijke vraagstukken voorschotelde, die Salomo op zijn beurt moest oplossen.  

Tyrus herbergt ook het stoffelijk overschot van de befaamde geleerde Origenes en dat kan 

men nu nog met eigen ogen verifiëren. Ook Hiëronymus schrijft in de brief aan Pammachius 

en Oceanus, die begint met “De notities, die u mij stuurde…”, het volgende: “Het is nu bijna 

150 jaar geleden dat Origenes overleed in Tyrus.”8 

Als wij er dan de evangelieverhalen op na slaan, zien we dat ook die bewonderenswaardige 

Kananeese vrouw, die aan de Verlosser hulp vroeg voor haar dochter, die bezeten was en 

gekweld werd door een duivel, uit Tyrus afkomstig was. De Heiland feliciteerde haar om 

haar uitzonderlijk geloof met de woorden “Vrouw, groot is uw geloof”9. Zo liet zij voor de 

dochters van haar medeburgers een monument achter van een formidabel geloof en een 

voorbeeldig geduld. Als eerste leerde zij hen om te bidden tot Christus, de Verlosser, 

gesterkt door de gaven van het geloof, de liefde en de heilige hoop. Daarmee ging het woord 

van de profeet in vervulling: “Straks zoeken de dochters van Tyrus met geschenken uw 

gunst”10. 

                                                           
5 Ezechiël 27, 2-7. 
6 Jesaja 23, 6-8. 
7 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae VIII, 5.  
8 Hieronymus, Epistulae 84, 7, 6. 
9 Matteüs 15, 28. 
10 Psalm 45, 13. 
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Tyrus is de voornaamste stad van heel Fenicië, dat altijd een primordiale positie innam 

tussen de Syrische provincies omwille van haar hoge welvaart en haar talrijke bevolking. 

 

XIII,2 Syrië in het groot en in het klein. 
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Verder moet ik erop wijzen dat de naam ‘Syrië’ soms in ruimere zin gebruikt wordt om het 

geheel aan te duiden, maar in andere gevallen ook in engere zin om een onderdeel te 

benoemen en dan verschijnt deze naam soms in combinatie met een ander woord. In dat 

geval betreft het deelgebieden, zoals dadelijk veel duidelijker zal blijken. 

Groot-Syrië telt dus heel wat provincies binnen zijn grenzen en het strekt zich uit vanaf de 

Tigris tot aan Egypte en vanaf Cilicië tot aan de Rode Zee. Van het lagergelegen deel tussen 

de Tigris en de Eufraat is de eerste provincie ‘Mesopotamië’, zo genoemd om haar ligging 

tussen twee stromen. ‘Potamos’ in het Grieks is immers synoniem van het Latijnse ‘fluvius’. 

Omdat deze provincie een onderdeel van Syrië is, komt ze in de Schrift ook vaak ter sprake 

als ‘Mesopotamië van Syrië’.  

Een volgende zeer uitgestrekt onderdeel van Syrië is ‘Coele-Syria’ en daarin ligt de 

vermaarde stad Antiochië met alle van haar afhankelijke steden. Aan de noordelijke grens 

van deze provincie liggen de twee provincies Cilicië, zelf ook onderdelen van Groot-Syrië. 

Aan de zuidelijke grens van Coele-Syria vind je Fenicië, in feite de belangrijkste Syrische 

provincie, die in het verleden gedurende lange tijd één ondeelbaar geheel vormde. Vandaag 

is ze echter in twee gesplitst.  

Het eerste deel heet ‘Maritiem Fenicië’ met als hoofdplaats Tyrus, de stad waarover hier 

sprake is en die zelf 14 steden onder zich heeft. Deze provincie strekt zich uit vanaf de 

Valenia rivier, aan de voet van de vesting Margat, tot aan Lapis Incisus, dat op onze dagen 

Destrictum genoemd wordt, in de onmiddellijke nabijheid van de zeer oude stad, die 

doorgaat voor Antiqua Tyrus.  

Hier volgt een overzicht van de onder Fenicië ressorterende steden. In het zuiden hebben we 

eerst Porphyria11, ook Haifa genoemd of in de volkstaal Caïfas, vervolgens is er Ptolemaïs, 

ook bekend als Akko. De derde stad, aan de oostkant, is Banyas of Caesarea Philippi, de 

vierde, in het noorden, is Sarepta, de vijfde Sidon, de zesde Beiroet, de zevende Byblos, de 

achtste Batroun, de negende Tripoli, de tiende Artousi, de elfde Arqa, de twaalfde Arados, 

de dertiende Antarados (Tortosa) en de veertiende Maraclea.  

Het andere Fenicië wordt ‘Libanees Fenicië’ genoemd en heeft als hoofdstad Damascus, 

maar deze provincie wordt zelf soms ook gewoon ‘Syrië’ genoemd, zoals in: “Damascus is 

de hoofdstad van Syrië”.12Maar dat tweede Fenicië is op zijn beurt later opgesplitst in twee 

delen, waarvan het eerste ‘Fenicië van Damascus’ genoemd wordt en het andere ‘Fenicië 

van Emesa’.13 

De beide provincies van Arabië behoren eveneens tot Syrië. De hoofdstad van Arabia Prima 

is Bosra en van Arabia Secunda is dat Petra van de Woestijn. Maar ook Syria-Sobal maakt 

deel uit van Groot-Syrië en heeft Sobal als hoofdstad. Daarnaast vormen de drie Palestina’s 

een onderdeel van Groot-Syrië. Palestina Prima met als hoofdstad Jeruzalem wordt eigenlijk 

Judea genoemd. De hoofdstad van Palestina Secunda is Caesarea Maritima en van Palestina 

Tertia is dat Scythopolis, dat ook Beisan genoemd wordt. Op die plaats bevindt zich nu 

Nazareth. 

De laatste provincie van Groot-Syrië is Idumea, dat tegenover Egypte ligt. 

 

                                                           
11 Soms ook Porphyreon genoemd. We volgen hier de schrijfwijze van Huygens. 
12 Jesaja 7, 8. 
13 Het huidige Homs.  
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XIII,3 Beschrijving van de omgeving van Tyrus en van de natuurlijke rijkdommen van de stad. 
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Deze stad beschikte niet alleen over uitstekende versterkingen, zoals eerder vermeld, maar 

zij genoot ook van een uitzonderlijk vruchtbare bodem en een prachtige ligging. Want ook 

al ligt de stad in de zee en vertoont ze, omdat ze langs alle kanten door water omringd is, 

gelijkenis met een eiland, toch beschikt ze vóór haar poorten over velden van uitstekende 

kwaliteit. Dat vlakke terrein loopt nog verder uit in een zeer vruchtbaar gebied met een rijke 

bodem en het zorgt voor de bevoorrading van de talrijke burgers. 

Hoewel het territorium van Tyrus in vergelijking met andere regio’s maar beperkt is in 

oppervlakte, weet de stad dit toch te compenseren door haar enorme vruchtbaarheid. Haar 

rijke landbouwproductie evenaart die van talloze hectaren. Men moet de beperkte omvang 

van dat grondgebied ook niet overdrijven, want naar het zuiden toe strekt het territorium van 

Tyrus zich over een afstand van vier of vijf mijl uit in de richting van Akko tot bij een 

plaats, die men vandaag Destrictum van Scandarion noemt. In noordelijke richting loopt het 

gebied over ongeveer dezelfde afstand door in de richting van Sarepta en Sidon. Het heeft 

een minimale breedte van twee mijl en een maximale van drie mijl. 

In de vlakte van Tyrus bevinden zich talrijke bronnen, die helder water van goede kwaliteit 

produceren en omwille van de aangenaam koele temperatuur ook een welkome verfrissing 

bieden tegen de verzengende hitte. De beste bron en ook de meest vermaarde is diegene die, 

naar men beweert, al door Salomo bezongen is in het Hooglied: “Een fontein in de tuin, een 

bron van levend water, dat heftig stroomt vanuit de Libanon.”14 Deze bron ontspringt in het 

lagergelegen deel van het gebied en niet in het gebergte, zoals de meeste andere bronnen, 

maar toch krijgt men de indruk dat het water opwelt vanuit een heel diep gelegen 

ondergrondse waterval. Via menselijke tussenkomst en technische ingrepen wordt het water 

boven de grond gebracht. Zo zorgt het voor de overvloedige irrigatie van heel het gebied 

rondom en tevens biedt deze watertoevoer aan de regio mogelijkheden voor diverse andere 

toepassingen. Met een ingenieuze stenen constructie, even duurzaam als ijzer, heeft men de 

waterproductie naar boven kunnen brengen tot op een hoogte van tien el. Door op die 

manier een bron, die vanuit haar natuurlijke lage positie geen nut kon opleveren, via een 

technische correctie op de natuur omhoog te brengen, werd zij een weldaad voor heel de 

streek en levert ze overvloedig water voor de groei van de gewassen.  

Diegenen die deze fantastische constructie van dichtbij willen bekijken, zien aan de 

buitenkant een vrij hoge toren maar helemaal geen watercirculatie. Wanneer men boven op 

de toren klimt, kijkt men neer op een groot waterreservoir, van waaruit het water naar zeer 

solide aquaducten van dezelfde hoogte geleid wordt en zo getransporteerd naar het 

omliggende gebied. Ter attentie van al wie naar boven wil gaan, werd een stevige stenen 

trap gebouwd, waarvan de treden erop voorzien zijn om zelfs ruiters vlot naar boven te laten 

rijden. Heel de omliggende regio geniet van het wonderlijke comfort van deze 

watervoorziening. Niet alleen de tuinen en de prachtige boomgaarden met hun fruitbomen 

worden hierdoor bevoorraad, maar ook het suikerriet. Daaruit haalt men suiker, dat uiterst 

kostbare product, dat zo nuttig kan aangewend worden en ook belangrijk is voor de 

menselijke gezondheid. Kooplui verhandelen dat product naar de uiteinden der aarde.  

Maar ook een zeer kostbare glassoort, die bijna automatisch een topartikel werd in die 

branche, wordt met veel vernuft vervaardigd uit het zand, dat uit die vlakte bij Tyrus 

afkomstig is. Ook dat product wordt van hieruit vervoerd naar ver verwijderde gebieden en 

levert zo het materiaal voor prachtige vazen die vermaard zijn om hun buitengewone 

helderheid. Op die manier werd de naam van de stad wijd en zijn bekend in het buitenland 

                                                           
14 Hooglied 4,15. 
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en de welstand van de handelaars nam enorm toe door de rijke winsten die hun activiteiten 

opleverden. 

Tyrus was niet alleen voorzien van al deze natuurlijke rijkdommen, maar ook van 

versterkingen zonder weerga, zoals verderop zal uiteengezet worden. Precies om deze beide 

redenen, haar uitstekende versterking en haar natuurlijke rijkdom, was Tyrus zo belangrijk 

voor de Egyptische vorst, de machtigste van allemaal en genoot de stad ook van zijn gunst. 

Hij oefende een absoluut gezag uit over heel het gebied van Laodicea in Syrië tot aan de 

Libische woestijn en beschouwde haar als het ware als de steunpilaar en ook als thuisbasis 

van zijn rijk. Zorgvuldig voorzag hij haar van proviand, wapens en een krijgshaftig 

garnizoen. Zijn redenering hierbij was dat alle andere delen van het lichaam veilig zouden 

zijn, als hij het welzijn van het hoofd kon verzekeren. 

 

XIII,4 Relaas over de talrijke belegeringen in het verleden. 
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Op 15 februari (1124) arriveerden dus, zoals eerder vermeld, beide legers bij Tyrus en men 

begon die stad zo goed mogelijk te blokkeren. Volgens het woord van de profeet ligt de stad 

“in het hart van de zee”15, langs alle zijden door water omgeven, behalve op een kleine 

strook die amper één boogscheut groot is. Volgens aloude tradities was Tyrus in het verre 

verleden een echt eiland, dat volledig afgescheiden was van het vasteland. De machtige 

Assyrische vorst Nebukadnezar heeft haar tijdens een beleg willen verbinden met het land, 

maar hij kon zijn werk niet afmaken. De profeet Ezechiël vermeldt deze belegering als 

volgt: “Ik zal vanuit het noorden Nebukadnezar, de koning der koningen, naar Tyrus laten 

komen met paarden, wagens en ruiters in groten getale en ook met veel voetvolk. Uw 

dochters zal hij in het veld met zijn zwaard doden, tegen u een schans oprichten, rondom 

een wal opwerpen en zijn schilden en speren tegen u opstellen, enz.…”16  

Flavius Josephus heeft die belegering als volgt opgenomen in het tiende boek van zijn 

‘Antiquitates’: “Ook Diocles heeft het in het tweede boek van de ‘Kolonies’ over deze 

koning en Philostratus vermeldt eveneens in zijn ‘Geschiedenis van Indië en Fenicië’ dat 

deze koning Tyrus belegerd heeft gedurende drie jaar en tien maanden in de periode dat 

Jotabal regeerde over Tyrus.”17 Daarna heeft Alexander van Macedonië de stad effectief 

verbonden met het land en haar na deze operatie belegerd. Ook van dit beleg vinden we een 

verslag in het elfde boek van de ‘Antiquitates’ van Josephus: “Alexander kwam naar Syrië, 

hij nam Damascus in, daarna ook Sidon en vervolgens begon hij aan het beleg van Tyrus.” 

En verder: “Omdat hij alles op alles zette bij dat beleg, kon hij de stad overmeesteren en 

nadat hij Tyrus ingenomen had, trok hij naar Gaza.” En nog verder: “Na een beleg van 

zeven maanden in Tyrus en van twee maanden in Gaza, overleed Sanballat.”18 

In de periode daarvoor had ook Salmanassar Tyrus belegerd en heel Fenicië aangevallen. 

Josephus vermeldt dit ook in het negende boek van zijn ‘Antiquitates’19: “Hij streed tegen 

Tyrus, toen Eliseus daar koning was. Ook de historiograaf Menander, die de geschiedenis 

van Tyrus in het Grieks vertaalde, schrijft: Eliseus regeerde 36 jaar. Toen de Scythen zich 

terugtrokken, voer hij daarheen en hij bracht de inwoners terug. Daarop kwam Salmanassar, 

de koning van Assyrië, andermaal tegen hen in actie en begon een groot offensief tegen heel 

Fenicië. Nadat hij met iedereen vrede gesloten had, keerde hij op zijn stappen terug. Daarop 

namen de steden Sidon, Arqa, Antiqua Tyrus en vele anderen afstand van Tyrus en zij 

leverden zich over aan de Assyrische koning. Omdat Tyrus zelf zich niet onderworpen had, 

                                                           
15 Ezechiël 27,4. 
16 Ibidem 26,7-8 
17 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae 10,13. 
18 Ibidem 11, 8. 
19 Ibidem 9, 15. 
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trok de koning dan nogmaals op hen af, waarbij de Feniciërs hem 60 boten en 80 roeiers 

leverden. De Tyriërs voeren tegen hen uit met 12 schepen, ze sloegen de vijandelijke vloot 

uit elkaar en maakten 500 gevangenen en zo groeide de faam van Tyrus. Maar de 

Assyrische koning kwam andermaal terug en stationeerde wachtposten op de watertoevoer 

en op de stedelijke aquaducten om zo de Tyriërs droog te leggen. Deze toestand sleepte vijf 

jaar aan en gedurende heel die tijd haalden de inwoners hun water uit uitgegraven putten. Al 

deze gebeurtenissen in verband met de Assyrische koning Salmanassar zijn geregistreerd in 

de Tyrische archieven.”20 

 

XIII,5 Beschrijving van de stad, haar situatie en de status van de burgers. 
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Deze stad is, zoals eerder vermeld, vergelijkbaar met een eiland met daarrond een 

stormachtige zee. Verborgen klippen en ruwe golven maken die wateren gevaarlijk en voor 

pelgrims of reizigers zonder terreinkennis is de toegang tot de stad erg riskant. Alleen als 

men een beroep doet op een loods, die vertrouwd is met de zee rondom, kan men de stad 

benaderen zonder het risico van een schipbreuk. 

Langs de zeezijde is Tyrus omringd door een dubbele omwalling met torens van een 

passende hoogte en op gelijke onderlinge afstand opgericht. Aan de oostzijde echter, waar 

zich de toegang over het land bevindt, is de stad uitgerust met een drievoudige omwalling 

met zeer hoge en robuuste torens, die nauw bij elkaar aansluiten. Daarnaast ligt er nog een 

grote pier, waarlangs de burgers vlot in beide richtingen toegang hebben tot de zee. Aan de 

noordzijde bevindt zich de binnenhaven, waarvan de toegang bewaakt wordt door twee 

torens en die volledig binnen de stadsmuren ligt. Aan de buitenkant is het eiland 

blootgesteld aan de golven en daar wordt het eerste geweld van de onstuimige zee 

opgevangen. Maar tussen het eiland en het vasteland biedt de stad een veilige haven voor de 

schepen, beschut tegen de winden, op uitzondering van de noordenwind.  

De christelijke vloot was dus naar deze locatie gevaren21 en lag daar veilig aangemeerd, 

terwijl het landleger de boomgaarden aan de rand van de stad bezette en zijn kamp in een 

cirkel rond de stad opgesteld had. Zo konden ze de burgers verhinderen om binnen of buiten 

te gaan en dwongen ze hen om tussen de muren te blijven.  

De stad nu hing af van twee heren. De Egyptische kalief had als opperheer zeggenschap 

over twee delen en hij had het derde deel aan de koning van Damascus toegekend. Hij 

woonde dichter in de omgeving en werd geacht daarvan geen misbruik te zullen maken. 

Integendeel, hij kon de burgers in crisissituaties hulp komen bieden. 

In Tyrus woonden een aantal zeer rijke burgers van adel. Via hun drukke maritieme 

activiteiten onderhielden zij commerciële contacten met bijna alle gebieden die grenzen aan 

de Middellandse Zee. Zo hadden zij de rijkdom van de stad doen toenemen door de handel 

in allerlei buitenlandse producten en de hieraan verbonden winsten. Ook heel wat rijke en 

vooraanstaande inwoners van Caesarea, Akko, Byblos, Sidon, Tripoli en van andere 

kuststeden, die in christelijke handen gekomen waren, hadden om veiligheidsredenen de 

wijk genomen naar Tyrus. Ze hadden zich daar tegen een hoge prijs een woonst 

aangeschaft, omdat ze het zo goed als onmogelijk achtten dat een zo goed versterkte stad 

ooit onder christelijk bewind zou komen. Op dat ogenblik werd deze versterkte stad, net 

zoals op de dag van vandaag, beschouwd als het enige echte bolwerk dat in heel de regio 

haar gelijke niet kende. 

 

                                                           
20 Ibidem 9, 15. 
21 Cf. supra XII,24. 
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XIII,6 Installatie van de blokkade, toewijzing van de posities aan de leiders en begin van de 

aanval op de stad. 
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Ze ordenden hun bagage, troffen de nodige praktische schikkingen en trokken alle schepen 

op het droge vlakbij de haven. Daarbij hielden ze één galei apart om stand-by te zijn bij 

eventuele crisissituaties. Dan lieten ze een diepe greppel graven vanuit de volle zee tot aan 

de binnenzee en daarachter konden ze heel het leger installeren. Al het materiaal, dat de 

Venetianen in overvloed hadden meegebracht, werd ontscheept. Vervolgens werden er 

technici bijgehaald om diverse tuigen in elkaar te steken.  

De patriarch, die samen met de rijksbaronnen optrad namens de koning, liet houthakkers 

oproepen en bekwame bouwkundigen, hij leverde hen materiaal naar believen en gaf hen de 

opdracht om een zeer hoog fort te bouwen, van waaruit ze om zo te zeggen lijf-aan-lijf 

konden strijden met de torenwachters en meteen ook heel de stad in het oog konden houden. 

Daarna liet hij ook katapulten construeren, waarmee zware molenstenen naar de torens en 

de omwalling konden gelanceerd worden en die bij de burgers paniek moesten veroorzaken. 

De doge en zijn medestanders wilden niet onderdoen voor het contingent van het Koninkrijk 

en begonnen op hun beurt soortgelijke tuigen in elkaar te steken. Eens deze afgewerkt 

waren, installeerden ze die op strategische plaatsen.  

Zo waren ze allemaal in volle concentratie bezig en zonder van hun werk op te kijken, 

werkten zij datgene af waaraan ze begonnen waren. Ze werden hoe langer hoe enthousiaster, 

maakten het de burgers lastig en brachten met hun tuigen zonder ophouden de stad zwaar in 

de problemen. Door de continue bestorming en de herhaalde schermutselingen gunden ze de 

inwoners geen ogenblik rust. De burgers van hun kant verweerden zich zoveel als mogelijk, 

probeerden alle aanvallen af te slaan en zochten naar middelen om de christenen van zich af 

te houden en hun tegenstanders verliezen toe te brengen. Dus bouwden ze ook binnen de 

stad machines op, waarmee ze onophoudelijk zware stenen afvuurden en daarmee op onze 

torens inbeukten. De paniek, die zij door deze zware projectielen aanrichtten, zorgde ervoor 

dat zij de plaatsen in de omgeving van onze torens konden onder controle houden en dat 

geen enkele christen het nog waagde om zich daar op te houden. Zelfs degenen die de 

belegeringstorens moesten bewaken, waagden het niet om in de buurt te komen, tenzij 

supersnel. Ze konden daar ook niet blijven, tenzij met extreme risico’s. De stedelingen, die 

boven op de torens hadden postgevat, vuurden met hun bogen en hun slingers zoveel 

projectielen en pijlen af op de aanvallers in de buurt van de stormtorens en de aanvalstuigen 

en ze brachten hun belagers zo in de problemen door hen met vuistgrote stenen te bestoken 

dat deze zelf geen hand durfden uitsteken. 

Maar de christenen, die in de torens postgevat hadden, boden een evenwaardige repliek en 

gaven het gepaste antwoord op elke aanval of elk bombardement. Ze zetten daarbij de 

verdedigers in de torens en op de stadsmuren zo onder druk dat deze, ook al werden ze in de 

loop van de dag herhaaldelijk afgelost, die aanvalskracht niet konden blijven opvangen. De 

christenen, die de katapulten bedienden, vuurden op aanwijzing van experts op het gebied 

van artillerie zware stenen af met zulke intensiteit en trefkracht dat de muren en de torens 

zwaar getroffen werden en bijna op instorten stonden. De schade, die toegebracht werd aan 

de stenen en aan het cement, zorgde voor zoveel stof dat de verdedigers in de torens en op 

de muren geen zicht meer hadden op de christenen ten gevolge van de stofwolk die tussen 

beide partijen hing. Stenen die echter voorbij de stadsmuren en de torens geslingerd werden 

en in volle vaart in de stad zelf neerstorten, vernielden daar grote gebouwen met hun 

bewoners en reduceerden die tot puin. Ondertussen leverden de infanterie en de cavalerie 

een enthousiaste en manmoedige strijd in de vlakte en bijna dagelijks kwam het tot een 

treffen met vijanden die een uitval deden uit de stad. Meestal daagden de christenen de 
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 verdedigers uit voor een gevecht, maar niet zelden vielen deze laatsten zelf op eigen 

initiatief de belegeraars aan. 

 

XIII,7 De Damasceners in de stad zorgen voor een felle repliek, maar bij de burgers gaat het 

vermogen om weerstand te bieden erop achteruit. 
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Van dag tot dag wisselden de krijgskansen. De christenen maakten de ene keer gebruik van 

hun aanvalstuigen, maar een andere keer vielen ze de vijand aan bij de stadspoort. Langs 

beide zijden deed men zijn uiterste best om elkaar op de proef te stellen. Toen kwam op 

vraag van de leiders van het Koninkrijk graaf Pons van Tripoli met een contingent opdagen. 

Door zijn aankomst leek het potentieel van de christenen te verdubbelen en hun strijdlust 

nam enorm toe. Maar bij de vijand zorgde zijn verschijning voor paniek en voor twijfel over 

het resultaat van hun verweer. In de stad verbleven nu ook ongeveer 700 ruiters uit 

Damascus en die hadden door hun voorbeeld burgers van adel, die verwijfd waren of 

verwend door de luxe en niet erg bedreven in het krijgswezen, kunnen prikkelen om 

weerstand te bieden en tevens leverden zij zelf gul en bereidwillig de nodige ondersteuning. 

Maar zij zagen ook het potentieel van de christenen en hun inzet van dag tot dag toenemen 

en aan de andere kant beseften ze dat de middelen waarover de burgers beschikten 

langzamerhand slonken en dat hun weerstandsvermogen dagelijks meer op de proef gesteld 

werd. Hun enthousiasme begon dan ook af te nemen en wijselijk begonnen ze eraan te 

denken om de last, die zij alleen niet konden torsen, van zich af te schudden. Nochtans 

gingen zij niet zo ver om de burgers te overreden om zich over te geven, maar ze porden hen 

ook niet meer aan om op hun sterkte te betrouwen. 

Verder beschikte de stad, zoals trouwens vandaag nog steeds, maar over één toegang met 

één enkele poort, want, zoals eerder gezegd, werd de stad, bijna zoals een eiland, langs alle 

kanten door water omringd, op uitzondering van één kleine strook land, waarlangs men 

toegang had tot die poort. Op dat stukje terrein werden er voortdurend diverse 

schermutselingen uitgevochten met ruiters en voetknechten, zoals dat gebruikelijk is onder 

dergelijke omstandigheden. 

XIII,8 De inwoners van Ascalon trekken naar Jeruzalem om de stad te belegeren, maar op de 

terugweg worden ze door de burgers ongenadig aangepakt. 
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Terwijl deze gebeurtenissen zich bij Tyrus afspeelden, realiseerden de inwoners van 

Ascalon zich dat het Koninkrijk een tekort had aan troepen en dat alle strijdkrachten 

geblokkeerd zaten bij het beleg van Tyrus. Ze maakten gebruik van de kans die hen in deze 

situatie geboden werd en staken met hun voltallig leger de vlakte over tussen hun stad en 

Jeruzalem, op weg naar de heuvels waarop deze laatste stad gelegen is. Ze zetten spoed 

achter hun operatie want ze meenden de H. Stad zonder verdediging aan te treffen en ze 

rekenden er tevens op om enkele inwoners, die zich zonder bescherming naar buiten 

waagden, als gevangenen mee te kunnen nemen. In de buurt van de stad, doodden ze zo 

onverhoeds een achttal burgers die op de akkers en in de wijngaarden nietsvermoedend aan 

het werk waren. 

De bevolking was weliswaar miniem in aantal maar vurig in het geloof. Vanuit een zeer 

terechte liefde voor hun vaderland en bezorgd voor vrouw en kinderen, namen ze de wapens 

op en als één man deden ze een uitval vanuit de stad in de richting van de vijand. Drie uur 

lang stonden beide partijen oog in oog: de christenen riskeerden geen aanval omdat ze 

alleen over infanterie beschikten en de Ascalonieten beseften dat ze daar niet zonder risico 

konden blijven en dat het gevaarlijk was om vlakbij de stad de strijd aan te binden met een 
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volk dat zo vastberaden was en zo bereid om zich tot het uiterste te verweren. Daarom 

besloten ze tot een versnelde terugtocht.  

Maar de christenen zaten hen behoedzaam over een zekere afstand achterna en ze slaagden 

erin om 17 paarden van hen afhandig te maken en ook 4 krijgers gevangen te nemen. Ze 

doodden bovendien 42 vijanden. Nadat hun operatie zo succesvol verlopen was, keerden ze 

behouden en wel naar huis terug. 

 

XIII,9 Koning Toghtekin van Damascus rukt op naar Tyrus om het beleg te beëindigen. De 

christenen trekken hem tegemoet en hierdoor afgeschrikt moet hij zijn plan laten varen. 
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De inwoners van Tyrus raakten ondertussen uitgeput van de frequente wachtbeurten, de 

voortdurende schermutselingen en de eindeloze inspanningen. Ze begonnen minder en 

minder initiatief te nemen om te vechten en voerden de opdrachten die hen toevertrouwd 

werden minder zorgvuldig uit. Ze waren uitermate verbijsterd dat een stad, die gewend was 

om dagelijks een grote toeloop aan bezoekers te verwerken te land en ter zee en die altijd 

uitpuilde van de commerciële producten, die langs beide routes aangevoerd werden, nu zo 

ernstig in de problemen was geraakt en dat burgers of externen geen enkele mogelijkheid 

meer hadden om binnen of buiten te gaan. Bovendien begonnen de voorraden te slinken en 

was het voedsel bijna opgebruikt. Ze beraadden zich hierover en stuurden brieven naar de 

Egyptische kalief en naar de koning van Damascus, waarin ze hen nadrukkelijk vroegen en 

vol angst smeekten om hen zo vlug mogelijk bijstand te komen verlenen in deze zo goed als 

hopeloze situatie. Ze wezen hierbij op de zware druk die uitging van de vijand, op de bijna 

dagelijkse aangroei van hun potentieel en van hun vechtijver, op de verslechterende positie 

van de Tyriërs zelf, het voedseltekort en de ondraaglijke blokkade. Deze demarche gaf hen 

weer wat moed en in afwachting van de hulp, die van deze twee leiders te verwachten was, 

porden ze elkaar aan om het normale verweer te blijven opbrengen. Ook al waren velen 

zwaargewond en niet meer tot vechten in staat, toch probeerden deze de anderen zo fel 

mogelijk aan te moedigen om weerstand te blijven bieden. 

Dan kwam het bericht dat koning Toghtekin van Damascus gezwicht was voor de brieven 

en missives van de belegerde Tyriërs en dat hij met een gigantisch leger van Turken en met 

een zeer uitgebreide cavalerie uitgerukt was tot in het diocees van Tyrus en aan de oever van 

een rivier, op nauwelijks vier mijl van de stad, zijn kamp opgeslagen had. Er werd ook 

gewag gemaakt van een Egyptische vloot, omvangrijker dan gebruikelijk en met meer 

gewapende mariniers aan boord dan bij andere gelegenheden. Zij voerde militaire 

versterking en proviand aan voor de burgers en zou binnen de drie dagen arriveren. Men 

beweerde bovendien dat de koning van Damascus nog grotere hulptroepen verwachtte en 

dat hij daarom bewust de overtocht over de rivier en een militaire confrontatie met de 

christenen had uitgesteld tot aan de komst van de vloot. Zijn strategie ging ervan uit dat dit 

eskader vlotter en zonder problemen toegang zou krijgen tot de stad, als hij zelf op datzelfde 

ogenblik met de christenen in gevecht was. 

Toen de christenen dit nieuws vernamen, belegden zij een vergadering en, na alle voor- en 

nadelen goed afgewogen te hebben, beslisten ze om het leger in drie afdelingen op te 

splitsen. De ruiterij en de huurtroepen moesten met de graaf van Tripoli en met Willem van 

Bures, opperbevelhebber van het Koninkrijk en koninklijk regent, het kamp verlaten om, 

zodra het nodig was, de Damasceners tegemoet te trekken en met Gods hulp met hen slag te 

leveren. De doge moest zijn manschappen terug inschepen en anticiperen op de aankomst 

van de Egyptische vloot door een gevecht met hen te riskeren en als manhaftige krijgers de 

vijand aan de test met het zwaard te onderwerpen. Daarnaast waren er ook nog modale 

burgers uit alle steden van het Koninkrijk toegestroomd voor dit beleg. Zij moesten met een 

zeer groot deel van de Venetianen instaan voor de bewaking van de aanvalstuigen en de 
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stormtorens en er zo voor zorgen dat de krijgers in de torens hun aanvalspogingen niet 

terugschroefden, dat de machines de normale ongenadige bombardementen niet staakten en 

dat ten slotte de gevechten vóór de poort onverminderd doorgingen. 

Iedereen kon zich terugvinden in deze strategische aanpak en men vond het opportuun om 

meteen te starten met de uitvoering. De graaf van Tripoli en de opperbevelhebber van het 

rijk trokken dus met heel hun leger in de richting van de vijand. Toen ze tot op ongeveer 

twee mijl waren genaderd, had de vijand zich nog altijd niet durven vertonen. Het was 

nochtans zeker dat Toghtekin zijn kamp opgeslagen had op de oever van de rivier en dat hij 

van meet af aan het voornemen koesterde en de intentie had om die over te steken. Maar 

toen hij via rapporten hoorde van de verstandige strategie van de christenen, achtte hij het te 

riskant om met zulke gewiekste en sterke tegenstrevers roekeloos de strijd aan te binden. Hij 

verzamelde zijn manschappen via trompetsignalen en gaf het bevel tot de terugtocht.  

De doge van zijn kant schikte zijn vloot in gevechtsformatie en voer naar Alexandrium, een 

stad op ongeveer zes mijl van Tyrus, die nu Scandarium genoemd wordt. Daar vernam hij 

dat de koning van Damascus naar huis was teruggekeerd en bovendien was er ook niets te 

bespeuren van de aangekondigde Egyptische vloot. Daarom bracht hij zijn galeien terug op 

het droge en alle Venetianen keerden daarop terug naar het kamp, van waaruit ze met alle 

energie de belegering verderzetten.  

 

XIII,10 De burgers steken de aanvalstuigen in brand, maar de christenen bieden prompt 

weerwerk. De legerleiding doet beroep op een expert op het gebied van artillerie vanuit 

Antiochië. 
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Een aantal jongeren uit Tyrus wilden zich bij hun landgenoten verdienstelijk maken en bij 

het nageslacht eeuwige roem verwerven. Daarom verbonden zij zich er onder ede toe om in 

het geniep naar ons kamp te komen en om daar onze aanvalstuigen en -torens in brand te 

steken. Zogezegd, zo gedaan en ze verlieten dus stiekem de stad en staken een machine, die 

voor ons vrij belangrijk was, in brand. De christenen zagen hen bezig, grepen naar hun 

wapens en trachtten de brand onder controle te krijgen door overvloedig te blussen met 

water. Maar dan speelde zich een wonderbare gebeurtenis af die het vermelden waard is. 

Een jongeman die buitengewoon rechtschapen was en uitzonderlijk moedig zag het tuig in 

brand staan. Vastberaden klom hij erop en van bovenuit overgoot hij de machine met het 

water dat men hem aanreikte. De Tyriërs in de torens kregen dit in de gaten en met de bogen 

en de slingers, waarover zij beschikten, concentreerden ze zich volledig op hem. In allerijl 

begonnen ze hem te bestoken maar, ook al vormde hij daar op dat tuig een echt doelwit, 

toch ressorteerden hun inspanningen geen succes. Heel die dag lang liep hij geen enkele 

verwonding op, maar de Tyriërs die voor de brand gezorgd hadden, werden door de 

christenen gevat. Onder het oog van hun medeburgers werden zij aan het zwaard 

overgeleverd en terechtgesteld. 

Vervolgens bemerkten de christenen dat een katapult vanbinnen in de stad met een uiterste 

precisie zeer zware stenen lanceerde naar onze stormtorens met als gevolg zware schade aan 

beide tuigen. In het kamp was er echter niemand voorhanden, die beschikte over een 

volledige knowhow inzake het op het punt stellen van aanvalstuigen en het lanceren van 

zware projectielen. Daarom lieten ze iemand uit Antiochië komen, een Armeniër, Havedic 

genaamd. Naar verluidt, was hij een expert op het gebied van artillerie en hij kwam zich al 

gauw aanmelden. Hij was zo bedreven in het bedienen van aanvalstuigen en in de lancering 

van zware projectielen dat hij erin slaagde om al wat men hem als doelwit aanduidde 

dadelijk en zonder problemen te treffen. Van bij zijn aankomst in het leger werd hem vanuit 

de publieke thesaurie een eerbaar salaris toegekend, zodat hij de rijkelijke levensstandaard, 

waaraan hij gewend was, verder kon voeren. Hij voerde de hem toevertrouwde opdracht zo 
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zorgvuldig en met dergelijke deskundigheid uit dat in de ogen van de burgers de strijd niet 

alleen voortgezet werd maar in feite een nieuwe impuls kreeg, want sinds zijn aantreden 

werden ze dubbel geteisterd. 

 

XIII,11 Balak komt om het leven bij Hiërapolis. Dit bericht zorgt voor een uitgelaten 

stemming in het leger van de christenen en zij zetten de belegering verder met nog meer 

enthousiasme. 
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Terwijl deze gebeurtenissen zich afspeelden in Tyrus, was Balak, een oppermachtige Turkse 

satraap die de koning gevangenhield, bezig met het beleg van Hiërapolis. In de loop hiervan 

ontbood hij de gouverneur van die stad met een verzoenende maar tegelijk ook bedrieglijke 

boodschap. De man in kwestie was simpel van geest en lichtgelovig. Hij vertrouwde Balak 

op zijn woord en diende zich prompt bij hem aan. Maar Balak liet hem, eens hij zijn 

opwachting bij hem gemaakt had, op staande voet onthoofden. 

Toen graaf Joscelin van Edessa senior22 echter te weten kwam dat Balak een stad in zijn 

buurt belegerde, vreesde hij dat deze, na de eliminatie van de huidige gouverneur, iemand 

zou aanstellen, die voor hem een veel gevaarlijker tegenstrever was. Daarom riep hij van her 

en der in het gebied van Antiochië en ook uit zijn eigen territorium een indrukwekkende 

legermacht samen en hiermee trok hij Balak tegemoet. Hij kwam diens leger op het spoor, 

stelde zijn troepen in gevechtsformatie op en overviel hem onverwachts. Balaks leger werd 

op de vlucht gedreven maar onderweg stootte Joscelin plots op hem. Hij doorboorde hem 

met zijn zwaard, stak hem neer en onthoofde hem, maar hij realiseerde zich toen nog niet 

dat zijn slachtoffer de opperbevelhebber van het leger was. Dit feit bracht in vervulling wat 

Balak eerder23 had afgeleid uit zijn droom. Want van iemand, die een ander onthoofdt en zo 

een einde stelt aan diens leven en gezichtsvermogen, kam men terecht zeggen dat hij 

iemands ogen heeft uitgestoken.  

Joscelin, vooruitziend en uiterst ervaren als hij was, liet het hoofd van Balak door een 

jongeman ronddragen om zo het moreel van de christenen op te krikken door het goede 

nieuws over zijn succesvol optreden en de behaalde zege. Hij stuurde diezelfde bode ook via 

Antiochië – want ook daar mocht niemand in het ongewisse blijven over het exploot – in 

allerijl naar het leger van de christenen. Zijn komst was de aanleiding voor een algemene 

uitbarsting van vreugde en voor grote euforie. 

De graaf van Tripoli, die samen met zijn manschappen aan de expeditie deelnam en de hele 

tijd door zich tegenover de patriarch en de andere prelaten als een trouwe dienaar 

gehoorzaam gedragen had en zich nederig uitgesloofd had voor het algemeen belang, 

besloot nu uit respect voor de opdrachtgever, de graaf van Edessa en ook omwille van het 

grote belang van deze missie, de koerier, die Joscelin uitgestuurd had, in de ridderstand op 

te nemen en hem de wapenrusting te overhandigen die aan die positie verbonden is. 

Toen de christenen die aan de operatie deelnamen het nieuws van Balaks dood vernamen, 

richtten zij de handen ten hemel en zij begonnen God te loven, te danken en te 

verheerlijken, “want zijn daden vervullen de mensenkinderen met ontzag.”24Uiteindelijk 

verhoogde dit alles nog het enthousiasme van onze troepen. Met als het ware vernieuwde 

energie en met een extra dosis moed zetten zij zich nog intenser in voor de taak waaraan ze 

begonnen waren en bij talrijke gevechten gunden zij de belegerden niet het minste respijt. 

                                                           
22 Vrij verrassend als epitheton voor de lezer die tot nog toe alleen deze Joscelin kent. Voor Willem ligt dat 
anders, want op het ogenblik dat hij dit neerschreef had hij nog twee andere personen met dezelfde naam in 
het hoofd. 
23 Cf. supra XII,19. 
24 Psalm 66,5. 
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De burgers kregen echter te kampen met een drastisch geslonken voedselvoorraad en 

hadden enorm te lijden van de honger. Omdat ze alle hoop op externe ondersteuning hadden 

moeten laten varen, begon hun inzet dan ook te verslappen.  

Maar op een dag gebeurde het volgende: enkele jongeren uit de stad, echte waterratten, 

waren al zwemmend van de binnen- naar de buitenhaven beland bij de galeI,waarvan we 

eerder vermeld hebben dat ze altijd klaar moest liggen om uit te varen. Ze hadden een kabel 

mee en die maakten ze vast aan de boot. Dan hakten ze de touwen door, waaraan de galei 

vastlag en bij hun terugkeer naar de stad, sleepten ze de boot mee aan die stevig 

vastgemaakte kabel. De uitkijkposten in de aanvalstorens hadden alles in de gaten en 

sloegen luidkeels alarm. De christenen reageerden en haastten zich naar de oever, maar 

vooraleer ze een tegenactie konden organiseren, waren de jongelui al veilig terug in de stad. 

De galei was bemand met vijf mariniers die instonden voor de bewaking. Eén van hen werd 

gedood, maar de vier anderen sprongen in zee en bereikten al zwemmend ongedeerd de 

andere oever. 

 

XIII,12 Terwijl het christelijke leger nog volop bezig was met het beleg van Tyrus, teisteren de 

inwoners van Ascalon andermaal een deel van het gebied rond Jeruzalem. 
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De inwoners van Ascalon hielden zoals muggen er nooit mee op om altijd maar voor 

overlast te zorgen. Zij zagen dat het kruim van de troepen van het Koninkrijk opgehouden 

werd door de belegering van Tyrus en dat heel het rijk bij gebrek aan voldoende troepen 

blootgesteld was aan aanvallen. Met vereende krachten trokken ze eensgezind naar de 

heuvels van Judea en daar overvielen ze bij verrassing een plaats ongeveer vijf of zes mijl 

ten noorden van Jeruzalem. Deze plek werd Bil’in genoemd maar vandaag staat ze beter 

bekend als Mahumaria25. Ze overweldigden de nederzetting en brachten bijna alle inwoners 

om met het zwaard. De ouderen konden zich met de vrouwen en de kinderen in een toren 

terugtrekken en zo ontsnapten ze aan een dreigende dood. 

In dolle razzia’s doorkruisten de Ascalonieten zonder enige hinder heel de omgeving van 

Jeruzalem en, omdat niemand hen in de weg stond, werd iedereen, die ze onderweg 

tegenkwamen, ofwel gevangengenomen ofwel ter plaatse afgemaakt met het zwaard. Zo 

konden ze zich vrijuit en ongehinderd afreageren op de plaatselijke bevolking.  

 

XIII,13 De burgers gaan ten onder aan voedselgebrek en brengen alles in gereedheid voor de 

overgave. Toghtekin wil hen nog ijlings te hulp komen, maar tevergeefs. De stad komt in 

handen van de christenen. 
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Ondertussen hadden de Tyriërs erg te lijden van de catastrofale voedselschaarste. Ze zochten 

naar andere uitwegen, begonnen in groepjes te vergaderen en oplossingen te zoeken om een 

einde te stellen aan de ellende, waaraan zij ten prooi waren. Deze burgers vonden het meer 

opportuun om hun stad in handen te geven van de vijand om daarna in alle vrijheid te 

kunnen emigreren naar andere steden, die in handen waren van hun volksgenoten in plaats 

van weg te kwijnen van de honger en hun vrouwen en kinderen in ontberingen te laten 

omkomen, onder hun eigen ogen en zonder dat zij daaraan iets konden verhelpen. 

Nadat dit alles in diverse groepen was uitgepraat, maakten ze hun conclusies unaniem over 

aan de ouderen, aan het stadsbestuur en aan de hele bevolking. Daarop werd de voltallige 

burgergemeenschap samengeroepen en het voorstel werd aan dat publieke forum voorgelegd 

en daar zorgvuldig onderzocht. Iedereen was daar vastbesloten om een einde te stellen aan 

                                                           
25  Al-Birah (Israël). 
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die zware crisis en tot een vredesverdrag te komen met al de daaraan mogelijk verbonden 

voorwaarden en risico’s.  

Ondertussen was de koning van Damascus erg onder de indruk van de catastrofale situatie 

van de Tyrische burgers. Hij had vernomen dat ze ten einde raad waren en voelde mee met 

hun problemen. Van overal trommelde hij militaire versterkingen op en daarmee zakte hij af 

in de richting van de zee. In de buurt van de rivier vlakbij Tyrus liet hij zijn kamp opslaan 

op dezelfde plaats als in het recente verleden.  

De christenen kregen hierover bericht en zij maakten zich zorgen over zijn komst. 

Andermaal stelden ze zich in slagorde op, in voorbereiding op een gevecht vóór de poorten 

van de stad. Maar ondertussen gingen ze wel verder met hun belegeringsoperatie en ze 

bestookten onafgebroken de stad. De koning van Damascus vaardigde in tussentijd gezanten 

af met een verzoenende boodschap naar onze legerleiding, naar de patriarch, de doge van 

Venetië, de graaf van Tripoli, naar Willem van Bures en de andere vooraanstaanden van het 

Koninkrijk. De missie bestond uit verstandige en wijze mannen en zij moesten een 

vredelievende oplossing voorbereiden. Na heel veel discussies kwamen beide partijen 

overeen om de stad aan de christenen over te geven, op voorwaarde dat de burgers met 

vrouw en kinderen en met al hun bezittingen vrijuit konden vertrekken. Anderen uit de 

burgerij, die toch in de stad wilden blijven, zouden een onbeperkte verblijfsvergunning 

krijgen met garanties voor de vrijwaring van hun woonst en van hun bezittingen.  

Maar bij de christenen kreeg het gewone volk en zij, die niet tot de hogere standen 

behoorden, het door dat er in die termen door de legertop onderhandeld werd en ze waren er 

erg boos om dat de stad onder die voorwaarden overgedragen werd. In tegenstelling tot een 

gewelddadige overname zouden ze nu immers geen kans krijgen om te plunderen en 

oorlogsbuit in de wacht te slepen. Daarom besloten ze uit protest tegen de houding van hun 

leiders unaniem om, noodgedwongen door de oorlogsomstandigheden, de resultaten van hun 

inspanningen op te vorderen.  

Toch haalde het gezond verstand van de leiders de bovenhand en na de overgave van de stad 

kregen de burgers, zoals overeengekomen, de toelating om te emigreren. Daarna werd ten 

teken van de overwinning de standaard van de koning op de top geplaatst van de toren die 

uitgeeft op de stadspoort. Op de zogenaamde Groene Toren werd op dezelfde wijze de 

standaard van de doge van Venetië geïnstalleerd en op de zogenaamde Toren van Tanaria 

bevestigde men triomfantelijk de vaandels van de graaf van Tripoli.  

Hoe dan ook, lang vóór de inname of zelfs vóór de belegering van de stad was het grootste 

deel van het diocees van Tyrus al onder christelijk bestuur gebracht. Zo was heel het 

heuvelland in de buurt van de stad, met alle versterkte plaatsen en landgoederen, bijna tot 

aan het Libanongebergte volledig in handen van een machtige edelman die in de heuvels 

woonde, Humfred van Toron, vader van Humfred de Jongere, die later opperbevelhebber 

werd van het Koninkrijk. Zijn eigendommen reikten tot aan de vierde of de vijfde mijlpaal 

vertrekkende vanuit de stad. In diezelfde heuvels beschikte hij over een vesting, die zowel 

qua natuurlijke ligging als qua constructie zeer beveiligd was. Van daaruit bezorgde hij de 

Tyriërs bij herhaling en onverhoeds de nodige problemen.  

Maar ook de heer van Tiberias, koninklijk opperbevelhebber Willem van Bures en nog vóór 

hem graaf Joscelin van Edessa, zijn voorganger als heer van Tiberias, hadden uitgestrekte 

bezittingen in datzelfde bergland. Van daaruit hadden ze bij herhaling onverwachtse 

aanvallen ondernomen op deze stad. Bovendien had koning Boudewijn I, de 

gedenkwaardige voorganger van de toenmalige koning, aan de kust, vlakbij een weldoende 

bron, de vesting Alexandrium opgericht op een afstand van zes of zeven mijl van Tyrus. De 

stad had in het verleden bij herhaling zwaar te lijden gehad van al deze bedreigingen en 

daarom waren er nu betere kansen op succes voor eventuele belegeraars.  
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Men vertelt dat tijdens diezelfde operatie Odo omgekomen is, een eerbiedwaardige man die 

bevorderd was tot bisschop van de plaatselijke kerk. Die benoeming was gebeurd toen de 

stad nog in vijandelijke handen was, maar hij was, naar verluidt, in die functie bevestigd 

door de patriarch van Jeruzalem. 

 

XIII,14 Na de overgave van de stad komt de bevolking ons kamp bezoeken. De christenen 

bezetten de stad. 
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De burgers waren het langdurige beleg grondig beu en om hun ongenoegen te verdrijven 

haastten ze zich naar ons kamp. Ze wilden nu weleens van dichtbij bekijken met welk volk 

ze precies te maken hadden: zo ijzersterk, zo bestand tegen inspanningen, zo bedreven in het 

hanteren van wapens, krijgers die erin geslaagd waren om een stad van dat kaliber met 

uitstekende versterkingen op enkele maanden tijd in diepe armoede en in een extreme crisis 

te doen belanden. Ze vergenoegden er zich in om de constructie van de katapulten te 

bewonderen, de hoogte van de stormtorens, het wapenarsenaal, de inrichting van het kamp. 

Ze wilden zelfs de exacte namen van de aanvoerders te weten komen en ze stelden 

indringende vragen over alle mogelijke details om naderhand in staat te zijn om alle 

informatie in een duidelijk en geloofwaardig relaas door te geven aan het nageslacht. 

De christenen gingen op hun beurt de versterkte stad binnen en ze stonden in bewondering 

voor de stevige architectuur van de gebouwen, de indrukwekkende hoogte van de torens, de 

soliditeit van de muren, de mooie vorm van de haven en de sterk beveiligde toegang. Ze 

drukten hun appreciatie uit voor de volharding van de burgers, die erin geslaagd waren om 

de overgave zo lang uit te stellen, ook al werden ze geteisterd door een nijpend 

voedseltekort en hadden ze erg te lijden van de honger. Immers, na de overgave van de stad, 

vond men ter plaatse nog nauwelijks vijf schepels graan. Ook al was het in eerste instantie 

moeilijk te verteren voor de doorsnee christelijke krijger dat de stad tegen de hogervermelde 

voorwaarden in onze handen kwam, toch stond men daar naderhand positief tegenover. Ze 

hadden woorden van lof voor al de geleverde inspanningen en ze waren ervan overtuigd dat 

door hun inzet en hun investering iets verwezenlijkt was dat verdiende om voor altijd in 

herinnering gebracht te worden. 

De stad werd nu in drie delen gesplitst, twee voor de koning en één voor de Venetianen, 

conform het eerder afgesloten contract. Daarna keerde iedereen zeer tevreden en in een 

uitgelaten stemming naar zijn thuis terug. 

Tyrus werd ingenomen en aan de christenheid terug geschonken op 29 juni van het jaar 

1124 na Christus, in de loop van het zesde regeringsjaar van koning Boudewijn II van 

Jeruzalem. 

 

XIII,15 De koning komt vrij uit zijn gevangenschap. Hij begint aan het beleg van Aleppo, 

maar na een treffen met de vijand moet hij deze operatie staken. Daarop keert Boudewijn 

terug naar Jeruzalem. Paus Calixtus overlijdt en Honorius volgt hem op. 
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Na een verblijf in gevangenschap bij de vijand van ongeveer 18 maanden of zelfs iets meer, 

werd koning Boudewijn van Jeruzalem op 29 augustus van datzelfde jaar 26 vrijgelaten 

onder de belofte dat hij daarvoor losgeld zou betalen en mits het uitleveren van gijzelaars. 

Eens de financiële voorwaarden vastgelegd waren, kon hij onder de hoede van de Heer in 

vrijheid terugkeren naar Antiochië. Als bedrag van zijn afkoopsom spreekt men over 

                                                           
26 In feite: 8 juli 1124. 
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100.000 Michael-goudstukken27, de meest courante munt in die regio bij commerciële 

transacties en bij het verhandelen van waren op de markten.  

De koning keerde dus terug naar Antiochië en hij maakte zich daarbij veel zorgen hoe hij 

het afgesproken losgeld zou kunnen betalen en zijn gijzelaars terug vrij zou kunnen krijgen. 

Hij consulteerde daarom enkele wijze mannen om zo een oplossing te vinden voor dat 

heikel probleem. Men gaf hem het advies om Aleppo te gaan belegeren, dat op dat ogenblik 

kampte met een probleem van bevoorrading en dat zo goed als ontvolkt was. Door een 

blokkade op de burgers zou hij gemakkelijk kunnen afdwingen dat de gijzelaars 

teruggegeven werden of dat ze hem een even grote geldsom gaven als het bedrag dat hij 

initieel verschuldigd was voor zijn vrijlating. De koning volgde dit advies op, trommelde de 

voltallige ruiterij van heel het prinsdom op en begon aan het beleg van Aleppo. Zoals 

gebruikelijk, omsingelde hij met zijn troepen de stad. Zo belette hij de burgers om binnen of 

buiten te gaan en dwong hij hen met harde hand om zich gematigd op te stellen. 

Maar de inwoners stuurden verschillende brieven naar de vorsten van het Oosten en vooral 

naar die van over de Eufraat, waarin ze hun hachelijke situatie schetsten en de nakende 

ondergang van de stad aankondigden, tenzij er vlug hulp kwam opdagen. De aangesproken 

leiders toonden zich zeer bezorgd voor die bevriende stad, trommelden met de hoogste 

urgentie strijdkrachten op en brachten die bijeen voor een gezamenlijke hulpoperatie. 

Samen staken ze de Eufraat over en in ijltempo zetten ze alles op alles om de stad van die 

vervelende blokkade te bevrijden. De hulptroepen voor het belegerde Aleppo telden 7000 

ruiters maar in dit cijfer zijn degenen die instonden voor de bagage en de tros niet 

meegerekend en evenmin de dienaars die deel uitmaakten van het gevolg van de 

voornaamste heren. 

Toen de koning en zijn metgezellen bemerkten dat de vijand met zulk immens leger in 

aantocht was, gaven ze er de voorkeur aan om zich samen met hun troepen door een aftocht 

in veiligheid te stellen in plaats van onbezonnen aan een gevecht te beginnen met een 

superieure troepenmacht. Vooraleer deze laatsten arriveerden bij Aleppo, hadden de 

christenen zich al teruggetrokken in een versterkte vesting, Cerepum genaamd. Van daaruit 

trokken ze in groep naar Antiochië en daar gingen hun wegen uiteen. De koning zelf keerde 

daarop met zijn persoonlijke entourage terug naar Jeruzalem. De voltallige clerus en de 

bevolking, die hem zo lang hadden moeten missen, onthaalden hem met veel eerbewijzen. 

Zowel voor het gewone volk als voor de elite betekende zijn terugkeer na een afwezigheid 

van bijna twee jaar een heuglijk feit. 

In datzelfde jaar overleed de gedenkwaardige paus Calixtus II. Zijn opvolger was een zekere 

Lambert, afkomstig uit Bologna en bisschop van Ostia, die als paus de naam Honorius 

kreeg. Hij overwon bij deze verkiezing zijn rivaal Theobald, kardinaal-priester met als 

titelkerk Sint-Anastasia. Maar omdat de pauskeuze niet conform de voorziene canonieke 

procedure verlopen was, deed Honorius twaalf dagen later in het bijzijn van zijn broeders 

spontaan afstand van de pauselijke mijter en mantel en hij legde zijn ambt neer. Maar zijn 

broeders, zowel de kardinaal-bisschoppen, -priesters als -diakens, waren onder de indruk 

van dit nederige gebaar en wilden, met een blik op de onmiddellijke toekomst, vermijden 

om in de Romeinse kerk een crisissituatie te creëren. Daarom zetten zij de fouten bij de 

recente procedure recht en ze kozen ten tweeden male Honorius tot paus. Zij vielen hem te 

voet en beloofden hem, zoals gebruikelijk, gehoorzaamheid in zijn hoedanigheid van herder 

en universele paus. 

 

                                                           
27 Cf. supra XI,11.  



  

344 

XIII,16 De Turkse vorst Bursuq28 teistert het gebied van Antiochië. De koning trekt op hem af 

en het komt tot een gevecht, waarbij het vijandelijke leger verslagen wordt. 
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Terwijl de koning in Antiochië verbleef, werd hem door talrijke koeriers gemeld dat een 

machtige Oosterse vorst, Bursuq genaamd, een grote troepenmacht in het Oosten had 

opgetrommeld, dat hij daarmee de Eufraat overgestoken was en zo in het gebied van 

Antiochië was beland. Zonder dat iemand hem iets in de weg legde, had hij in een wilde 

razzia heel het gebied doorkruist. Alle nederzettingen die hij tegenkwam, buiten de steden 

en de versterkte vestingen, had hij in brand gestoken en heel de regio leeggeplunderd. De 

autoriteiten in Antiochië hadden herhaaldelijk geprobeerd om hem tegen te houden, maar al 

hun pogingen liepen spaak. Ze zagen dat ze zo niet opschoten en richtten zich dan maar tot 

de koning, aan wie ze een hele tijd eerder de zorg voor het prinsdom hadden toevertrouwd. 

Ze smeekten hem met klem dat hij hen op staande voet hulp zou komen bieden. 

Maar de koning was opgezadeld met een dubbele verantwoordelijkheid, over het Koninkrijk 

én over het prinsdom. In feite moest hij zich minder bekommeren om het Koninkrijk, 

hoewel hij daarmee een meer directe band had. Men deed echter veel vaker een beroep op 

hem voor de problemen van het prinsdom en al bijna een decennium had hij al zijn 

inspanningen en middelen hierop geconcentreerd. Dit ging zelfs zo ver dat hij tijdens zijn 

inzet voor Antiochië zelf in gevangenschap verzeilde en bijna twee jaar lang ononderbroken 

de vijandelijke boeien en kerkers moest trotseren. In het Koninkrijk echter kon hij rekenen 

op Gods beschermende hand en hij had daar helemaal niet te kampen met tegenslagen. 

Integendeel, de Heer die zijn uitverkoren koningen bijstaat, zorgde er daar eigenhandig voor 

dat alles voorspoedig en naar wens verliep. Maar Boudewijn wilde hoe dan ook zijn 

verantwoordelijkheid correct opnemen, hij trommelde dus de troepen, waarover hij kon 

beschikken, op en trok in allerijl naar het gebied van Antiochië. 

Maar de eerder vermelde Bursuq was een zeer machtige vorst met veel krijgservaring en hij 

sloot een coalitie met de koning van Damascus Toghtekin. Nog vóór de komst van de 

koning – Bursuq had vernomen dat de Antiochiërs hem te hulp geroepen hadden – begon hij 

de vesting Kafar-Tab te belegeren. De inwoners kregen het hierbij erg te verduren en hij kon 

hen dwingen om zich over te geven, mits bepaalde garanties over het sparen van hun leven. 

Van daaruit doorkruiste hij Syria Minor in de hoop om nog soortgelijke successen te 

behalen en daarna begon hij aan het beleg van Zerdana. Toen hij daaraan gedurende enkele 

dagen al zijn energie gespendeerd had, besefte hij dat er geen kans op slagen inzat en 

daarom besloot hij Azaz, een vermaarde maar niettemin minder goed beveiligde vesting, te 

gaan belegeren.  

Hij was bezig daar al zijn belegeringstuigen en zijn aanvalsapparaat in gereedheid te 

brengen en het arsenaal uit te testen, waarmee hij de belegerden wilde vernietigen, toen 

plots de koning met de graven van Tripoli en van Edessa daar opdook, samen met een 

indrukwekkend leger. Zij wilden, onder de hoede van de Heer, de belegerde inwoners op 

staande voet hulp komen bieden. Zodra de christenen in de buurt kwamen van de vijand, 

stelden ze zich op in drie afdelingen. De eerste afdeling op de rechtervleugel bestond uit de 

elite van Antiochië, in de tweede op de linkervleugel hadden de beide graven met hun 

troepen postgevat, terwijl de koning zich in het centrum had opgesteld. Met zijn allen 

beschikten ze over 1100 ruiters en 2000 voetknechten. 

Bursuq zag onze troepen arriveren en hij realiseerde zich dat ze zich op een zeer doordachte 

wijze hadden opgesteld en paraat waren om onmiddellijk slag te leveren. Hij besefte dat hij 

het zich op grond van zijn eer niet kon veroorloven om het gevecht te ontwijken en daarom 

stelde hij op zijn beurt zijn slagorde op in twintig afdelingen. Naar verluidt, beschikte hij 

                                                           
28 Cf. XI 23, n 24. 
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immers over 15.000 ruiters. Zodra de twee legers zich georganiseerd hadden en hun 

gevechtsformatie hadden gevormd, kwam het tot een treffen, waarbij ze op elkaar 

losstormden met nog meer vijandige agressie dan gebruikelijk. Ze bestookten elkaar 

ongenadig met hun wapens en het kwam tot een waar bloedbad, waarbij langs beide zijden 

krijgers sneuvelden op diverse wijzen. Bij dergelijke conflicten is het heel normaal dat een 

trauma, dat veroorzaakt wordt door heiligschennis of door minachting voor de wetten een 

extra prikkel geeft tot haat en de onderlinge vijandschap nog aanvuurt. Een gevecht tussen 

mensen die hetzelfde geloof en dezelfde wetten delen is echter van een totaal andere aard en 

verloopt minder verbeten dan een confrontatie tussen mensen met een afwijkende cultuur of 

tegenstrijdige tradities. Zelfs als er geen andere reden is voor onenigheid, dan nog is het feit 

dat men niet hetzelfde geloof deelt al vaak een voldoende aanleiding voor aanslepende 

problemen of onophoudelijke twisten. 

De twee legers vatten dus het gevecht aan en ze gingen elkaar ongenadig te lijf. Maar de 

christenen konden rekenen op Gods genade, want voor Hem is het niet moeilijk om met een 

minderheid een overmacht te overwinnen. Hij zei immers tot zijn volk:” Eén man zal er 

duizend verjagen en twee zullen er tienduizend op de vlucht drijven.”29 Het christelijke 

leger haalde dus de bovenhand, ze dreven de vijanden op de vlucht en behaalden een 

triomfantelijke zege die hen vanuit de hemel werd aangereikt. Men zegt dat er bij dit treffen 

2000 vijanden sneuvelden en slechts 24 christenen. 

Bursuq zag dat de gebeurtenissen een totaal andere uitkomst hadden dan hij had gedacht, hij 

was totaal in de war en erg onder de indruk. Hij stak daarop de Eufraat over en keerde naar 

zijn thuisbasis terug in een allesbehalve triomfantelijke stemming. De koning van zijn kant 

kon uit de vijandelijke buit en uit de gulle giften van zijn geloofsgenoten en van zijn 

vrienden een omvangrijke geldsom bij elkaar krijgen. Die gebruikte hij als losgeld om zijn 

vijfjarige dochter, die hij als gijzelaar in zijn plaats had achtergelaten, vrij te kopen. Dan 

nam hij voor een tijd afscheid van Antiochië en hij keerde behouden en triomfantelijk naar 

Jeruzalem terug. In de loop van datzelfde jaar liet de koning in de bergen boven Beiroet een 

fort bouwen, dat Glavianusberg genoemd werd. 

 

XIII,17 De koning verslaat de Ascalonieten en de Egyptenaren, die hen waren komen 

ondersteunen.  
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Rond diezelfde tijd verstreek de periode van de wapenstilstand en van het vredesbestand dat 

mits het betalen van een vergoeding afgesloten was tussen de koning en Toghtekin. Dus 

verzamelde de koning alle troepen van het Koninkrijk en hij begon een offensief tegen het 

gebied van Damascus. Ongehinderd kon hij het gebied doorkruisen, enkele nederzettingen 

verwoesten en de inwoners meevoeren als gevangenen. Hij haalde bij de vijand heel wat 

buit binnen en zwaarbeladen keerde hij daarmee veilig en wel naar zijn thuisbasis terug. 

Er waren nauwelijks drie dagen verlopen en de troepen waren nog niet ontbonden, toen er 

plots gesignaleerd werd dat het Egyptische leger met groots machtsvertoon tot bij de stad 

Ascalon genaderd was. De Egyptenaren hadden immers de gewoonte om viermaal per jaar 

een nieuw garnizoen naar die stad te sturen. Door deze continue aflossing van hun troepen 

poogden ze weerwerk te bieden aan de voortdurende aanvallen van de christenen en de 

verliezen te compenseren die ze doorlopend moesten incasseren. Nieuwaangekomen troepen 

hadden de gewoonte en de traditie om direct de confrontatie aan te gaan met de christenen 

om op die manier het potentieel van deze laatsten uit te testen en tegelijkertijd voor de 

burgers van Ascalon een demonstratie te geven van hun militaire kwaliteiten. Bij die 

schermutselingen werden er geregeld verschillenden onder hen gevangengenomen en 

                                                           
29 Deuteronomium 32,30; Jesaja 30,17. 
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daarbij vielen er ook dodelijke slachtoffers, want de Egyptenaren misten terreinkennis en de 

nodige krijgservaring. De burgers van Ascalon beschikten echter over meer routine en 

waren zo verstandig om confrontaties met de christenen uit de weg te gaan of gingen uiterst 

omzichtig te werk, wanneer ze hen op de vlucht achterna zaten.  

Toen de koning bericht kreeg van die Egyptische inval, organiseerde hij geen nieuwe 

expeditie, maar hij verlengde de vorige en in allerijl trok hij in de richting van Ascalon. 

Eens daar aangekomen, legde hij zich met zijn dapperste en sterkste krijgers op een 

geschikte locatie in hinderlaag. Zijn lichtbewapende troepen stuurde hij vooruit om met 

razzia’s her en der de stedelingen te sarren en hen uit te dagen om in de achtervolging te 

gaan.  

Zodra de burgers bemerkten dat de christenen ongestoord de naaste omgeving van de stad 

teisterden, wilden ze die schandalige provocaties niet langer tolereren. Ze grepen dus ijlings 

naar hun wapens en in kleine groepen verlieten ze onbezonnen de stad. De christenen 

maakten daarop spontaan rechtsomkeer en gingen op de loop. De stedelingen zaten hen 

roekeloos op de hielen tot bij die plaats waar de koning zich met de kruim van zijn troepen 

schuilhield in een hinderlaag. Boudewijn liet deze aangereikte kans niet ontglippen en zijn 

gezellen boden hem hierbij loyaal ondersteuning. Ze maakten het de vijand onmogelijk om 

naar de stad terug te keren, wat precies hun bedoeling was, gingen een lijf-aan-lijfgevecht 

aan en beukten hevig op hen in. Zo slaagden ze erin om veertig onder hen onderweg af te 

maken, vooraleer ze zich in de stad konden terugtrekken.  

De overige slaagden er wel in om de stad te bereiken, maar ook binnen de wallen waanden 

ze zich nog niet veilig. Het geweeklaag van de burgers en hun jammerklachten die nog 

luider klonken dan gewoonlijk leverden het bewijs dat de gesneuvelde Ascalonieten 

gerekend werden bij de meest krijgshaftige en edelste burgers. 

Daarop riep de koning met trompetstoten en tromgeroffel zijn manschappen terug. Ze 

sloegen hun kamp op in de buurt van de stad en zo konden ze in een uitgelaten stemming en 

in alle rust triomfantelijk de nacht doorbrengen. Vervolgens keerde Boudewijn veilig naar 

Jeruzalem terug.  

 

XIII,18 De koning trekt het gebied van Damascus binnen en Toghtekin rukt tegen hem uit. Er 

wordt slag geleverd en het christelijke leger komt hieruit als overwinnaar tevoorschijn.  
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Het jaar daarop, t.t.z. in 1126 na Christus, in de loop van het achtste regeringsjaar van 

koning Boudewijn II, werd in de maand januari in opdracht van de koning en van de 

rijksbaronnen, heel de bevolking van het Koninkrijk, van klein tot groot en in alle steden, 

via herauten opgeroepen. Op enkele dagen tijd kon zo de volledige beschikbare krijgsmacht 

van het Koninkrijk als één man samenkomen in de buurt van de stad Tiberias om, zodra 

daartoe het signaal zou gegeven worden, het gebied van Damascus binnen te vallen. 

Eens ter plaatse aangekomen, kregen ze de gebruikelijke orders, ze brachten hun bagage in 

orde en vormden de marscolonne. Eerst trokken ze door Dekapolis en vervolgens betraden 

ze vijandelijk terrein. Ze doorkruisten een smalle vallei, de Kloof van Roob en belandden in 

de vlakte van Medan, een zeer lang en uitgestrekt vlak terrein met een onbeperkt vergezicht. 

Die vlakte wordt doorkruist door de rivier Dan, die in het gebied tussen Tiberias en 

Scythopolis, het vroegere Beit She’an30, in de Jordaan uitkomt. Sommigen zijn van mening 

en voeren daarvoor de naam ‘Dan’ als argument aan, dat deze waterloop de laatste 

lettergreep vormt van de naam ‘Jordaan’. ‘Jor’ gebruiken ze dan als benaming van de rivier 

die uitkomt in het Meer van Galilea en die van daar verder loopt tot aan de samenvloeiing 

met de Dan. Het vervolg van de rivier noemen zij dan Jordaan en die bestaat dus uit de 

                                                           
30 Volgens Huygens, een slordigheidje van Willem. Correcter zou zijn ‘het huidige Beit She’an’. Cf. infra XXII,27. 
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vermengde wateren van de Jor en de Dan. Maar Beda en andere gerenommeerde geleerden 

stellen dat beide rivieren ontspringen in de buurt van Caesarea Philippi, aan de voet van het 

Libanongebergte. De ene rivier heet Jor, de andere Dan. Uit hun samenvloeiing ontstaat de 

stroom van de Jordaan, die dan als een zelfstandige waterloop uitkomt in het Meer van 

Gennesaret of m.a.w. het Meer van Galilea. Van daaruit loopt de Jordaan over een afstand 

van ongeveer honderd mijl verder door die fameuze vallei om vervolgens uit te monden in 

de Dode Zee, die ook weleens Zoutzee genoemd wordt. 

Het christelijk leger doorkruiste dus de vlakte en belandde bij een dorp, Salome genaamd. 

Deze plaats telde in die tijd, zoals trouwens nu nog altijd, een volledig christelijke 

bevolking. Daarom spaarden de christenen deze nederzetting en behandelden ze de 

inwoners als broeders. Ze brachten orde in hun colonne, plaatsten iedereen in de gepaste 

formatie en trokken daarop verder naar Mergisafar. Men vertelt dat hier Saulus, die toen nog 

een roofzuchtige wolf was en een vervolger van Gods kerk, een stem hoorde die zegde: 

“Saulus, Saulus, waarom vervolgt u mij, …?”31 Het lijkt wel door God beschikt dat het leger 

van de gelovigen op de plaats aankwam van die gebeurtenis en dit precies op dezelfde dag 

waarop, zoals in het verhaal verteld wordt, de vervolger veranderde in “een uitverkoren 

instrument van de Heer” 32. 

De christenen hadden zich dus daar verzameld en twee dagen lang keken ze van op een niet 

al te verre afstand uit op het kamp van de Damasceners dat frontaal tegenover hen lag. Op 

de derde dag kwam het dan tot een treffen. Langs beide zijden had men zich grondig 

voorbereid en de posities voor het gevecht ingenomen. Dan kruisten ze de wapens en de 

twee kampen toonden daarbij veel agressie. Omdat de aanvalskracht van beide legers 

evenwaardig was, bleef het een hele tijd onduidelijk wie er aan de winnende hand was. De 

koning voerde, zoals gewoonlijk, een felle charge uit op de vijand, hij noemde elk van zijn 

vechtjassen bij de naam, spoorde hen aan met woord en daad, stimuleerde zijn manschappen 

om de vijand af te maken en gaf hen uitzicht op de overwinning. Met hun ontblote zwaard 

stortten de christelijke krijgers zich op de vijand en zo wilden ze het inspirerende voorbeeld 

van hun koning evenaren. Bezield door geloofsijver, wilden zij het onrecht wreken dat God 

en henzelf was aangedaan.  

Maar ook Toghtekin gebruikte peptalk om zijn manschappen aan te vuren en wekte hun 

strijdlust op met allerlei beloften. Daarbij benadrukte hij dat ze een rechtvaardige oorlog 

uitvochten voor vrouw en kinderen, voor hun vrijheid, wat nog een hoger ideaal is, en ter 

verdediging van hun vaderlandse grond tegen rovers. Door deze en soortgelijke uitspraken 

gingen ze er beide even fanatiek tegen aan en moesten ze voor elkaar niet onderdoen in 

strijdlust.  

De infanterie werd gestimuleerd door het voorbeeld van de koning en van de ruiterij en zij 

vielen de vijandelijke linies ongenadig aan. Vijanden, die vielen of gewond raakten, 

maakten zij af met hun zwaarden en alle ontsnappingsroutes werden afgesneden. Wanneer 

er christenen vielen, hielpen zij hen terug recht en zij maakten hen terug gevechtsklaar. 

Gewonden werden afgevoerd naar de tros om daar verzorging te krijgen en ten slotte waren 

er ook nog infanteristen – en dat bleek rampzalige gevolgen te hebben voor de vijandelijke 

troepen op die dag – die er zich op concentreerden om de paarden van de vijand te 

verwonden. Hierdoor werden de ruiters een gemakkelijke prooi voor de voetknechten die 

achter hen kwamen. 

De koning zelf, met in zijn spoor enkele van zijn sterkste en meest gerenommeerde ridders, 

ging tekeer als een leeuw tussen de compacte vijandelijke linies en hij richtte links en rechts 

van hem een slachtpartij aan, wat zelfs voor de overwinnaars afschuwelijk om zien was.  

                                                           
31 Handelingen 9,4. 
32 Handelingen 9,15. 
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In geen enkele kroniek wordt er tot op de dag van vandaag melding gemaakt van nog enig 

ander gevecht dat even heikel was of zo onzeker qua afloop. Hoewel de slag al gaande was 

van het derde tot en met het tiende uur van de dag, kon men zelfs op het elfde uur nog niet 

voorspellen wie er aan het langste eind zou trekken. Uiteindelijk, dankzij de hulp van de 

goddelijke genade en de tussenkomst van de Apostel van de heidenen, werden de vijanden 

op de vlucht gejaagd en zij moesten een afslachting ondergaan die zij zich nog lange tijd 

zouden herinneren. Naar verluidt, telde de vijand op die dag meer dan tweeduizend 

gesneuvelden. Bij een telling van de christelijke verliezen, zowel bij de ruiterij als bij de 

infanterie, kwam men uit op vierentwintig gesneuvelde ridders en tachtig voetknechten. 

Zo behaalden de christenen met Gods hulp de overwinning en de koning kon als 

overwinnaar het slagveld in bezit nemen. Met veel vreugde en uitingen van dankbaarheid 

liet hij vervolgens zijn troepen naar hun respectieve thuisbasis terugkeren. Op zijn terugweg 

belandde Boudewijn bij een toren, waarin zesennegentig vijanden een toevlucht gezocht 

hadden. Ze bestormden die toren met alle geweld, kregen de vijanden te pakken en maakten 

hen ongenadig af met het zwaard. Dan trokken ze verder en veroverden nog een tweede 

toren, die onder de bewaking stond van twintig Turken. Maar Boudewijn spaarde hun leven, 

omdat ze de toren zonder enige weerstand aan de christenen overdroegen. Wel liet hij dat 

bouwwerk zo vlug mogelijk ondermijnen. De toren zakte in elkaar en de brokstukken 

kwamen met veel gedruis op de grond terecht. Daarna bereikten de christenen terug hun 

thuisbasis, vol vreugde over hun meervoudige en memorabele triomfen. 

 

XIII,19 De graaf van Tripoli verovert de stad Raphanea33. De Romeinse keizer Hendrik 

overlijdt en Lotharius volgt hem op.  
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Rond diezelfde periode nam graaf Pons van Tripoli zich voor om de stad Raphanea, die 

vlakbij zijn gebied lag, aan te vallen. Hij zag dat dit project een haalbare kaart was, maar om 

het nog makkelijker te kunnen realiseren, deed hij via herhaalde brieven en koeriers een 

beroep op de koning van Jeruzalem met de vraag om bij die operatie aanwezig te zijn en 

ondersteuning te bieden. De koning, zoals altijd geëngageerd en bereid om zich in te zetten 

voor het algemeen belang van het christenvolk, trommelde een aanzienlijk escorte op en 

haastte zich naar Tripoli. Bij zijn aankomst daar constateerde hij dat de graaf zich grondig 

voorbereid had op het beleg. Ze namen van daaruit belegeringstuigen mee en al het 

materiaal dat ze konden gebruiken bij de blokkade van een stad en ook reisgeld en proviand 

voor meerdere dagen. Vervolgens stuurden ze de infanterie vooruit en de koning en de graaf 

rukten dan met hun eigen troepen op naar Raphanea. Eens daar aangekomen, organiseerden 

ze, zoals gepland, een blokkade rondom de stad, om het de burgers van meet af aan 

onmogelijk te maken om binnen of buiten te gaan. 

Ten gevolge van haar natuurlijke ligging maar ook door haar weinig talrijke bevolking 

stelde de versterking van de stad niet veel voor. Zij had ook al heel wat te lijden gehad van 

allerlei aanvallen en was niet bij machte om lang weerstand te bieden. Pons had immers in 

de aangrenzende heuvels een versterking laten bouwen en het daarin gelegerde garnizoen 

bestookte bijna onophoudelijk de stad en had haar al aan de rand van de ondergang 

gebracht. De burgers moesten zich dan ook na een intense belegering van achttien dagen 

overgeven. Ze hadden daarbij wel voor zichzelf, voor hun vrouwen en kinderen garanties 

gekregen voor een vrije en veilige aftocht.  

Raphanea ligt in de provincie Apamea en hangt van deze stad af. De verovering greep plaats 

op 31 maart. Daarop keerde de koning naar Jeruzalem terug en daar vierde hij met veel 

godsvrucht het paasfeest.  

                                                           
33 Rafniye (Syrië). 
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Ongeveer in die periode overleed de Romeinse keizer Hendrik. Zijn opvolger was de 

aanbevelenswaardige hertog van Saksen, Lotharius. Deze trok vervolgens met een zeer 

omvangrijk leger naar Apulië en overweldigde die regio helemaal tot aan kaap Faro. Daarop 

benoemde hij Ranulf (van Alife), een verstandig en vooruitziend figuur, tot hertog van 

Apulië. Graaf Rogier, die zich eerder heel dat gebied met geweld toegeëigend had, werd op 

de vlucht gedreven naar Sicilië. Maar eens de keizer weg was, kwam Rogier terug om de 

regio te heroveren en de strijd aan te gaan met Ranulf. Na diens dood, werd Rogier meester 

over het hertogdom en nog later werd hij koning van Sicilië en van heel de provincie 

Apulië.  

 

XIII,20 Bursuq valt andermaal het gebied van Antiochië binnen. Maar uiteindelijk wordt hij 

door zijn eigen achterban vermoord. De Egyptische vloot vaart naar Syrië, maar lijdt een 

nederlaag en moet onverrichterzake terugkeren.  
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Terwijl de koning zich nog ophield in de buurt van Tyrus, verscheen er plots een ijlbode 

vanuit Antiochië. Via een geschreven boodschap maar ook uit zijn mond vernamen zij dat 

Bursuq, die vreselijke christenvervolger, met een omvangrijke groep ruiters Coele-Syria 

was binnengevallen. Hij belegerde daar vestingen en zonder dat iemand hem iets in de weg 

legde, stak hij willekeurig her en der nederzettingen in brand. De inwoners werden als 

gevangenen meegenomen en vrouwen en kinderen belandden in de slavernij. Op datzelfde 

moment was de koning echter op zijn hoede voor de Egyptenaren, want hij was er zeker van 

dat ze in de nabije toekomst zouden komen opdagen met de enorme vloot die ze in 

gereedheid hadden gebracht. Maar niettemin reageerde hij bij dat bericht uit Antiochië als 

een bekwame dokter, die, wanneer hij merkt dat de toestand van een patiënt acuut wordt, 

zich daarheen rept om een remedie toe te dienen. Hij liet dus alle andere beslommeringen 

varen en trok naar het gebied van Antiochië, omdat de situatie daar ernstiger was. 

Toen Bursuq dit hoorde, maakte hij prompt een einde aan de blokkade die hij met veel 

inspanningen georganiseerd had bij de fameuze vesting van Cerepum en hij trok zich heel 

diep in vijandelijk gebied terug. Maar vóór de aankomst van de koning had hij nog een 

kleine niet erg bekende versterkte nederzetting overweldigd en daar sommige vrouwen 

samen met hun kinderen gevangenen genomen. Want de mannen, die dat beleg hadden 

meegemaakt, waren ten koste van veel moeite en risico’s uit de handen van de vijand 

kunnen blijven. Ze opteerden ervoor om apart hun heil te zoeken in de vlucht in plaats van 

samen met vrouw en kinderen onder het ellendige juk van de gevangenschap te belanden. 

Doch enige tijd later werd die misdadige en tot verdoemenis voorbestemde Bursuq door 

leden van zijn eigen huishouding en van zijn entourage neergestoken en vermoord. Zo 

plukte hij door eigen schuld de kwalijke vruchten van het zaad, dat hij zo misdadig had 

uitgestrooid. 

Terwijl deze ontwikkelingen zich afspeelden in de regio van Antiochië, voer, zoals al eerder 

aangekondigd, een Egyptische vloot, bestaande uit vierentwintig galeien, langs heel de 

zeekust tot bij de stad Beiroet. Zij zetten zich daar nauwlettend op de uitkijk of ze geen 

verliezen konden toebrengen aan één van onze steden en voor het geval zich de kans zou 

voordoen om passerende reizigers of mensen die in Syrië aankwamen onverhoeds te 

overvallen, door als het ware uit hun hinderlaag tevoorschijn te komen. Maar uiteindelijk 

kregen ze te kampen met een tekort aan drinkwater en door de prangende dorst moesten ze 

wel aan land gaan vlakbij een rivier om daar water te gaan putten. Maar de inwoners van 

Beiroet en ook anderen, die hen vanuit naburige steden kwamen ondersteunen, trokken op 

hen af, dreven hen met geweld weg van die waterloop en verhinderden zo dat ze zich van 

het water daaruit konden bevoorraden. Dan gingen ze hen met volle overgave met hun 
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wapens te lijf en met harde hand dwongen zij hen om naar hun schepen terug te keren. 

Daarbij kwamen er uiteindelijk 130 vijanden om door het zwaard. 

 

XIII,21 Bohemund junior komt aan in Antiochië. De koning stelt hem terug in het bezit van 

zijn gebied en geeft hem zijn dochter Alice als echtgenote.  
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De volgende herfst sloot Bohemund junior, zoon van de eerste Bohemund en tevens vorst 

van Tarente, een contract af met zijn oom langs vaderszijde, hertog Willem van Apulië. Zij 

kwamen betreffende de toekomstige opvolging overeen dat bij het overlijden van één van 

hen beide, de andere hem in al zijn hoedanigheden zou opvolgen. Bohemund had tevens een 

vloot in gereedheid laten brengen, bestaande uit tien galeien en nog twaalf andere schepen 

om bagage en materiaal te vervoeren maar die ook konden dienen voor het transport van 

wapens en proviand. Dan zette hij koers naar Syrië in het volste vertrouwen dat de koning 

tegenover hem loyaal zou zijn. Hij rekende er immers op dat deze niet zou weigeren om aan 

hem zijn vaderlijk erfdeel over te dragen, wanneer hij hem bij zijn aankomst daarom zou 

vragen.  

 Zodra de koning op de hoogte gesteld was van de aankomst van Bohemund en bericht 

kreeg dat zijn vloot veilig aangemeerd lag in de monding van de Orontes, ging hij hem met 

de baronnen van het Koninkrijk tegemoet. Bij Bohemunds aankomst in Antiochië droeg 

Boudewijn hem met een welwillend gebaar het beheer over van de stad en van heel het erbij 

horend gebied. De nimmer aflatende beslommeringen hieromtrent en de gewetensvolle zorg 

voor Antiochië hadden voor de koning al bij al acht jaar lang een zware belasting betekend. 

Na de overdracht van het prinsdom kwamen alle vooraanstaanden en baronnen van heel het 

gebied, in tegenwoordigheid van de koning en op diens uitdrukkelijke wens, voor hun 

leenheer de eed van trouw afleggen. Vervolgens werd er via bemiddeling van leden van 

beide families beslist dat de koning zijn tweede dochter in lijn, Alice, op grond van 

afspraken, waarover beide partijen het eens geraakt waren, aan Bohemund ten huwelijk gaf, 

om op die manier de onderlinge vriendschap en het wederzijdse respect nog te versterken.  

Bohemund was op dat ogenblik een jongeman van ongeveer achttien jaar, die opviel door 

zijn uiterlijke schoonheid. Hij had een rijzige gestalte, blond haar en aantrekkelijke 

gelaatstrekken. 

Zelfs voor mensen die hem niet kenden kwam hij over als een prins door zijn aangename 

manier van spreken en zijn gave om via het woord de harten van een gehoor voor zich te 

winnen. Hij was ook zeer vrijgevig en beschikte, zoals zijn vader, ook over een schitterende 

uitstraling. Qua adellijke voorouders moest hij voor niemand onderdoen, want zijn vader 

Bohemund was de zoon van de vermaarde en voor altijd gedenkwaardige Robert Guiscard 

en zijn moeder was Constance, een hoogstaande dame die tussen andere edelvrouwen opviel 

door haar uitzonderlijk adellijk voorkomen. Zij was bovendien de dochter van Filips, de 

uitmuntende koning van de Franken. 

Het huwelijk van Bohemund en Alice werd met het gebruikelijke ceremonieel ingezegend, 

de koningsdochter nam, zoals de huwelijksregels het voorschrijven, met veel luister haar 

intrek bij de prins en de koning kon, nu hij die zware verantwoordelijkheid had kunnen 

neerleggen, veilig en wel naar Jeruzalem terugkeren. 

Het jaar daarop belegerde Bohemund de vesting Kafar-Tab, die de vijand enkele jaren 

eerder34 gewelddadig in bezit had kunnen nemen. Uit heel het prinsdom liet hij troepen 

overkomen en door gespecialiseerde technici ontworpen militaire tuigen die nodig zijn om 

een vesting te veroveren. Hij begon aan het beleg en na korte tijd lukte het hem om die 

versterking in te nemen. Hij spaarde niemand van de bewoners die hij te pakken kreeg, ook 

                                                           
34 Cf. supra XIII,16. 
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al probeerden zij tegen een hoge afkoopsom hun leven te vrijwaren en door geld te geven 

hun redding te verzekeren. Dit waren dan de ‘primeurs’ die deze beroemde en edele jonge 

prins afleverde als eerste bewijs van zijn hoge kwaliteiten. 

 

XIII,22 Tussen diezelfde Bohemund en graaf Joscelin van Edessa rijst een ernstig 

meningsverschil. De koning komt echter snel tussenbeide en legt alles bij. De Afrikanen 

voeren een heftige aanval uit op de Siciliaanse stad Syracuse. 
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Maar al vlug rees er een zwaar meningsverschil tussen de prins van Antiochië en graaf 

Joscelin van Edessa. De oorzaken hiervan blijven voor ons heel duister, maar voor God 

waren ze in elk geval bijzonder ergerlijk. Het kwam zo ver dat Joscelin, tegen alle ethische 

principes en alle eigentijdse normen in, voor het nageslacht een verderfelijk voorbeeld 

achterliet door Turken en milities, samengesteld uit ongelovigen, te hulp te roepen. Dankzij 

hun steun kon hij her en der op het grondgebied van Antiochië brandstichten en de 

inwoners, dienaren van Christus, totaal onterecht onder het juk van de slavernij brengen. 

Het meest opmerkelijke daarbij was – en dat wekte waarschijnlijk nog het meest de 

goddelijke woede op – dat hij al deze wandaden naar verluidt pleegde in afwezigheid van de 

prins en zonder dat deze ook maar van iets afwist, want hij was op dat moment druk bezig 

om in dienst van Christus diens vijanden te bestrijden. Het staat dan ook buiten kijf dat 

Joscelin op de onverbiddelijke afkeuring en verontwaardiging mag rekenen van de lezers 

van deze kroniek en dat hij hierom met reden door iedereen zal vervloekt worden.  

De geruchten over deze crisis bereikten echter de koning en in een eerste fase was hij er 

vooral om bekommerd dat de vijanden door deze interne strijd geen kans mochten krijgen 

om binnen te vallen, wat nog tot grotere problemen voor ons zou leiden. Immers volgens het 

woord van de Heer “vervalt elk rijk dat innerlijk verdeeld is tot een woestenij.”35 Maar in 

een tweede fase was er nog het gegeven dat beide partijen tot zijn naaste familie behoorden. 

De ene was zijn kozijn, als zoon van zijn tante langs moederszijde, de andere was zijn 

schoonzoon, aan wie hij nog recent zijn dochter had uitgehuwelijkt. Daarom trok hij dus in 

allerijl naar dat gebied in een poging om de vrede te herstellen. Met de loyale en intense 

medewerking van patriarch Bernard van Antiochië, slaagde hij erin om tussen hen een 

betere verstandhouding te creëren. Een gunstige factor hierbij was wel dat de graaf 

ondertussen ernstig ziek geworden was. Hij was er zeer erg aan toe, kreeg berouw over zijn 

daden en legde tegenover de Heer een gelofte af: als de Heer zijn leven en zijn gezondheid 

zou vrijwaren, dan zou hij tegemoetkomen aan de wensen van de prins, hem, zoals past, 

trouw zweren en zich met hem verzoenen. En dat gebeurde ook zo. Want zodra Joscelin 

volledig hersteld was, kwam het tot een verzoening tussen beide partijen in het bijzijn van 

de koning en van de patriarch. Nu hun onderlinge verstandhouding volledig hersteld was, 

legde Joscelin de eed van trouw af tegenover de prins en hij hield zich daar ook op gepaste 

wijze onafgebroken aan. Eens de vrede bereikt, keerde de koning terug naar Jeruzalem.  

Men zegt dat in diezelfde periode graaf Rogier van Sicilië met een goed uitgeruste vloot van 

40 galeien naar Afrika gevaren is. De inwoners van deze provincie hadden vooraf weet van 

deze expeditie, zij troffen de nodige voorbereidselen en boden de vijand geen enkele kans 

om hen schade te berokkenen. Integendeel zelfs, want ze zorgden voor een even afdoende 

bewapening van de galeien waarover zij beschikten en toen hun aanvallers onverrichterzake 

moesten terugkeren, zetten ze hen in ijltempo achterna tot in Sicilië. Eens daar aangekomen, 

vielen ze met 80 galeien onverhoeds de edele aloude stad Syracuse aan. Daar was men door 

de lange periode van vrede wat passief geworden, te zeker van zichzelf en niet alert voor 

                                                           
35 Lucas 11,17: een blijkbaar favoriete Bijbelpassage van Willem, want hij vermeldt die bij herhaling: cf. infra 
XIV,17; XVII,26; XXII,6 en XXII,10. 
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enig gevaar. De aanvallers konden de stad meteen veroveren en daarna maakten ze de 

inwoners af met het zwaard. Ze spaarden daarbij niemand ongeacht leeftijd of geslacht. Wie 

het er toch levend van afbracht, moest een slavernij verduren, die erger was dan eender 

welke dood. De plaatselijke bisschop kon met een aantal geestelijken naar de omgeving van 

de stad vluchten en ontsnapte zo op het nippertje. 

 

XIII,23 Aanstelling van een eerste Latijnse aartsbisschop van Tyrus.  
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In de loop van de volgende lente, in het vierde jaar nadat de stad aan het christendom was 

teruggegeven, kwam de koning met de patriarch en de hoogste autoriteiten van het 

Koninkrijk in Tyrus samen. Ze begonnen besprekingen over de aanstelling van een 

aartsbisschop in de plaatselijke kerk en uiteindelijk besloten ze om eerwaarde heer Willem, 

prior van het H. Graf, in die functie aan te stellen. Hij was van Engelse afkomst en een 

voorbeeld qua levenswijze en persoonlijkheid.  

Op dit punt gekomen – de Heer is hier onze getuige – kunnen wij niet nalaten om ons 

beklag te doen. Het spreekwoord zegt immers: “Waar de liefde is, daarop zijn ook de ogen 

gefocust en waar er smart is, daarop richt zich de hand.” Om deze reden zijn we hierdoor 

ook diep getroffen, het bezorgt ons veel pijn en deze smart ebt maar niet weg. Ook al staan 

we in bewondering voor het wijze beleid dat in die periode gevoerd werd, toch blijft deze 

episode aan ons kleven en moeten wij hier spreken van onverantwoord gedrag. Want 

dezelfde verantwoordelijken, die twee jaar vóór de bevrijding van deze stad door het 

christendom, ter plaatse een bisschop hadden aangesteld, hebben ten gevolge van een laks 

en onverantwoord beleid vier jaar lang verwaarloosd om daar een nieuwe kerkelijke leider 

aan te stellen. In de tussentijd raakten de kerken natuurlijk in verval en de kathedraal was 

totaal onderkomen. Terwijl deze kerk toch de eerste zorg verdiende, omdat de algemene 

verantwoordelijkheid bij haar berustte, kreeg zij, zoals een vervloekte, het slechtste deel. Er 

staat immers geschreven: “Vervloekt is degene die zijn deel laat verkommeren.”36 

Niettemin hebben wij allemaal, onze gedenkwaardige voorganger en al zijn opvolgers, wij 

zelf inbegrepen, met recht en reden getracht de rampzalige gevolgen van deze beleidsfout in 

te dijken. Want wij hebben ons deel niet laten verkommeren – dat was al eerder door 

anderen gebeurd – maar we hebben het in die toestand wel moeten overnemen. Moge de 

Heer al wie zijn kerk zo behandeld hebben, hoe dan ook sparen en hen niet verwijzen naar 

de plaats van de verdoeming. 

Nadat onze gedenkwaardige voorganger zijn wijding voor dat ambt had ontvangen uit 

handen van de patriarch van Jeruzalem, vertrok hij naar Rome om daar het pallium37 te 

krijgen, maar hij deed dat tegen de wil in en ondanks het verzet van de patriarch die hem 

gewijd had. Hij werd door paus Honorius heel vriendelijk ontvangen, verkreeg wat hij 

gevraagd had en kon daarna terug naar zijn thuis vertrekken met veel eerbewijzen en in het 

bezit van een apostolische brief met de volgende inhoud: 

 

“Bisschop Honorius, dienaar van de dienaren Gods, zendt aan zijn eerbiedwaardige 

broeders, de suffragaanbisschoppen, aan de clerus en aan het volk van Tyrus, zijn groet en 

zijn apostolische zegen. 

Naar ons is gekomen onze teergeliefde broeder Willem, uw aartsbisschop en wij hebben 

hem, zoals past, liefdevol onthaald. Zijn uitverkiezing is verlopen volgens de canonieke 

regels en hij is gewijd door onze eerbiedwaardige broeder, patriarch Gormond van 

                                                           
36 Bernardus, De Consideratione I,5. 
37 Cf. supra VII,8 n.6. 
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Jeruzalem. Na Willem ontvangen te hebben, hebben wij hem getooid met de waardigheid 

van het pallium, symbool van de volheid van zijn episcopale bevoegdheden. Omdat wij 

ervan overtuigd zijn dat zijn persoon mits Gods genade een zeer positief effect zal hebben 

op uw moederkerk, de kerk van Tyrus, hebben wij besloten om hem, begeleid door onze 

apostolische zegen en in het bezit van een brief van onzentwege, naar u terug te sturen. Wij 

vragen dus officieel aan u allen om hem welwillend te onthalen en om hem als uw eigen 

metropoliet en bisschop, die aangesteld is over uw zielen, in alle nederigheid de gepaste 

onderdanigheid, gehoorzaamheid en respect te betonen.”  

 

“Bisschop Honorius, dienaar van de dienaren Gods, zendt hierbij zijn groet en apostolische 

zegen aan zijn eerbiedwaardige broeder, patriarch Gormond van Jeruzalem.  

Wij hebben uw broederlijk schrijven ontvangen en onze broeder Willem, die u in de kerk 

van Tyrus tot aartsbisschop hebt gewijd, welwillend ontvangen en vervolgens getooid met 

de waardigheid van het pallium, als symbool van de volheid van zijn episcopale 

bevoegdheden. Aan de suffragaanbisschoppen, die onder zijn kerk ressorteren, geven wij 

dus de expliciete opdracht om hem als hun eigen metropoliet de gepaste onderdanigheid, 

gehoorzaamheid en respect te betonen.” 

Gegeven te Bari, 8 juli (1128). 

 

Paus Honorius stuurde met de aartsbisschop een apostolische legaat mee, bisschop Egidius 

van Tusculum, iemand die zeer welsprekend en zeer geletterd was. Van hem bezitten wij op 

de dag van vandaag nog gerenommeerde brieven, die aan de Antiochiërs gericht zijn. Via 

hem richtte de paus een brief aan patriarch Bernard met daarbij de uitdrukkelijke vraag om 

de suffragaanbisschoppen, die nog onder hem ressorteerden, terug te geven aan de 

aartsbisschop van Tyrus. Hij schreef onder meer het volgende:  

 

“Wij geven u daarom, via deze apostolische brief en door de tussenkomst van onze 

eerbiedwaardige broeder en pauselijke legaat, bisschop Egidius van Tusculum, de opdracht 

om de suffragaanbisschoppen van de kerk van Tyrus terug af te staan. Als zij niet binnen de 

veertig dagen na de ontvangst van deze brief van onzentwege, de voorziene eed van 

onderdanigheid hebben afgelegd, zullen wij hen na het verstrijken van die termijn uit hun 

ambt van bisschop ontzetten.” 

 

De achterliggende redenen waarom de aartsbisschop van Tyrus gewijd werd door de 

patriarch van Jeruzalem en aan hem zijn onderdanigheid betoonde – het is nochtans een 

historisch feit dat de kerk van Tyrus van in de apostolische periode tot op de dag van 

vandaag afhangt van de kerk van Antiochië – zal ik in het vervolg van deze kroniek 

uiteenzetten op een daarvoor gepaste plaats. 

 

XIII,24 Graaf Fulco van Anjou gaat in op de uitnodiging van de koning en krijgt de 

eerstgeborene prinses Melisende als echtgenote.  
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Ongeveer in de helft van de lente van het volgende jaar legde graaf Fulco van Anjou, een 

schitterend en indrukwekkend figuur, aan in de haven van Akko met in zijn gevolg een 

aanzienlijk gezelschap van edelen en met een luister die de koninklijke status overtrof. Op 

unaniem advies van de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten had de koning hem het aanbod 

gedaan om in het huwelijk te treden met zijn eerstgeboren dochter, prinses Melisende. In 

zijn gezelschap arriveerde ook de koninklijke opperbevelhebber Willem van Bures, die 

meteen na de bevrijding van de koning uit zijn gevangenschap samen met een aantal edelen 
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uitgestuurd was om graaf Fulco te ontbieden. Bij zijn vertrek had hij de opdracht gekregen 

om in naam van de koning en van de autoriteiten van het Koninkrijk in vertrouwen en bij 

ede te bevestigen dat Fulco, zodra hij veilig en wel in het Koninkrijk aangekomen was, 

binnen de vijftig dagen in het huwelijk zou treden met de oudste dochter van de koning, met 

het vooruitzicht om zelf koning te worden na de dood van Boudewijn II. Zodra Fulco aan 

land was, gaf de koning uitvoering aan de overeenkomst en, nog vóór het ophanden zijnde 

feest van Pinksteren, gaf hij hem zijn dochter Melisende ten huwelijk. Het echtpaar werd 

ook, zolang de koning leefde en tot aan zijn dood, in het bezit gesteld van de twee steden 

Tyrus en Akko.  

Graaf Fulco van Anjou ontpopte zich als een vooruitziend en wijs man, die de koning 

tijdens zijn verdere leven bijstond, zowel in de binnen- als de buitenlandse aangelegenheden 

van het Koninkrijk. Loyaal vervulde hij in zijn toegewijde dienst aan de koning alle taken 

van een zoon en hij manifesteerde alle kwaliteiten, waarmee men zich gewoonlijk geliefd 

maakt. 

 

XIII,25 Patriarch Gormond van Jeruzalem overlijdt en Stefan volgt hem op. Er rijst echter 

een hardnekkig geschil tussen de koning en de patriarch.  
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In de loop van datzelfde jaar werd Gormond, de gedenkwaardige patriarch van Jeruzalem, 

tijdens het beleg van Belhacem, een burcht in de buurt van Sidon, die in de handen was van 

rovers, getroffen door een dodelijke kwaal. Hij werd in zeer kritieke toestand overgebracht 

naar Sidon. Daar verergerde de kwaal en, zoals inherent is aan een sterfelijk bestaan, ging 

hij ‘de weg, die ieder mens wacht’38, nadat hij circa tien jaar aan het hoofd gestaan had van 

de kerk van Jeruzalem.  

Een man van adellijke geboorte, maar nog nobeler door zijn levenswijze en inborst, Stefan, 

de abt van Saint-Jean-en-Vallée in Chartres, werd in zijn plaats aangesteld. Hij was ook 

afkomstig van Chartres en een familielid van koning Boudewijn. Vóór zijn bekering 

behoorde hij tot de ridderstand, hij functioneerde ook zo en was een tijd lang burggraaf van 

Chartres. Daarna verzaakte hij aan de wereld, nam het kloosterlijk habijt aan in de eerder 

vermelde abdij en uiteindelijk werd hij, op grond van zijn palmares, belast met de leiding 

over die kerk. Tijdens zijn jeugd had hij trouwens een degelijke opvoeding genoten in de 

‘artes liberales’. Daarna was hij op pelgrimstocht naar Jeruzalem gegaan om daar te bidden 

en de heilige plaatsen te vereren. Terwijl hij daar nog even verbleef in afwachting van zijn 

overtocht, waren volk en clerus in de periode, volgend op de uitvaart van patriarch 

Gormond, druk bezig met de uitverkiezing van een nieuwe herder. Bij unanimiteit ging de 

voorkeur uit naar abt Stefan. Maar na zijn wijding begon hij aan de koning heikele kwesties 

voor te schotelen. Hij voerde immers aan dat de stad Jaffa onder zijn bevoegdheid en die 

van de Verrijzeniskerk viel. Ook het beleid over de H. Stad moest volgens hem op diezelfde 

rechtsgrond na de inname van Ascalon aan de kerk toekomen. Stefan was een schitterende 

figuur, consequent in alles wat hij ondernam, eervol in zijn levenswandel en een 

geëngageerde voorvechter van zijn rechten. Dat laatste gegeven lag aan de basis van een 

zeer ernstig conflict tussen hem en de koning. Naar verluidt, maakte zijn voortijdig 

overlijden hieraan een einde, want hij stierf binnen de twee jaar na zijn aanstelling. 

Sommigen beweren dat hij vergiftigd is, maar wij hebben hiervan geen bewijzen. Toch 

vertelt men dat hij, toen hij op zijn sterfbed lag en de koning, die hem kwam bezoeken, 

informeerde naar zijn toestand, als volgt antwoordde: “Majesteit, mijn toestand is voor het 

ogenblik zoals u die wenst.” 

 

                                                           
38 Cf. supra VII,1, n 2. 
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XIII,26 De koning, de prins van Antiochië en de graven van Tripoli en van Edessa vallen 

samen het gebied van Damascus binnen. Ze worden echter uit elkaar geslagen en moeten zich 

terugtrekken, waarbij ze een deel van het leger kwijtspelen. Patriarch Stefan overlijdt en 

Willem volgt hem op.  
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Een jaar later keerde Hugo van Payns, de eerste Meester van de Tempelridders, samen met 

nog enkele andere godvruchtige mannen terug naar Jeruzalem. Zij waren door de koning en 

de hoogste autoriteiten van het Koninkrijk naar de westerse vorsten uitgestuurd om volk op 

te trommelen om ons te komen helpen. In het bijzonder moesten zij die leiders uitnodigen 

om het beleg van Damascus te komen ondersteunen. De gezanten werden gevolgd door een 

grote groep edelen, die ingegaan waren op hun overtuigende oproep en die daarom naar het 

Koninkrijk waren vertrokken. Steunend op de militaire sterkte en op de inzet van deze 

nieuwkomers, kwamen alle christelijke leiders van het Oosten volgens afspraak samen, nl. 

koning Boudewijn, graaf Fulco van Anjou, graaf Pons van Tripoli, prins Bohemund II van 

Antiochië en graaf Joscelin I van Edessa. Na gezamenlijk overleg trommelden ze van overal 

troepen op en extra ondersteuning. Met hun legers in gevechtsformatie haastten ze zich om 

ter eerst naar Damascus om deze vooraanstaande edele stad te gaan belegeren. Eens de 

blokkade geïnstalleerd, wilden ze de Damasceners zwaar onder druk zetten om zich over te 

geven ofwel met hen de strijd aanbinden om de stad te veroveren. 

Maar de goddelijke voorzienigheid was het op grond van een duister maar rechtvaardig 

oordeel niet eens met deze onderneming. De expeditie verliep nog voorspoedig, onder Gods 

hoede, tot wanneer ze het gebied van Damascus bereikten. Dan kwamen ze bij een plaats die 

Mergisafar genoemd wordt en daar splitsten een aantal manschappen van lagere rang zich af 

van de hoofdmacht. Hun gebruikelijke opdracht in het leger bestond erin om her en der in de 

omgeving van het kamp te patrouilleren en op zoek te gaan naar de nodige proviand, zowel 

voor de manschappen als voor de dieren. Ze stonden onder de hoede van Willem van Bures 

samen met duizend ruiters. Vervolgens, zoals gebruikelijk bij dergelijke expedities, gingen 

zij uiteen om op goed geluk af heel de streek uit te kammen. Iedereen opereerde daarbij op 

eigen houtje, zonder contact met kompanen, met de bedoeling om de eigen vondst 

verborgen te houden voor de anderen en voor zichzelf op te eisen. Terwijl ze daarmee druk 

bezig waren en op hun strooptocht doorheen de omgeving van de stad op zoek waren naar 

buit om die dan aan hun achterban te gaan bezorgen, begonnen ze zich nonchalant te 

gedragen en de grenzen van de militaire discipline te overschrijden. 

Toen dit alles ter ore kwam van Toghtekin39, de vorst van Damascus, vertrouwde hij er 

vanzelfsprekend op dat hij hen met een onverwachte overval zou kunnen te grazen nemen, 

want ze gingen niet behoedzaam te werk en misten terreinkennis. Hij nam dus zijn 

elitetroepen met de meeste krijgservaring mee en overviel daarmee onverhoeds de 

christenen, die, zoals gezegd, zonder de nodige voorzorgen uitgerukt waren om zich te 

bevoorraden. Omdat ze zich hieraan niet verwachtten en zich op andere zaken 

concentreerden, kon hij hen gemakkelijk verjagen. Ze verspreidden zich over de velden, 

maar werden afgemaakt en Toghtekin bleef hen op de huid zitten totdat hij zowel de 

doorsnee krijgers als de elite escorte, die over hen moest waken, op de vlucht gedreven had 

en velen onder hen gedood had.  

Toen het bericht hierover doordrong bij de hoofdmacht, grepen de christenen naar de 

wapens om deze schanddaad te bestraffen en weerwraak te nemen. Ze wilden krijgshaftig, 

vastberaden en erg verontwaardigd de vijand tegemoet gaan, toen God plots tussenbeide 

kwam. Immers, als hij het er niet mee eens is, hebben menselijke ondernemingen geen kans 

op slagen. God zorgde voor een vreselijke stortbui, een spectaculair duistere hemel en 

                                                           
39 In feite Buri, de zoon en opvolger van Toghtekin, die zelf in februari 1128 overleden was. 
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wegen die door wateroverlast totaal onbruikbaar waren. Het gevolg hiervan was dat 

niemand het nog zag zitten om hieruit levend te ontkomen, hoewel alleen de extreme 

weersomstandigheden hen in die noodsituatie deden belanden. De donkere lucht, de zeer 

zware bewolking, de plotse windstoten uit diverse richtingen, de donderslagen en 

bliksemschichten hadden nochtans bij herhaling dit noodweer aangekondigd. Maar de 

verblinde menselijke geest, die geen besef heeft van de toekomst, geeft geen gehoor aan 

ootmoedige goddelijke oproepen, maar probeert in tegenstrijd hiermee toch maar het 

onmogelijke te verwezenlijken. 

Toen de christenen dan toch tot het besef gekomen waren dat dit noodweer op hen 

afgestuurd was omwille van hun zonden, kwamen ze noodgedwongen op hun plannen terug. 

De situatie was nu helemaal gekeerd en zij, die eerst door hun komst bij de vijand aanleiding 

hadden gegeven tot paniek en zware zorgen, waren nu zichzelf tot last, eens de rust bij de 

vijand teruggekeerd was en deze zelfs aan de winnende hand was. Een terugkeer naar huis 

kwam voor de christenen dan ook al neer op een grote triomf.  

Dit incident vond plaats op 6 december 113040, in het twaalfde regeringsjaar van Boudewijn 

II en nog bijna op dezelfde plaats waar deze koning vier jaar eerder een belangrijke 

overwinning behaald had op diezelfde vijand.41 

Wonderlijk is het, echt wonderbaar en niet te begrijpen door mensen, hoe u, eeuwige 

Heiland, degene die zich te veel op eigen kunnen beroemen, vernedert en hoe u met het 

scherpe wapen van uw vloek maar al terecht dodelijk treft al wie alleen op menselijke 

vermogens betrouwt en op de kracht van de eigen vergankelijke arm. U hebt daarvoor geen 

hulp nodig noch iemand die deelt in uw glorie, want u hebt gezegd, gezegende Heer: “Mijn 

glorie deel ik met geen ander42, mij komt de wraak toe en ik zal vergelden43. Ik zal wonden 

slaan en ze helen. Wanneer ik mijn macht laat gelden, is er niemand, die zich redding kan 

bieden.”44 

Dat hebt u naar waarheid gezegd, Heer! Immers, zolang de koning steunde op het militaire 

potentieel van het Koninkrijk alleen en op zijn eigen militie en zich daarbij volledig 

toevertrouwde aan de overvloedige goddelijke genade, slaagde hij er bij herhaling in om 

onverhoopte overwinningen op de vijand te behalen. Maar zodra hij vertrouwde op een 

massale inzet van mensen, het in zijn hoofd stak om via die weg succes te behalen en 

volledig ging steunen op de kracht van stervelingen door een spectaculaire toename van zijn 

militaire capaciteit, hebt u hem uw genade ontzegd en hem teruggeworpen op zijn eigen 

situatie. Zo moest hij verslagen afdruipen, te midden van zijn massale legermacht, terwijl hij 

het voordien, in een beperkt gezelschap maar vertrouwend op goddelijke bijstand, gewoon 

was om vlotte overwinningen op de vijand te behalen. 

Zo werden de christenen verjaagd door een onweer, dat hen van Godswege gezonden was en 

de hemel vocht tegen hen mee. Ze kwamen er dan ook niet toe om wraak te nemen voor al 

hun strijdmakkers die gevallen waren onder het vijandelijk zwaard en evenmin om hun 

plannen nog verder te realiseren. Na deze gebeurtenissen namen de christelijke leiders van 

elkaar afscheid, want zij achtten het niet haalbaar om hun oorspronkelijke opzet nog verder 

te kunnen uitvoeren en daarom keerde iedereen naar zijn thuis terug. 

Ondertussen overleed de gedenkwaardige patriarch Stefan van Jeruzalem. Willem, prior van 

de kerk van het H. Graf, volgde hem op. Hij was een eenvoudige man, zonder veel scholing 

maar met een aantrekkelijke verschijning en voorbeeldig qua levenswandel. Van geboorte 

                                                           
40 In feite 6 december 1129. 
41 Cf. supra XIII,18. 
42 Jesaja 42,8 en 48,11. 
43 Romeinen 12,19. 
44 Deuteronomium 32,39. 
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was hij een Vlaming en afkomstig uit een plaats, die Mechelen genoemd wordt. Hij viel erg 

in de smaak bij de koning, bij de autoriteiten van het Koninkrijk en bij heel de bevolking. 

 

XIII,27 Prins Bohemund van Antiochië vindt de dood bij Mamistra in Cilicië. De koning haast 

zich terug naar Antiochië. De vrouw van Bohemund probeert de koning bij zijn aankomst te 

verjagen, maar dankzij de hulp van de burgers wordt de stad aan de koning overgedragen. De 

prinses wordt vervolgens verbannen. 
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Bohemund II, schoonzoon van de koning en tevens prins van Antiochië, was na de 

Damascus-expeditie onderweg naar huis, maar daar nog niet gearriveerd, toen Ridwan, 45 

zoon van de verdoeming, vorst van Aleppo en machtigste heerser onder de Turken, een 

inval deed in het gebied van Antiochië. De prins wilde hem uit zijn territorium weghouden, 

trok hem tegemoet en belandde zo in Cilicië. Maar daar kreeg hij af te rekenen met andere 

problemen in de huiselijke en private sfeer. Hij sloeg zijn kamp op in een uitgestrekte vlakte 

op een plaats, die ‘Mantelweide’46genoemd wordt. Daar werd hij plots door een vijandelijke 

overmacht overvallen, zijn manschappen lieten hem in de steek en hij werd geveld door 

talrijke zwaardstoten. Hij zou een groot vorst geweest zijn en bij God geliefd, indien hij 

langer zou geleefd hebben en indien deze voortijdige dood en het afgunstige lot hem niet uit 

deze wereld zouden weggenomen hebben.  

De bevolking van Antiochië was erg onder de indruk van dit noodlottige incident. Ze 

hadden erop gerekend om onder zijn bewind voor lange tijd in veiligheid te kunnen leven en 

omdat Bohemund nog jong was, hadden ze zich al meer dan ambitieuze toekomstdromen 

gevormd. Maar nu vervielen ze terug in hun pessimisme van weleer. Zonder een prins in 

functie dreigden ze andermaal ten prooi te vallen aan de vijand. Daarom riepen ze een 

vergadering bijeen en van daaruit deden ze een beroep op de koning van Jeruzalem. 

Toen deze hiervan op de hoogte gesteld werd, maakte hij zich ernstige zorgen over dit 

noodlottige incident, want hij vreesde dat dit gebied bij gebrek aan een leider nog met 

ergere rampen zou af te rekenen krijgen. Hij zette zijn eigen noden aan de kant en repte zich 

naar Antiochië om zich te bekommeren om die van anderen, want als christelijke leiders iets 

overkwam, werd dat voor hem zijn eigen probleem en al wat hij met eigen inspanningen 

voor de christelijke bevolking kon bewerkstelligen, was voor hem de moeite waard. 

Zijn dochter was ondertussen op de hoogte gebracht van de dood van haar echtgenoot en in 

haar getraumatiseerde geest beraamde ze een misdadig plan, nog vooraleer ze ook maar iets 

vernomen had over een op handen zijnde komst van haar vader. Om voor zichzelf een meer 

comfortabele situatie te creëren en haar plannen meer kans op slagen te geven, zond ze 

koeriers naar een zeer machtige Turkse satraap, Zengi geheten. Ze hoopte dankzij zijn hulp 

tegen de wil in van de leidende klasse van de stad en van heel de bevolking voor altijd zelf 

meester te worden van Antiochië. Uit haar huwelijk met de memorabele Bohemund had zij 

immers één dochter, maar die stond niet erg in de gunst van haar moeder. Zij was 

vastbesloten om, hetzij zij weduwe bleef, hetzij ze een tweede huwelijk aanging, hoe dan 

ook haar dochter te onterven en voor altijd zelf het prinsdom te besturen. Via een van haar 

dienaars had zij aan die pas vermelde Turkse edelman een schitterende schimmel, die 

beslagen was met zilver, als geschenk laten bezorgen. Voor de rest was dat paard nog 

uitgerust met zilveren teugels en een zilveren hoofdstel en bedekt met een splinterwit kleed 

van satijn, zodat het dier langs alle kanten fonkelde en schitterde. Maar die koerier werd bij 

toeval onderweg onderschept en tot bij de koning gebracht en daar legde hij volledige 

                                                           
45 Willem van Tyrus is hier onnauwkeurig. Ridwan was al in 1113 overleden en ondertussen was Zengi rond 
deze tijd heer en meester over Aleppo, via zijn assistent en lokale gouverneur Sawar.  
46 Willems vertaling van ‘Mardj-al-Dibadj’.  



  

358 

40 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

 

 

70 

 

bekentenissen af. Hij oogstte de vruchten van zijn daden en werd na extreme folteringen 

terechtgesteld.  

Als gevolg van die rampzalige gebeurtenissen haastte de koning zich naar Antiochië maar 

bij zijn aankomst belette zijn dochter hem de toegang tot de stad. Ze lag overhoop met haar 

geweten en vreesde ook het verdict van haar vader. Ze droeg de stad over aan 

medeplichtigen en aan al wie ze met steekpenningen had omgekocht. Op die manier 

probeerde ze zich tot het uiterste te verzetten en haar alleenheerschappij te vrijwaren. Maar 

de gebeurtenissen kenden een ander verloop dan zij gehoopt had. In de stad waren er ook 

godvrezende figuren die het buitenissige gedrag van deze furieuze dame afkeurden. Onder 

hen vermelden we Petrus Latinator, een monnik van Sint-Paulus en Willem van Aversa en 

met de instemming van anderen stuurden deze beide figuren in het geheim boodschappers 

naar de koning. Conform een afgesproken plan lieten ze graaf Fulco van Anjou postvatten 

bij de Poort van de Hertog en graaf Joscelin bij de Poort van Sint-Paulus. Vervolgens 

ontgrendelden ze de poorten en ze lieten de koning binnen in de stad.  

Toen de prinses dit vernam, trok ze zich terug in de citadel. Maar even later maakte ze onder 

invloed van verstandige personen en van mensen waarop ze volledig vertrouwde haar 

opwachting bij de koning en ze verklaarde zich bereid om zich te onderwerpen aan zijn 

oordeel. Haar vader Boudewijn was in alle staten door de manier waarop ze zich tegenover 

hem misdragen had, maar toch liet hij zich vermurwen door de smeekbeden van 

bemiddelaars en uiteindelijk kon hij geen afstand doen van zijn vaderlijke gevoelens. Hij 

nam bezit van Antiochië en om zijn dochter af te houden van nieuwe soortgelijke plannen, 

schonk hij haar de kuststeden Laodicea en Jabala. Haar echtgenoot had deze in zijn 

testament voor haar bestemd, omdat ze deel uitmaakten van haar bruidsschat.  

Zodra de koning de toestand in Antiochië geconsolideerd had en de stad in handen gegeven 

had van de lokale autoriteiten, keerde hij terug naar Jeruzalem, waar plaatselijke problemen 

hem opvorderden. Maar vóór zijn vertrek had hij iedereen, zowel van de elite als van de 

lagere klasse plechtig doen beloven en zweren dat zij tijdens zijn leven maar ook na zijn 

dood Antiochië met alle aan deze stad verbonden rechten loyaal zouden vrijwaren voor 

Constance, dochtertje en oogappel van Bohemund II. Boudewijn was immers erg op zijn 

hoede voor de perverse neigingen van zijn dochter en hij wilde haar beletten om haar 

dochter te onterven, wat zij al eens eerder geprobeerd had. 

 

XIII,28 De koning keert terug naar Jeruzalem. Maar daar wordt hij zwaar ziek en hij 

overlijdt. Hij wordt bij de andere koningen bijgezet in de kerk van het H. Graf. 
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Eens terug in Jeruzalem, viel de koning ten prooi aan een ernstige ziekte. Hij besefte dat zijn 

levenseinde nakend was en daarom verliet hij zijn paleis. Berouwvol en nederig voor het 

aanschijn van de Heer, deed hij afstand van zijn koninklijk gewaad en hij liet zich 

overbrengen naar het huis van de patriarch, dat dichter gesitueerd was bij de plaats van de 

verrijzenis van de Heer. Hij hoopte er vast op dat Hij, die op die plaats de dood overwonnen 

had, hem ook zou laten delen in zijn verrijzenis. Vervolgens ontbood hij zijn dochter, zijn 

schoonzoon en de kleine Boudewijn, die nauwelijks twee jaar oud was. In het bijzijn van de 

patriarch, van de kerkelijke prelaten en ook van enkele baronnen die daar toevallig in de 

buurt waren, droeg hij de zorg over het Koninkrijk en al zijn bevoegdheden over aan hen en 

daarna gaf hij hen, zoals een vrome vorst past, zijn vaderlijke zegen. Zelf bekleedde hij zich 

als een ware belijder van Christus met het monastieke habijt en hij legde de geloften af voor 

een religieus leven, als hij verder in leven zou blijven. Uiteindelijk gaf hij zijn geest in 

handen van de Vader van de zielen, in het vooruitzicht dat hij, net als de andere vorsten door 

tussenkomst van de Heer zijn beloning zou krijgen. Hij overleed op 21 augustus van het jaar 

1131 na Chr., in zijn dertiende regeringsjaar en werd begraven tussen zijn memorabele 
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koninklijke voorgangers aan de voet van de Calvarieberg, vóór de plaats die Golgotha 

genoemd wordt. Zijn begrafenis ging gepaard met veel uitingen van medeleven van zijn 

onderdanen en met alle mogelijke ceremonieel, de koninklijke luister waardig. Tot op heden 

staat zijn gedachtenis omwille van zijn uitzonderlijk geloof en zijn merkwaardige prestaties 

hoog aangeschreven en zij wordt door iedereen vereerd. 

 



  

360 
 

BOEK XIV. Fulco volgt Boudewijn II op en krijgt af te rekenen met problemen in 

verband met het pallium 

 

XIV,1 Persoonlijkheid en pedigree van Fulco, derde koning van Jeruzalem. 

  

  

 

5 

      

   

 

10 

 

 

 

  

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

45 

 

De tweede koning van Jeruzalem, Boudewijn, bijgenaamd van Le Bourcq, werd bij zijn 

overlijden opgevolgd door zijn schoonzoon Fulco, graaf van Touraine, Maine en Anjou, aan 

wie hij, zoals eerder vermeld, zijn oudste dochter Melisende had uitgehuwelijkt.  

Fulco was roodharig, maar zoals David, die de Heer nauw aan het hart lag, was hij loyaal, 

minzaam en – in tegenspraak met zijn haarkleur – ook vlot aanspreekbaar, welwillend en 

barmhartig en bovendien zeer gul in het verrichten van goede werken en het uitdelen van 

aalmoezen. Nog voor hij de teugels van het Koninkrijk in handen nam, was hij op grond van 

zijn stamboom een machtige vorst, die bij zijn onderdanen hoog aangeschreven stond. Hij 

had een grote expertise in krijgszaken, was perfect opgewassen tegen de inspanningen van 

het oorlog voeren en uiterst vooruitziend. Hij was doorsnee qua gestalte maar al wel van 

gevorderde leeftijd1, want ruim zestig.  

Een van zijn zwakke punten, te wijten aan de onvolmaaktheid van het mens zijn, was zijn 

geheugen. Dat was zo zwak en kort dat hij zelfs de namen van zijn huispersoneel niet kon 

onthouden en slechts enkele gezichten herkende. Bij iemand aan wie hij recent nog hoge 

eerbewijzen of de gunst van zijn vriendschap had verleend, moest hij, als hij hem even later 

onverwachts ontmoette, tot in detail opnieuw informeren wie hij wel was. Dat zorgde voor 

heel wat commotie bij mensen die ervan uitgingen dat hij hen goed kende en zich daarom 

als tussenpersonen bij anderen hadden aangeboden. In feite hadden zij zelf immers bij Fulco 

een bemiddelaar nodig. 

Zijn vader, de graaf van Touraine en Anjou, heette ook Fulco en had als bijnaam ‘le 

Réchin’.2Hij was getrouwd met Bertrada3, de zuster van Amalric van Montfort en had bij 

haar twee zonen, Fulco, waarover hier sprake en Geoffroy Martel. Daarnaast was er nog een 

dochter, Ermengarde, de eerste vrouw van graaf Willem van Poitiers. Deze ontdeed zich 

echter van haar en verstootte haar, tegen alle huwelijkswetten in. Daarop wendde zij zich tot 

de graaf van Bretagne en sloot met hem een huwelijksband. Uit hun verbintenis ontsproot 

graaf Conon van Bretagne, bijgenaamd de Dikke. Nadat Bertrada drie kinderen gebaard had 

bij Fulco de Oudere, verliet zij haar echtgenoot en zocht een toevlucht bij Filips, de koning 

van de Franken. Deze had ook zijn wettige vrouw verstoten en deelde voortaan met Bertrada 

het echtelijk bed en alle zorgen. Tegen alle kerkelijke wetten in en ondanks het 

uitdrukkelijke verzet van zowel bisschoppen als vooraanstaanden omringde hij haar met 

echtelijke genegenheid en hield hij haar bij zich. Hij kreeg bij haar twee zonen, Florus en 

Filips en tevens een dochter, Cecile, over wie wij al eerder4 gesproken hebben. Eerst was zij 

de vrouw van prins Tancred van Antiochië en na diens dood hertrouwde ze met graaf Pons 

van Tripoli.  

                                                           
1 Willem overschat Fulco’s leeftijd. Hij was geboren in 1092 en was dus in 1131 hoogstens 39. Babcock-Krey II, 
p.47, n1 suggereren dat deze foutieve inschatting zou kunnen te wijten zijn aan een visuele indruk van Willem 
als kind, voor wie een veertiger al hoogbejaard overkomt.  
2 ‘Réchin’: betekenis is onduidelijk (‘afstotelijk’, ‘twistziek’, ‘ruw’, ’heldhaftig’?) 
3 Willem noemt haar Bertelea, maar dat is een foutieve naam. Hij vergist zich ook met de kinderen van 
Bertrada. In tegenstelling tot wat Willem beweert, was alleen Fulco een kind van haar. De twee andere 
stamden uit eerdere huwelijken van Fulco de Oudere.  
4 Cf. supra XI,1.  
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Fulco, waarover wij het hier hebben, de zoon van Fulco de Oudere, huwde na diens dood 

met Ermengarde5, dochter van graaf Eli van Maine en kreeg bij haar twee zonen en twee 

dochters. 

Zijn moeder lag aan de basis van dit huwelijk, want in zijn jonge jaren fungeerde Fulco als 

schenker aan het hof van de graaf van Poitiers. Toen hij daar bericht kreeg over de dood van 

zijn oudere broer, zette graaf Eli Fulco gevangen en stopte hem achter slot en grendel. Dat 

nieuws bood de graaf een aanleiding om te proberen Fulco onder dwang enkele kastelen 

afhandig te maken, die zijn vader en zijn broer al geruime tijd conform het erfrecht in bezit 

hadden. Ze waren echter gelegen op het grondgebied van de graaf van Poitiers en behoorden 

tot zijn leen.  

Toen de moeder van Fulco dit vernam – ze was toen al geruime tijd gescheiden van zijn 

vader en opgenomen bij de koning van de Franken – was zij diep geraakt in haar 

moederlijke gevoelens. Ze viel de koning met smeekbeden te voet en kon het via hem 

gedaan krijgen dat haar zoon in vrijheid gesteld werd en dat de erfenis van zijn vader hem 

terug toekwam. Bovendien kon zij bewerkstelligen dat haar zoon in het huwelijk trad met de 

enige dochter van de eerder vermelde graaf Eli, met recht op haar hele erfenis. Zoals eerder 

gezegd, kregen zij twee zonen en evenveel dochters. De oudste zoon Geoffroy volgde zijn 

vader op als graaf. Hendrik I, de zeer machtige koning van Engeland, huwelijkte zijn enige 

dochter Matilda, de weduwe van de Roomse keizer Hendrik, aan hem uit. Geoffroy kreeg bij 

haar drie zonen, Hendrik, de huidige machtige en wijze Engelse vorst, Geoffroy Plantagenet 

en Willem, bijgenaamd Langzwaard. Fulco’s tweede zoon heette Eli naar zijn grootvader 

langs moederszijde. Graaf Rotrou van Perche gaf hem zijn enige dochter ten huwelijk en 

engageerde zich tegelijkertijd om niet meer te hertrouwen en om integendeel bij zijn dood 

heel zijn erfenis onverdeeld aan hem over te dragen. Maar Rotrou ‘vergat’ later deze 

afspraak en gooide al zijn beloften over boord door in het huwelijk te treden met de zuster 

van een Engelse edelman, graaf Patrick, bij wie hij nog vele kinderen had. Eli zag dus tegen 

alle verwachtingen in heel de erfenis aan zijn neus voorbijgaan. 

Eén van Fulco’s dochters heette Sibille en zij huwde met een vermaarde edelman, graaf 

Diederik van Vlaanderen. Filips, die actueel dat graafschap bestuurt, is hun zoon. De andere 

dochter heette Matilda en was verloofd met Hendrik, de zoon van de eerder vermelde 

Engelse koning. Maar nog vóór de huwelijkssluiting leed hij schipbreuk op weg naar 

Engeland en hij verdronk. Matilda, zijn verloofde, legde de celibaatgelofte af, trok zich 

terug in de vrouwelijke kloostergemeenschap van Fontevraud en leidde daar een leven van 

vroomheid tot aan haar dood. 

 

XIV,2 Fulco’s bedevaart naar Jeruzalem, nog vooraleer koning Boudewijn hem contacteerde. 

Zijn opgang naar de troon. 
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Na het overlijden van zijn echtgenote was Fulco naar Jeruzalem getrokken om daar te gaan 

bidden en dit nog vooraleer de koning een beroep deed op hem. Daar stelde hij zich zeer 

manifest en met volle overgave in dienst van de Heer. Heel terecht verwierf hij heel veel 

sympathie bij heel het volk, bij de koning en bij alle vooraanstaanden door een heel jaar lang 

op zijn kosten honderd ruiters te onderhouden voor het Koninkrijk Jeruzalem. Uiteindelijk 

keerde hij behouden en wel terug naar zijn thuisland, waar hij huwelijken arrangeerde voor 

zijn zonen en dochters en zo goed mogelijk de situatie in zijn graafschap op orde bracht.  

Na zijn terugkeer beredderde hij enkele jaren met veel inzet en wijsheid de zaken van zijn 

gebied, maar dan kwam er plots dat initiatief van de koning van Jeruzalem. Deze maakte 

zich zorgen over de troonopvolging en meer bepaald over de kwestie aan wie hij zijn oudste 

                                                           
5 Willem noemt haar foutief Gieberge. 
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dochter zou uithuwelijken. Na rijp beraad stuurde hij op unaniem advies van alle 

vooraanstaanden maar ook met de goedkeuring van het volk enkele van zijn baronnen naar 

graaf Fulco, namelijk Willem van Bures en Guido van Brisebarre, om hem een huwelijk met 

de prinses en tevens de troonopvolging aan te bieden.  

Fulco schiep orde in al zijn zaken en trof de nodige regelingen voor zijn graafschap. Daarna 

zegende hij zijn kinderen, stelde een escorte samen van vooraanstaande edelen en ging op 

weg, in antwoord op de uitnodiging van de koning. Conform de afspraak gaf deze laatste aan 

Fulco enkele dagen na zijn aankomst in het Koninkrijk zijn oudste dochter ten huwelijk en 

tevens schonk hij hem, bij wijze van bruidsschat, de twee kuststeden Tyrus en Akko. Fulco 

hield die circa drie jaar onafgebroken in zijn bezit in zijn hoedanigheid van graaf, zoals hij 

vroeger genoemd werd.  

Uiteindelijk overleed de koning op 21 augustus van het jaar 1131 na Christus en daarop 

werd de graaf samen met zijn echtgenote op 14 september t.g.v. het feest van de 

Kruisverheffing in de H. Grafkerk plechtig en met het gebruikelijke ritueel tot koning 

gekroond door Willem, de memorabele patriarch van Jeruzalem. 

 

XIV,3 Graaf Joscelin de Oudere van Edessa, ziek en bedlegerig, rukt toch uit tegen de vijand. 

Hij zegeviert, maar daarna overlijdt hij. Voorstelling van zijn zoon Joscelin II.  
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Rond diezelfde tijd was graaf Joscelin van Edessa aan het eind van zijn krachten ten gevolge 

van langdurige pijnen. Hij lag te bed en wachtte zo op zijn nakende levenseinde. In de loop 

van het vorige jaar was er in de buurt van Aleppo een toren, opgetrokken uit ruwe baksteen, 

op hem terechtgekomen. In die toren zaten vijanden ingesloten en om het bouwwerk 

makkelijker te kunnen innemen had Joscelin het laten ondermijnen. Zodra dit gebeurd was, 

was de toren plots ingestort en raakte hij er onverhoeds door verpletterd. Hij was als het 

ware onder het puin begraven en met veel moeite slaagde men erin hem eronderuit te halen, 

zij het met gebroken ledematen. Er verstreek een hele tijd, hij raakte door die zware 

kwetsuren lichamelijk erg verzwakt en had veel moeite om te ademen.  

Toen verscheen plots een bode met het bericht dat de sultan van Iconium 6begonnen was aan 

het beleg van Cressum7. Bij het vernemen van dat nieuws liet Joscelin, die heldhaftige man, 

lichamelijk totaal uitgeput en compleet krachteloos maar nog altijd helder van geest, zijn 

zoon ontbieden. Hij droeg hem op om alle troepen van zijn gebied op te trommelen, 

daarmee manhaftig uit te rukken tegen de zo pas vermelde vijand en de plaats van zijn 

machteloze vader in te nemen. Maar zijn zoon repliceerde met een toegekomen bericht dat 

die sultan met een enorme overmacht op komst was, terwijl hij zelf in vergelijking daarmee 

over zeer weinig manschappen beschikte. Op die manier probeerde hij onder die opdracht 

onderuit te komen. De vader besefte nu wat voor zwakke figuur zijn zoon wel was en hij 

kon ook uit zijn antwoord afleiden wat er van hem later zou geworden. Hij liet dan zelf maar 

alle troepen en de bevolking van heel het gebied optrommelen. Eens dit bevel uitgevoerd, 

liet hij zich een draagbed klaarmaken. Hij stoorde zich niet aan al zijn pijnen en aan zijn 

krachteloosheid maar leidde van op die draagberrie de opmars tegen de vijand.  

Ze waren met hun leger nog maar een eindje gevorderd, toen één van de baronnen van het 

gebied, Godfried bijgenaamd de Monnik, aan Joscelin kwam melden dat de sultan gehoord 

had van zijn komst. Hij had daarop prompt het beleg van die vesting opgegeven en repte 

zich terug naar huis. Bij het vernemen van dat nieuws liet de graaf zijn draagbed neerzetten, 

hief zijn ogen ten hemel en betuigde godvruchtig onder zuchten en tranen zijn dank aan de 

Heer. Die had hem immers in al zijn clementie en barmhartigheid tijdens zijn laatste dagen 

                                                           
6 Masud I, zoon van Kilij Arslan.  
7 Keysum (Turkije). 
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de grote genade verleend om de vijanden van het christelijk geloof nog de daver op het lijf 

te jagen, ook al was hij zelf al halfdood en op de drempel van zijn graf. Nog tijdens zijn 

dankzegging gaf hij de geest.  

Hij liet een zoon en tevens naamgenoot achter, die weliswaar niet kon tippen aan de 

hoogstaande persoonlijkheid van zijn vader, maar die als enige erfgenaam wel al diens 

bezittingen toegewezen kreeg. De moeder van Joscelin II was de zuster van Leo van 

Armenië, een figuur met veel autoriteit bij zijn onderdanen. Joscelin was klein van gestalte, 

maar oogde atletisch door zijn gespierde lichaamsbouw. Hij was donker van huid en van 

haar, had een vol gezicht, dat echter bezaaid was met littekens ten gevolge van de ziekte die 

in de volksmond pokken genoemd wordt. Verder had hij uitpuilende ogen en een 

geprononceerde neus. Hij liet zich opmerken door zijn vrijgevigheid en zijn militaire 

prestaties, maar ging zich te buiten aan feestvieren en drank. Bovendien was hij verslaafd 

aan seks en vulgair lichamelijk genot wat hem een kwalijke reputatie opleverde.  

Joscelin II trad in het huwelijk met Beatrice, de weduwe van Willem van Saône, een dame, 

edel van afkomst, maar nog meer van inborst. Hij had bij haar één zoon, Joscelin III en twee 

dochters. Eén van hen was Agnes, die eerst gehuwd was met graaf Renald van Marash en 

daarna met graaf Amalric van Jaffa. Deze laatste zou later koning van Jeruzalem worden 

met als afstammelingen Boudewijn, de zesde koning van Jeruzalem en diens zuster Sibille. 

Maar Joscelin heeft, zoals uit het vervolg van deze kroniek zal blijken, door zijn lafheid en 

zijn fouten heel het gebied verkwanseld, waarover zijn vader zulk voorbeeldig beleid 

gevoerd had. 

 

XIV,4 Fulco wordt opgeroepen door de Antiochiërs en de prinses legt haar snode aard bloot. 
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Tijdens het eerste jaar van de regering van Fulco moest zowel de stad Antiochië als de hele 

regio het zien te rooien zonder prins. Bohemund II was immers een jaar eerder dan 

Boudewijn II overleden en liet zijn enige dochter als erfgename achter. De plaatselijke 

baronnen vreesden dat het gebied door dit bestuurlijk vacuüm blootgesteld was aan 

vijandelijke aanvallen en daarom deden zij een beroep op de koning. Ze vroegen hem om de 

zorg voor het prinsdom op te nemen en heel het beleid onder zijn verantwoordelijkheid te 

brengen.  

De weduwe van Bohemund II, tevens dochter van Boudewijn II en zuster van Melisende, 

was beeldschoon maar ook kwaadaardig van inborst. Ze beschikte over een aantal 

handlangers voor haar plannen en met hun hulp zette ze een kwalijk manoeuvre op over het 

verwerven van de prinselijke macht. Zij ambieerde de dochter, die zij bij haar echtgenoot 

had, te onterven en zich heel het gebied zelf toe te eigenen. Eens ze de macht over het 

prinsdom in handen had, wou ze dan naar eigen goeddunken opnieuw in het huwelijk 

treden. Haar vader had echter nog tijdens zijn leven een soortgelijk plan van haar kunnen 

verijdelen, haar gedwongen om Antiochië te verlaten en haar tevens opgelegd om zich 

tevreden te stellen met de bruidsschat die haar man haar als schenking had overgelaten, met 

name de kuststeden Jabala en Laodicea. Maar met het overlijden van haar vader zag ze 

nieuwe opportuniteiten en zo nam ze haar vroegere ambitie terug op. Door rijkelijke giften 

en overdadige beloften was zij erin geslaagd om een aantal prominenten in haar complot te 

betrekken, namelijk Willem van Saône, de broer van Garenton, graaf Pons van Tripoli en 

Joscelin II van Edessa. Dat laatste was precies de vrees van de baronnen van Antiochië en 

daarom probeerden ze naar best vermogen haar kwalijke plannen te dwarsbomen. Precies 

daarom hadden ze, zoals eerder aangehaald, een beroep gedaan op de koning om op zijn 

bijstand te kunnen rekenen in deze kwestie en om te vermijden dat het gebied stuurloos zou 

worden. 
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XIV,5 De koning haast zich naar Antiochië en de graaf van Tripoli keert zich tegen hem. Hij 

wordt echter gecounterd en de situatie in Antiochië raakt genormaliseerd.  
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De koning stond het gezantschap uit Antiochië te woord en kreeg zo informatie over de 

crisissituatie in die regio maar dat zorgde bij hem voor hevige onrust. Bezorgd als hij was, 

willigde hij de vraag van de delegatie in, rukte met spoed uit en bereikte Beiroet. Maar de 

graaf van Tripoli verbood hem de doortocht door zijn gebied. Daarop trok de koning, met in 

zijn gezelschap Anselmus van Brie, een loyale edelman, per schip naar de Haven van St.-

Simeon. Daar kwamen enkele edelen en invloedrijke prominenten uit Antiochië hem 

tegemoet. Ze brachten hem binnen in de stad en plaatsten heel het gebied onder zijn leiding. 

Maar de graaf van Tripoli, die nochtans, zoals al vaak vermeld werd, gehuwd was met de 

zuster van de koning, ging hem ijlings achterna naar Antiochië om de operatie te 

dwarsbomen ten gunste van de prinses, want hij had zich, naar verluidt, door haar 

geschenken laten omkopen. Pons beschikte in dat gebied over twee vestingen, Arzghan en 

Chastel Rouge, die in zijn bezit gekomen waren via zijn vrouw. Heer Tancred – wij 

gedenken hem met eerbied in Christus – had beide plaatsen namelijk op zijn sterfbed als 

bruidsschat nagelaten aan zijn weduwe. De graaf voorzag beide locaties van de nodige 

versterkingen aan wapens en troepen en begon van daaruit de koning en zijn manschappen 

lastig te vallen.  

De Antiochiërs hadden het daar zeer moeilijk mee en probeerden de koning te overtuigen 

om tegen Pons uit te rukken en paal en perk te stellen aan zijn schaamteloze agressie. De 

koning ging op hun verzoek in, want hij was de beledigingen nog niet vergeten, die hij 

vanwege de graaf had moeten incasseren, toen deze hem bij zijn aankomst een verdere 

doortocht verbood. Fulco trok dan ook met alle troepen waarover hij beschikte op hem af en 

het kwam tot een treffen in de buurt van Chastel Rouge. Beide aanvoerders stelden hun 

troepen in slagorde op, gingen het gevecht aan en bestookten elkaar heftig, waarbij de 

uiteindelijke afloop lange tijd onzeker bleef. Maar uiteindelijk behaalde de koning de 

bovenhand en hij joeg de graaf en zijn trawanten op de vlucht. Pons’ manschappen waren 

uitgeput en velen onder hen werden als gevangenen meegevoerd naar Antiochië. Door de 

noeste inspanningen van loyale bemiddelaars kwam uiteindelijk een verzoening tot stand 

tussen de koning en de graaf. Deze laatste kreeg de manschappen terug, die Fulco gevangen 

genomen had en ogenschijnlijk kwam er zo een gunstige kentering in de globale situatie van 

Antiochië. 

Maar de weldenkende personaliteiten van deze provincie bleven ervoor beducht dat heel de 

regio, zodra de koning naar zijn eigen territorium zou terugkeren, opnieuw zou verscheurd 

raken door interne conflicten. Bijgevolg zou de vijand weer alle kansen krijgen om daar 

schade aan te richten. Daarom smeekten ze de koning met aandrang om nog langer bij hen te 

blijven. Fulco oordeelde dat de situatie in zijn gebied dankzij Gods barmhartigheid veilig 

was en dat de inwoners konden genieten van een vlekkeloze vrede. Het gebied, waar hij nu 

vertoefde, had echter dringend nood aan de bescherming van een leidinggevende figuur. Hij 

ging dus welwillend in op hun verzoek en met de unanieme instemming van de prominenten 

verzekerde hij een passend beleid voor de stad en haar territorium. Met een engagement, 

even groot als voor zijn eigen territorium, deed hij zijn uiterste best om de algemene situatie 

ten gunste te keren. Zo verwierf hij in toenemende mate de dankbaarheid van alle burgers en 

daar bovenop nog die van de notabelen, die hun plicht van trouw waren nagekomen.  

Zo raakte de algemene situatie opnieuw genormaliseerd en alle heikele kwesties werden 

geregeld. De koning bleef nog een korte tijd ter plaatse, zolang de toestand zijn 

aanwezigheid vereiste, maar dan riepen zijn eigen verantwoordelijkheden hem terug naar 

het Koninkrijk. Het bestuur van het prinsdom gaf hij in handen van een energieke edelman, 

Raynald Mansoer. 
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XIV,6 Fulco wordt opnieuw door de Antiochiërs te hulp geroepen. Zengi belegert een vesting 

in het gebied van Tripoli, maar de koning kan hieraan een einde stellen op vraag van zijn 

zuster. 
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De dagen gingen voorbij en de koning behartigde toegewijd de vitale kwesties van het 

Koninkrijk dat hem door God was toevertrouwd. Naar het voorbeeld van Martha,8 was hij 

voortdurend ijverig en vooruitziend in de weer om elk probleem te behartigen. Maar dan 

kwam er een bode vanuit Antiochië met het bericht dat een ontzaglijk Turks leger vanuit de 

Perzische Golf en uit heel het Oosten de Eufraat overgestoken was en met heel die massa 

een kamp opgeslagen had in het gebied van Antiochië. Bij het vernemen van dat nieuws 

maakte de koning zich ernstige zorgen over de situatie van het prinsdom dat hem was 

toevertrouwd en over het lot van de inwoners, des te meer omdat ze al hun hoop op hem 

hadden gesteld. In niet mindere mate was hij bekommerd om wat men spreekwoordelijk als 

volgt uitdrukt9: “Als het huis van de buren in brand staat, is dat uw probleem.” Hij 

realiseerde zich wel dat een eventuele ondergang van zijn buren catastrofale gevolgen kon 

inhouden voor hemzelf en zo kwam hij dan ook tot de conclusie dat hulp bieden aan zijn 

broeders in nood een respectabele taak was. Uit heel zijn Koninkrijk trommelde hij extra 

manschappen op, ridders zowel als voetknechten. Dan begaf hij zich op weg en trok in 

allerijl in de richting van Antiochië. 

Hij was nog maar net aan de opmars begonnen en met zijn troepen tot bij Sidon opgerukt, 

toen plots zijn zuster, gravin Cecile, de echtgenote van graaf Pons van Tripoli, hem erg 

slecht nieuws kwam brengen. Ze meldde dat Zengi, een zeer machtige Turkse satraap en 

vorst van Aleppo, met een spectaculaire aanval haar echtgenoot belegerde in één van zijn 

vestingen, namelijk Montferrand. Ze uitte smeekbeden en met typisch vrouwelijke knepen 

bewerkte ze hem om alle andere kwesties die minder urgent waren voorlopig uit te stellen en 

om in allerijl haar echtgenoot in zijn hachelijke positie ondersteuning te komen bieden. De 

koning zwichtte voor haar exuberante noodkreet, stelde zijn eerder geplande expeditie wat 

uit en trok er met zijn leger op af. Onderweg nam hij in zijn gelederen ook een aantal 

krijgers op, die initieel tot de expeditie van de graaf hadden behoord. 

Toen Zengi hoorde dat de koning in ijltempo oprukte om het beleg te doorbreken, overlegde 

hij met zijn entourage over de meest opportune beslissing. Hij zag dan maar vrijwillig af van 

de belegering en trok zich met zijn troepen terug naar zijn thuisland. 

 

XIV,7 De koning trekt in allerijl naar Antiochië en drijft de vijanden die daar waren 

samengekomen op de vlucht. De Antiochiërs kunnen zich daarop verrijken aan de vijandelijke 

buit.  
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De verlossing van de graaf betekende een zorg minder voor de koning. Hij kon dus zijn 

oorspronkelijke plan terug opnemen en in ijltempo naar Antiochië oprukken, zoals hij zich 

eerder had voorgenomen. Bij het nieuws over zijn komst trokken de Antiochiërs hem 

tegemoet en zij ontvingen hun hoge gast met open armen. Ze hadden er het volste 

vertrouwen in dat ze dankzij zijn energiek ingrijpen de gewelddadige inval van de 

aangekondigde vijand zouden kunnen opvangen. Een massa, hoe numeriek sterk ook, 

vermag niets zonder leider en zelfs talrijke troepen vallen zonder bevelhebber gewoonlijk 

uiteen als los zand. 

                                                           
8 Lukas 10,38-42. 
9 Horatius, Epistulae I 18, 84.  
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Uit eensluidende berichten en zich snel verspreidende geruchten viel duidelijk op te maken 

dat de troepen, die, zoals eerder vermeld, in groten getale en rijkelijk uitgerust de Eufraat 

waren overgestoken, nu hun kamp hadden opgeslagen in de buurt van Aleppo. Ze hadden 

ondertussen ook aan deze zijde van de Eufraat een aantal mensen met terreinkennis in hun 

rangen opgenomen en waren nu in staat om door hun razzia’s in heel de streek terreur te 

zaaien. Vanuit alle aangrenzende gebieden waren ze samengekomen op één plaats, 

Canestrivum10 genaamd. Eens heel de massa daar verzameld was, wilden ze 

verrassingsaanvallen uitvoeren op heel de provincie waarbij ze zich zouden laten leiden 

door de terreinexpertise van hun gidsen.  

Zodra de koning hierover geïnformeerd was, liet hij alle strijdkrachten uit heel het prinsdom 

optrommelen. Zelf verliet hij Antiochië met zijn eigen manschappen en hij sloeg zijn kamp 

op in de buurt van de vesting Harrenc. Zoals het een bedachtzaam man past, was hij er zich 

van bewust dat voortvarendheid altijd voor ellende zorgt. Daarom nam hij enkele dagen een 

afwachtende houding aan totdat de vijanden, die naar verluidt in de meerderheid waren, een 

gevecht met zijn leger zouden uitlokken of om het even hoe hun eigenlijke plannen zouden 

blootgeven.  

Hij zag echter dat ze niets dergelijks zinnens waren maar dat ze rustig in hun kamp bleven, 

mogelijk omdat ze nog bijkomende versterking verwachtten. Daarom viel hij hen plots aan 

en daarmee verraste hij hen volkomen. Vooraleer ze de kans kregen om naar hun wapens te 

grijpen, sloegen zijn manschappen op hen in met hun zwaarden en doorboorden ze hen met 

hun spiesen. Slechts enkelingen was het gegund om van hun paarden gebruik te maken om 

te vluchten en zo aan de dood te ontkomen. Alle anderen werden afgemaakt. De 

overlevenden lieten hun kamp achter, boordevol alle soorten voorzieningen en 

benodigdheden. Daarnaast waren er talloze gesneuvelden, wel circa 3000. 

De christenen triomfeerden, overlaadden zich met vijandelijke buit tot het echt te veel werd 

en meer meenemen geen optie meer was. Paarden, slaven, groot en klein vee, tenten, een 

ongelooflijke rijkdom aan buit en alle mogelijke schatten voerden ze mee en zo keerden ze 

in een euforische stemming en getooid met hun overwinningstrofeeën naar Antiochië terug. 

Van dan af had de koning definitief de harten van de Antiochiërs veroverd, zowel van de 

elite als van het gewone volk en de algemene sympathie voor zich gewonnen. Want tevoren 

waren door toedoen van de prinses, voor wie de aanwezigheid van de koning ongelegen 

uitkwam en verdacht was, sommigen van de vooraanstaanden tegen de koning gekant. Ze 

hadden zich laten verleiden door de rijkelijke geschenken die de prinses uitdeelde en hadden 

zich daarom aan haar kant geschaard. 

 

XIV,8 De patriarch van Jeruzalem en de baronnen van het Koninkrijk laten een vesting 

bouwen, waaraan men dringend nood had, Chastel Arnould. 
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Zo werd de koning opgehouden in de streek van Antiochië. Daar nam hij de zorg op voor de 

problemen van die regio als gold het zijn eigen gebied, tot daar in consensus een prins zou 

kunnen aangesteld worden. 

Ondertussen stelden de christenen die in het Koninkrijk achtergebleven waren, meer bepaald 

de patriarch en de burgers van Jeruzalem, hun vertrouwen in de Heer. Ze brachten alle 

mankracht samen in de buurt van het antieke Nob, op een plaats die vandaag Bayt Nuba 

genoemd wordt. Daar begonnen ze op het onderste deel van de helling bij het begin van het 

vlakke gedeelte, aan de weg die naar Lydda leidt en naar de zee, aan de bouw van een solide 

vesting ter bescherming van de passage van de pelgrims. Er was daar namelijk een bergpas 

                                                           
10 Qinnasrin (N-Syrië). 
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waar men niet omheen kon. Die plaats was zeer onveilig voor reizigers, omdat de inwoners 

van Ascalon er een gewoonte van maakten om daar overvallen te plegen. 

Eens het bouwwerk met succes voltooid was, kreeg het de naam Chastel Arnould. Dankzij 

de goddelijke genade en de bescherming die deze vesting bood, werd voortaan voor al wie 

naar Jeruzalem trok of ervan weerkeerde de doortocht veel minder gevaarlijk en de route 

veel veiliger. 

 

XIV,9 Op advies van de koning wordt Raymond, de zoon van de graaf van Poitiers, 

aangezocht om in het huwelijk te treden met Constance, dochter van Bohemund II. 
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Dankzij de schitterende overwinning van de koning en door de wijze waarop hij naar eigen 

goeddunken de belangen van het prinsdom Antiochië behartigde, groeide het prestige van 

Fulco. Het bestuur van beide rijken was hem blijkbaar door toedoen van de goddelijke 

voorzienigheid te beurt gevallen. Heel sereen nam hij het volk onder zijn hoede en in beide 

gebieden stelde men het goed. 

Dan werd hij benaderd door prominenten uit het gebied van Antiochië en in het bijzonder 

door diegenen die loyaal wilden blijven aan hun overleden prins Bohemund en aan zijn nog 

piepjonge dochter. Ze hadden dus een informeel gesprek met de koning en daarbij vroegen 

ze hem in vertrouwen om hen, op grond van zijn uitgebreide kennis van edele en 

vooraanstaande figuren in het Westen, een advies te verstrekken m.b.t. de volgende kwestie: 

wie zouden ze uit die talloze leiders benaderen als een geschikte huwelijkskandidaat voor de 

dochter van de koning, die tevens erfgename was van de nalatenschap van haar vader? De 

koning nam hun verzoek graag in overweging en reageerde positief op hun initiatief, dat 

getuigde van loyaliteit en zin voor verantwoordelijkheid. Hij startte met hen een apart 

overleg op, vele kandidaten passeerden daarbij de revue, maar uiteindelijk besloot men 

unaniem om een beroep te doen op een eminente jonge edelman, Raymond, de zoon van 

graaf Willem van Poitiers. Naar verluidt, verbleef hij aan het hof van koning Hendrik I van 

Engeland en hij was daar ook tot ridder geslagen. Ondertussen bestuurde zijn oudste broer 

Willem Aquitanië op grond van zijn erfelijke rechten.  

Ze namen nog eens grondig alle facetten van het dossier door en vonden het uiteindelijk 

opportuun om in het geheim een gezant af te vaardigen. Daartoe werd een hospitaalbroeder, 

Gerald, bijgenaamd Jebarre, uitgestuurd met brieven van de patriarch en van alle baronnen. 

Men vreesde immers dat een officiële delegatie om Raymond uit te nodigen, uitgaande van 

de elite van het prinsdom, op weerstand zou stuiten bij de prinses, malicieus als ze was. Het 

was uiteindelijk ook vrij eenvoudig voor gelijk wie om te verhinderen dat Raymond zijn 

bestemming zou bereiken. Trouwens, Rogier, toen hertog en later koning van Apulië, 

maakte aanspraak op Antiochië, inclusief heel het territorium. Hij vond dat dit hem op grond 

van het erfenisrecht toekwam en hij stond er dan ook op om zijn bloedverwant Bohemund 

op te volgen. Robert Guiscard, vader van Bohemund I en ook graaf Rogier I van Sicilië, 

bijgenaamd Bursa en vader van Rogier II, waren namelijk volle broers, geboren uit dezelfde 

vader en moeder. De zoon van Bohemund I, Bohemund II, was de vader van de jongedame, 

voor wie de jonge Raymond als echtgenoot aangezocht werd. De grootste omzichtigheid 

was dus geboden bij deze operatie. Want zodra men op de hoogte was van zijn komst, 

zouden de rivalen met geweld of met list proberen zijn aantreden te verhinderen.  

Zodra de koning deze beslissingen genomen had, kon hij, vergezeld door de sympathie van 

iedereen, naar het gebied van Jeruzalem terugkeren. 

 

XIV,10 Patriarch Bernard van Antiochië overlijdt. Aartsbisschop Raoul van Mamistra volgt 

hem op, maar met de nodige complicaties. 
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Rond diezelfde tijd ging de gedenkwaardige heer Bernard op hoge leeftijd in het 36e jaar van 

zijn pontificaat ‘de weg, die ieder mens wacht’11. Hij was een eerbiedwaardige en 

godvrezende figuur en ook de eerste Latijnse patriarch van Antiochië. 

Na zijn overlijden kwamen zoals gebruikelijk alle suffragaan prelaten van die zeer 

omvangrijke zetel, zowel bisschoppen als aartsbisschoppen, samen om nuttige 

voorzieningen te treffen voor die kerk die haar herder verloren had. Terwijl ze nog volop 

bezig waren aan die constructieve taak en, zoals normaal in dergelijke aangelegenheden, 

onder elkaar diepgaande besprekingen voerden, werd aartsbisschop Raoul van Mamistra, 

naar verluidt alleen maar via een volkstemming en zonder medeweten van zijn broeders en 

bisschoppelijke collega’s, uitgekozen en aangesteld in de kathedraal van de Prins van de 

Apostelen. Hij was afkomstig van de vesting Domfront, die gelegen is op de grens van de 

bisdommen Normandië en Maine. Eigenlijk was hij een militair, gesteld op uiterlijk vertoon, 

heel kwistig en zeer populair bij het volk en bij de middenstand. 

Toen dit nieuws bekend geraakte, begonnen die prelaten, die, geïnspireerd door de Heer, 

samengekomen waren om hun nieuwe patriarch aan te duiden, schrik te krijgen voor een 

wilde aanval van het volk dat furieus tekeerging. Ze gingen dus uit elkaar maar weigerden 

gehoorzaamheid te beloven aan een patriarch die zij zelf niet verkozen hadden. Niettemin 

installeerde Raoul zich in de kerk en het paleis en hij nam meteen ook het pallium12 van het 

altaar van de H. Petrus. Hij bekleedde zich daarmee zonder ook maar één teken van respect 

voor de kerk van Rome. Na verloop van tijd nam hij enkele geestelijken die van zijn kerk 

afhingen op in zijn kapittel. Naar wij van diverse getuigen vernomen hebben, zou hij daar in 

alle rust zijn leven hebben kunnen doorbrengen, indien hij een goede verstandhouding had 

willen opbouwen met de kanunniken van zijn kerk en zich niet door zijn hoogmoed had 

laten meeslepen om hen te raken in hun bezittingen. Maar, zoals het spreekwoord terecht 

stelt, “het is moeilijk om goed te eindigen, als je slecht bent begonnen”. Door al zijn zonden 

en als gevolg van zijn onmetelijke rijkdom ging hij zich zo aanmatigend opstellen zonder 

enig respect voor eender wie dat hij zich eerder gedroeg als de opvolger van Antiochus en 

niet die van Ignatius of Petrus. Prominente figuren van zijn kerk sloot hij onder dwang uit, 

andere liet hij in de boeien slaan en interneren, alsof ze zware criminelen waren. Dat was 

onder meer het geval met een zekere Arnulf, afkomstig van Calabrië en een zeer nobele en 

geletterde man. Hetzelfde lot overkwam Lambert, een buitengewoon eenvoudige man met 

een voorbeeldige levenswandel, die eveneens geletterd was en aartsdiaken was van diezelfde 

kerk. Alsof het bloeddorstige kerels waren, liet hij hen opsluiten in een kamer vol kalk en 

daar folterde hij hen dagenlang onder het voorwendsel van samenzwering om hem te doden.  

Door al deze feiten en door soortgelijke staaltjes van sadistisch gedrag tegenover zijn 

ondergeschikten maakte hij zich bij iedereen gehaat. Uiteindelijk werd hij constant gekweld 

door zijn slecht geweten en hij vond geen enkele plaats nog veilig, zelfs niet bij zijn eigen 

personeel en huisgenoten. Maar voorlopig volstaat dit over dit onderwerp, want verderop in 

deze kroniek zullen wij op het gepaste moment en op de juiste plaats zijn ondergang13 

bespreken. 

 

XIV,11 Paus Honorius overlijdt en wordt opgevolgd door Innocentius, wat resulteert in een 

gevaarlijk schisma. Ook aartsbisschop Willem van Tyrus overlijdt en Fulcher volgt hem op. 

Deze reist naar Rome, vraagt en verkrijgt daar het pallium. 

  

                                                           
11 Cf. supra VII,1, n.2. 
12 Pallium: cf. supra VII,8 n.6. 
13 Cf. infra XV,16-17. 
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Terwijl dat alles zich in het Oosten afspeelde, kwam er een einde aan het leven van paus 

Honorius die zo de schuld, inherent aan het menselijk lot, inloste. De kardinalen 

vergaderden over de aanstelling van een opvolger, maar daarbij tekende er zich in hun 

rangen een verschil in visie af. Ze slaagden er maar niet in om tot een consensus te komen 

en uit deze patstelling resulteerde de uitverkiezing van twee pausen: Gregorio, kardinaal-

diaken van de Sant’ Angelo, die bij zijn aanstelling de naam Innocentius kreeg en Pietro, 

bijgenaamd zoon van Leo14, kardinaal-priester verbonden aan Santa Maria in Trastevere, 

ook ‘Oliefontein’ genoemd. Zijn kiezers stelden hem aan onder de naam Anacletus. 

Zo ontstond er een desastreus schisma. Niet alleen de kerken in Rome werden hierdoor 

getroffen en er vielen daarbij ook vele slachtoffers, maar uiteindelijk liep het zelfs uit tot een 

bijna wereldwijd conflict met botsingen tussen koninkrijken, die hierbij uiteenlopende 

belangen hadden. Na veel ellende en uiterst gevaarlijke toestanden won Innocentius het 

pleit, omdat zijn rivaal voor het pausschap, de eerder vermelde Pietro, als eerste overleed. 

In die periode deed onze al eerder vermelde voorganger, Willem van Tyrus, afstand van de 

last van zijn lichaam en hij ging naar de Heer. Hij was de eerste aartsbisschop van Tyrus na 

de bevrijding van de stad. Immers, zolang Tyrus nog in vijandelijke handen was, was de 

titularis van deze zetel een zekere Odo, maar die overleed, zoals eerder vermeld15, nog vóór 

de bevrijding van de stad. Zijn opvolger was de gedenkwaardige Fulcher, afkomstig uit 

Aquitanië, meer bepaald uit Angoulême. Hij was vroom en godvrezend, beperkt qua 

intellectuele bagage, maar consequent en tuchtvol ingesteld. In zijn land was hij aangesteld 

tot abt van Celles, een klooster van reguliere kanunniken. Even later, in de dagen van het zo 

even vermelde schisma tussen paus Innocentius en Pietro Pierleoni, koos Gerard, bisschop 

van Angoulême en legaat van de apostolische stoel, partij voor die Pietro en hij maakte 

iedereen, die tot de andere strekking behoorde, het leven zeer lastig. Fulcher, die 

eerbiedwaardige man, kon hier niet tegenop en hij kreeg van zijn broeders de toestemming 

om naar Jeruzalem te gaan en daar te gaan bidden. Hij legde zijn eeuwige reguliere geloften 

af in het klooster, dat aan de H. Grafkerk verbonden is, maar uiteindelijk werd hij naar de 

kerk van Tyrus geroepen. Twaalf jaar lang bestuurde Fulcher deze kerk met vaste hand en 

met veel succes en zo was hij vóór ons de vierde titularis van de kerk, die wij nu besturen, 

niet door een uitverkiezing op grond van prestaties, maar alleen door toedoen van Gods wil 

en mededogen.  

Nadat Fulcher door patriarch Willem van Jeruzalem in zijn ambt was aangesteld, wilde hij 

naar het voorbeeld van zijn voorganger zo vlug mogelijk naar de kerk van Rome vertrekken 

om daar het pallium te verkrijgen. Hij werd toen echter door diezelfde patriarch en diens 

medeplichtigen belaagd en gemolesteerd. Ternauwernood en ten koste van veel 

moeilijkheden kon hij aan hun handen ontkomen en om de net vermelde reden naar Rome 

afreizen. De inhoud van een brief van paus Innocentius levert hiervoor een sprekend bewijs:  

 

“Bisschop Innocentius, dienaar der dienaren Gods, stuurt aan onze eerbiedwaardige broeder 

Willem, patriarch van Jeruzalem, onze beste groeten en onze apostolische zegen. Op gezag 

van het evangelie en door een hemels privilege werd de leiding over de kerkgemeenschap en 

over de kerkelijke instellingen in handen gelegd van de H. Petrus, de Prins van de 

Apostelen”.  

 

En verder: 

 

                                                           
14 Pietro Pierleoni.  
15 Cf. supra XIII,13. 
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“Na de indrukwekkende inspanningen van de kerk van Rome voor de bevrijding van de kerk 

van het Oosten en nadat diezelfde kerk ten koste van veel bloedvergieten onder haar zonen 

erin slaagde de harten van zoveel geestelijken en leken voor zich te winnen om in haar 

dienst te treden, verwondert het ons ten zeerste dat u er desondanks niet voor gezorgd heeft 

om op uw beurt een passend tegengebaar te stellen voor uw moederkerk. Het was voor u 

blijkbaar niet voldoende om onze eerbiedwaardige broeder Fulcher, aartsbisschop van 

Tyrus, te dwarsbomen, toen hij zich naar het voorbeeld van zijn voorgangers tot de kerk van 

Rome richtte om het pallium in ontvangst te komen nemen. U moest u bovendien bij zijn 

terugkeer uit Rome tegenover hem nog eens onmenselijk, stroef en extra vijandig opstellen, 

want u weigerde hem te herbevestigen in het aloude prestigieuze ambt van kerkleider van 

Tyrus. U hebt eveneens nagelaten om hem, conform onze uitdrukkelijke wens, binnen een 

termijn van drie maanden na de ontvangst van onze brief recht te laten wedervaren voor de 

opgelopen schade in Haifa of Porphyreon. Het zou hoe dan ook ongepast zijn dat hij het 

respect dat de kerk van Antiochië hem zou betonen, als hij zich aan haar zou onderwerpen, 

niet zou krijgen door de schuld van u of van uw opvolgers. Men zegt bovendien dat u zich te 

autoritair opstelt tegenover diegenen die afhangen van de kerk van Tyrus. 

Daarom gelasten wij u uitdrukkelijk op grond van ons apostolisch gezag om, naar analogie 

van eigen wens om te kunnen terugvallen op de liefdevolle zorg en vertroosting vanwege uw 

moederkerk en naar analogie van uw eigen vraag om in noodsituaties te kunnen rekenen op 

haar bescherming, ook op uw beurt deze aartsbisschoppelijke zetel liefdevol te behandelen, 

te respecteren en in geen enkel opzicht te hinderen. Bovendien moet u haar onverwijld in 

alle kwesties, waarover zij bij u haar beklag gemaakt heeft, volledig recht laten wedervaren 

binnen een termijn van veertig dagen na ontvangst van deze brief. Tevens wordt het u 

verboden ook maar iets in strijd met het kerkelijk recht te ondernemen tegen de 

onderhorigen aan deze kerk. Zo niet, loopt u het risico dat wij de kerk van Tyrus en al wie 

van haar afhangt aan uw supervisie gaan onttrekken en haar zelf in handen gaan nemen. 

Gegeven te Lateranen, 17 december (1138).”16 

 

XIV,12 De kerk van Rome legt Fulcher gehoorzaamheid op aan de patriarch van Jeruzalem 

en verleent hem bij dit patriarchaat dezelfde status als eerder bij dat van Antiochië.  
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Fulcher kwam van Rome terug met het consigne om, in afwachting van een definitieve 

beslissing over een toewijzing aan één van beide patriarchaten en naar analogie van wat aan 

zijn voorganger opgedragen was, gehoorzaamheid te betonen aan de patriarch van 

Jeruzalem. Ondertussen zou hij in de kerk van Jeruzalem terugvallen op dezelfde status als 

eerder zijn voorgangers in de kerk van Antiochië, in heel de periode, waarin zij van die zetel 

afhingen.  

Het staat echter vast dat het aartsbisdom Tyrus van de 13 aartsbisdommen die sinds de tijd 

van de apostelen ressorteerden onder de zetel van Antiochië de eerste plaats bekleedde. 

Daarom werd Tyrus in het Oosten ‘Prototronos’ genoemd, conform de officiële lijst van 

bisschoppen die afhangen van de kerk van Antiochië. Daarin kan men het volgende lezen: 

“De eerste zetel is Tyrus waaronder veertien diocesen ressorteren, de tweede Tarsus met vijf 

diocesen, de derde Edessa met elf diocesen, de vierde Apamea met zeven diocesen, de vijfde 

Hiërapolis met acht diocesen, de zesde Bosra met negentien diocesen, de zevende Anavarza 

met negen diocesen, de achtste Seleucia met vierentwintig diocesen, de negende Damascus 

met tien diocesen, de tiende Amid met zeven diocesen, de elfde Sergiopolis met vier 

                                                           
16 In feite: 17 januari 1139. 
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diocesen, de twaalfde Theodosiopolis met zeven diocesen, de dertiende Emesa17 met vier 

diocesen.” 

Dat Tyrus ook de eerste plaats innam onder de suffragaan bisdommen van de kerk van 

Jeruzalem en dat ze aan deze laatste gehoorzaamheid verschuldigd was, uitsluitend op basis 

van een pauselijke verordening, blijkt duidelijk uit een afschrift van een brief die paus 

Innocentius richtte aan diezelfde patriarch Willem van Jeruzalem: 

 

“Bisschop Innocentius, dienaar van de dienaren Gods, zendt aan patriarch Willem van 

Jeruzalem zijn groeten en zijn apostolische zegen. 

Hoe meer de kerk van Jeruzalem in uw dagen haar verheven positie te danken heeft aan de 

gulle goddelijke genade, des te meer is het gepast het dat er vanuit uw persoon humaan 

opgetreden wordt tegenover uw broeders en dat u van uw kant tegenover al wie u 

gehoorzaamheid verschuldigd is blijk geeft van genegenheid en respect. Daarom vragen we 

u, onze broeder, dat u onze broeder Fulcher, de eerbiedwaardige aartsbisschop van Tyrus, 

die u in opdracht van de kerk van Rome onderdanigheid verschuldigd is, met broederlijke 

genegenheid zou bejegenen en respecteren. U moet er nauwgezet op bedacht zijn om het 

hem niet moeilijk te maken en naar aanleiding van deze toewijzing aan u en aan de kerk van 

Jeruzalem, die een uiting is van de welwillendheid van de apostolische stoel, mag de nobele 

en befaamde kerk van Tyrus in geen enkel opzicht geraakt worden in haar rechten noch in 

haar status. Het is immers volkomen ongepast dat het respect dat aan Tyrus zou betoond 

worden door Antiochië, als dit aartsbisdom onder deze zetel ressorteerde, ook door u of uw 

opvolgers niet zou betoond worden. 

Gegeven te Albano, 17 juli (1138).” 

 

XIV,13 De paus draagt Fulchers suffragaanbisschoppen op om hem te gehoorzamen en 

verstuurt hieromtrent meerdere brieven.  
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Bij de terugkeer van Fulcher uit Rome werden hem – wel met wat problemen – de 

suffragaan bisdommen teruggegeven, die tot op die dag in handen geweest waren van de 

patriarch van Jeruzalem, namelijk Akko, Sidon en Beiroet. De andere bisschoppen, t.t.z. van 

Byblos, Tripoli en Antarados (Tortosa), die het beheer voerden over de overige bisdommen 

van Tyrus, als gold het hun eigen bezit, bleven onder de knoet van de patriarch van 

Antiochië. De enige uitleg, die hij daarover verstrekte, was dat hijzelf geen onderdanigheid 

verschuldigd was aan Tyrus maar dat hij de zeggenschap van deze zetel over die bewuste 

bisdommen in twijfel trok. Dat laatste had diezelfde paus Innocentius precies willen 

voorkomen en hij had er integendeel willen voor zorgen dat die diocesen naar hun 

moederkerk Tyrus zouden terugkeren. Daarom schreef hij zowel aan die vermelde 

bisschoppen als aan de patriarch van Antiochië het volgende:  

 

“Bisschop Innocentius, dienaar der dienaren Gods, stuurt aan zijn eerbiedwaardige broeders 

bisschop Gerard van Tripoli, Raymond van Tortosa en X.18, bisschop van Byblos, onze beste 

groeten en onze apostolische zegen.  

Broeders, u moet weten dat de positie van de kerk er veruit het best uitziet als de interne 

hiërarchie gerespecteerd wordt en als het respect, dat de prelaten aan elkaar verschuldigd 

zijn, in de feiten ook betoond wordt zonder enige betwisting of wrijving. Eenieder, die tot de 

schoot van de kerk behoort, moet zich realiseren in welke mate hij respect en eerbied 

verschuldigd is aan zijn eventuele prelaten. Als deze eerbied onrechtmatig en onbillijk niet 

                                                           
17 Het huidige Homs (Syrië). 
18 De naam van deze bisschop van Byblos is onbekend. 
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betoond wordt, dan komt klaarblijkelijk de principiële eenheid van de kerk in het gedrang. 

De kerkelijke leer is echter precies op dat unitaire beginsel gestoeld en heel de kerkelijke 

organisatie is op grond van een grotere interne coherentie daarop afgestemd. Bijgevolg, om 

de eer en de waardigheid van uw kerken niet door onenigheid of ongehoorde rebellie in het 

gedrang te brengen of te ondermijnen, vragen wij u via deze apostolische brief met aandrang 

en dragen wij u ook op om aan onze eerbiedwaardige broeder Fulcher, aartsbisschop van 

Tyrus, de onderdanigheid en de eerbied te betonen die een metropoliet toekomt. Wij hebben 

immers u en uw kerken op grond van ons apostolisch gezag terug laten ressorteren onder de 

kerk van Tyrus, uw metropool. Meteen hebben wij u ook ontslagen van de verplichte eed 

van trouw aan het patriarchaat van Antiochië.  

Indien u evenwel zou nalaten om u te schikken naar deze opdracht van onzentwege en u er 

binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van deze brief niet zou toe komen om uw 

gehoorzaamheid te betuigen aan onze broeder, dan zullen we op grond van Gods gezag het 

vonnis bekrachtigen, dat de aartsbisschop conform het kerkelijke recht tegen u zal 

uitspreken.  

Gegeven te Lateranen 17 januari (1139).” 

 

Om de patriarch van Antiochië, die deze diocesen lange tijd in zijn macht had behouden en 

die een vrijmachtige figuur was, te verhinderen om de pauselijke verordening te saboteren, 

schreef de paus hem de volgende brief: 

 

“Bisschop Innocentius, dienaar der dienaren Gods, stuurt aan zijn eerbiedwaardige broeder 

Raoul, patriarch van Antiochië, de beste groeten en de apostolische zegen. 

In de bepalingen van het kerkelijk recht is vastgelegd dat eenieder zich moet schikken naar 

de grenzen van zijn territorium en er niet op uit moet zijn om in te breken in de rechten van 

een ander. Goddelijke zowel als menselijke wetten verbieden ons om onze naasten dingen 

aan te doen, die wij in ons geval nooit zouden accepteren. Aangezien de zaken er nu zo voor 

staan, vragen wij aan u, onze broeder, om de suffraganen, die behoren tot de kerk van Tyrus, 

niet te verhinderen om onze eerbiedwaardige broeder, aartsbisschop Fulcher, de 

gebruikelijke eerbied en gehoorzaamheid te betuigen. In het andere geval, als suffraganen 

zich niet gehoorzaam opstellen tegenover hun metropolieten, zal er via kerkelijke sancties 

opgetreden worden.  

Het is immers onze wens dat, betreffende prelaten en hun ondergeschikten, de rechten en 

voor elke partij vastgelegde regels zonder tegenspraak gerespecteerd zouden worden. 

Gegeven te Lateranen, 17 december (1138)19.” 

 

De paus schreef dit niet alleen aan deze prelaten, maar ook aan hen die onder druk stonden 

van de patriarch van Jeruzalem en er uit vrees voor hem niet toekwamen om de apostolische 

opdrachten uit te voeren. Op identieke wijze droeg hij hen in volgende bewoordingen op om 

alle voorwendsels achterwege te laten en zich gehoorzaam op te stellen tegenover de 

aartsbisschop van Tyrus: 

 

“Bisschop Innocentius, dienaar der dienaren Gods, stuurt aan zijn eerbiedwaardige broeders, 

de bisschoppen Boudewijn van Beiroet, Bernard van Sidon en Johannes van Ptolemaïs 

(Akko) zijn beste groeten en zijn apostolische zegen.  

Het was de wens van de Heilige Vaders dat er in de kerk een hiërarchische indeling van 

rangen en standen zou zijn. De bedoeling hiervan was dat er via de onderwerping en het 

respect van de lagere rangen tegenover hun meerderen een hechte eenheid uit de 

                                                           
19 In feite: 17 januari 1139. 
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verscheidenheid zou groeien en dat zo uiteindelijk de uitoefening van elk ambt apart op een 

correcte wijze zou kunnen gebeuren. 

Daarom ergert het ons en het blijft het ons ook ten zeerste verbazen dat u, terwijl wij u al 

eerder via apostolische brieven opgedragen hebben om tegenover onze eerbiedwaardige 

broeder Fulcher, aartsbisschop van Tyrus en uw metropoliet, uw onderdanigheid en respect 

te betonen, pertinent weigerde om hierop in te gaan en daarvoor allerlei voorwendsels en 

niet sluitende verklaringen aanhaalt. U weet toch wel: “Weerspannigheid is quasi zo erg als 

toverij en eigenzinnigheid is bijna even misdadig als afgodendienst.”20 

Wij manen u dus aan en dragen u andermaal op, vanuit onze apostolische volmacht, om alle 

voorwendsels achterwege te laten en onze broeder Fulcher in alles te gehoorzamen. Tevens 

verbieden wij u om, onder de dekmantel van de gehoorzaamheid, die u aan een andere 

primaat verschuldigd bent, tegenover uw eigen metropoliet op welke wijze dan ook tekort te 

schieten in het respect en de onderdanigheid die hem toekomt. Indien u ons bevel blijft 

negeren, zullen wij de sanctie, die de aartsbisschop op grond van het kerkelijk recht nu of in 

de toekomst oplegt, op Gods gezag bekrachtigen. Indien echter de patriarch van Jeruzalem 

tegenover u maatregelen zou nemen, omdat u onze broeder Fulcher onderdanigheid betoont, 

zullen wij diens sancties ongeldig verklaren en annuleren. 

Gegeven te Lateranen, 17 december (1138).21 ” 

 

XIV,14 Informatie over de achtergrond en de oorzaken van het meningsverschil tussen de 

twee patriarchen en over de manier waarop elk van beide zijn standpunt verdedigt.  
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Wij willen hier alle mogelijke onduidelijkheid wegnemen betreffende onze eerdere 

verklaring dat het aartsbisdom Tyrus recht had op veertien suffragaan bisdommen, terwijl de 

paus er in zijn brief maar zes vermeldt. U moet weten22 dat de stad Banyas, het huidige 

Caesarea Philippi, in die tijd nog geen bisschop had en dat die zes door de paus vermelde 

bisdommen anderen onder hun supervisie hadden. Sidon was, zoals trouwens nu nog, 

bevoegd voor Sarepta, Tripoli had onder zich Batroun, Arqa en Artousi. Antarados, ook 

Tortosa genoemd, was voor Arados en Maraclea verantwoordelijk. Drie van de zes bleven 

echter onder de voogdij van de patriarch van Antiochië, namelijk Antarados, Tripoli en 

Byblos. Toen deze steden in christelijke handen kwamen, stelde de patriarch van Antiochië 

daar bisschoppen aan. Daarbij was het de bedoeling dat die drie steden, zodra de metropool 

van Tyrus op haar beurt bevrijd zou zijn en ook daar een aartsbisschop aangesteld, op grond 

van de vroegere regeling aan deze laatste onderdanigheid zouden verschuldigd zijn. De 

patriarch zou op dat moment zonder enig probleem – hij was daar ook juridisch toe verplicht 

– Antarados, Tripoli en Byblos teruggeven aan de Tyrische prelaat. Zij behoorden alle drie 

tot het graafschap Tripoli en zodoende kon de patriarch daar ongehinderd optreden zonder 

complicaties van de kant van de koning.  

Maar in de overige drie diocesen, Beiroet, Sidon en Ptolemaïs (Akko) stelde de patriarch 

van Jeruzalem bisschoppen aan, en hij was daarbij van plan om, na de inname van Tyrus en 

nadat hij daar zelf een aartsbisschop had aangesteld, deze drie bisdommen onder zijn eigen 

beheer te brengen. In zijn optiek, nochtans in strijd met de regeling uit het verleden23, was de 

aartsbisschop van Tyrus aan hem ondergeschikt. Daarbij steunde hij op een brief van paus 

                                                           
20 1 Samuel 15,23. 
21  In feite: 17 januari 1139. 
22 In de verduidelijking die nu volgt, komt men, mits Banyas en de vermelde ondergeschikte bisdommen bij te 
tellen, toch maar tot dertien suffragaan bisdommen. Huygens merkt op dat Willem van Tyrus hier net als in het 
begin van XIV, 13 Haifa vergeet te vermelden.  
23 Cf. supra XIV,12: de ‘cataloog’ van de bisschoppen die onderdanigheid verschuldigd waren aan de patriarch 
van Antiochië. 
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Paschalis, waaruit bleek dat koning Boudewijn I van Jeruzalem en Ghibellin, de derde 

patriarch van Jeruzalem, de toestemming kregen om de bisschoppen van alle door de koning 

of door zijn leger veroverde of nog te veroveren steden allemaal onder het gezag te brengen 

van de patriarch van Jeruzalem. Wij hebben dat ook eerder24 zo vermeld in ons relaas over 

Boudewijn, de eerste koning van Jeruzalem.  

Gevolg van dit alles: zodra heel de provincie Tyrus, op uitzondering van de metropool zelf, 

bevrijd was, verdeelden de twee patriarchen deze kerkprovincie onder elkaar. Het gebied 

gelegen buiten het Koninkrijk, beginnende vanaf de plaats die ‘Pas van de Heiden’ genoemd 

wordt, kwam in het bezit van de kerk van Antiochië, zoals trouwens nu nog altijd. Het 

gebied aan deze kant, binnen de grenzen van het Koninkrijk, ressorteerde onder de patriarch 

van Jeruzalem. Toen uiteindelijk dankzij Gods mededogen de stad Tyrus bevrijd werd, 

stelde de patriarch van Jeruzalem, zoals eerder gezegd, vier jaar later een aartsbisschop aan 

en de drie bisdommen die onder zijn supervisie vielen, behield hij voor zich als suffraganen. 

Maar het patrimonium van de kerk van Tyrus was in de tussenperiode tijdens het beheer van 

de patriarch van Jeruzalem zo aangetast en zo in omvang gereduceerd dat er van de kerken 

binnen de stadsmuren uiteindelijk maar één overbleef voor de toekomstige aartsbisschop. Zo 

werd eens te meer het volkse gezegde bewaarheid: “Uit leder van iemand anders worden 

veel schoenriemen gemaakt voor wie erom vraagt, zelfs al heeft men er geen recht op.” 

Want tot op de dag van vandaag maken die twee prelaten in onderlinge rivaliteit aanspraak 

op vitale delen van ons aartsbisdom. Zij versterken zichzelf maar ten nadele van ons en 

worden rijker ten koste van onze armoede. Een kerkprovincie, die van oudsher van in de tijd 

van de Apostelen en op het eensluidend gezag van de zeven heilige oecumenische concilies 

in haar volle gestalte lange tijd en met veel uitstraling welvarend was geweest, werd 

geamputeerd en ligt er nu verminkt bij. Aangetast in haar kostbaarste delen, wacht ze op 

vertroosting, maar er is niemand om haar die te bieden. Zij strekt de hand uit, maar niemand 

komt haar te hulp. Wij zijn geworden zoals zij, van wie gezegd wordt: “Leiders raaskallen 

en het gewone volk krijgt de klappen.”25 Ze verzadigen zich aan ons vlees, soms zelfs tot 

brakens toe… 

Maar de schuld voor dit immense probleem leggen wij niet zonder reden bij de kerk van 

Rome. Zij schrijft ons voor om te gehoorzamen aan het patriarchaat van Jeruzalem, maar 

gedoogt dat wij voortdurend gekortwiekt worden door dat van Antiochië. Als men ons al 

datgene zou teruggeven waarop wij recht hebben, zouden wij ons positief opstellen en als 

gehoorzame zonen bereid zijn om ons zonder protest of problemen te schikken naar elk van 

beide. 

Wij hopen van onze kant dat niemand dit intermezzo over de situatie van onze kerk 

onverenigbaar vindt met de historiografische taak die wij op ons genomen hebben. Het zou 

immers ongepast zijn om de feiten van anderen te behandelen en daarbij onze eigen 

geschiedenis niet te vermelden. Het spreekwoord zegt immers: “Hij die vergeet over zichzelf 

te praten is een slechte spreker.” 

Maar nu is het tijd om de draad van onze kroniek terug op te nemen. 

 

XIV,15 De graaf van Jaffa wordt bij de koning beschuldigd, wat leidt tot grote opschudding in 

het Koninkrijk.  

 

  

 

 

Toen de koning, zoals eerder vermeld, uit het gebied van Antiochië teruggekeerd was, werd 

hij plots geconfronteerd met een zeer ernstige crisis. Naar verluidt, smeedden enkele van de 

meest vooraanstaande leiders een complot tegen hem. Het betrof in het bijzonder graaf Hugo 

                                                           
24 Cf. supra XI,28. 
25 Horatius, Epistulae I 2, 14. 
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van Jaffa en de heer van Transjordanië, Roman van Le Puy. Om daarover meer duidelijke 

informatie te kunnen geven, moeten we een stap terugzetten in de tijd. 

Tijdens de regering van de voorganger van Fulco, Boudewijn van Le Bourcq, kwam een 

edelman, die in zijn land heel machtig was, Hugo van Le Puiset, vanuit het bisdom Orléans 

samen met zijn vrouw Mabel, de dochter van graaf Hugo Cholet van Roucy, op bedevaart 

naar Jeruzalem. Onderweg werd hem in Apulië een zoon geboren, want zijn vrouw was 

zwanger bij het begin van de tocht. Omdat de baby een dergelijke reis niet zou kunnen 

overleven, liet Hugo hem achter bij Bohemund, een naaste verwant. Dan deed hij de 

overtocht naar koning Boudewijn, met wie hij eveneens verwant was. Deze laatste stelde 

hem en zijn erfgenamen meteen bij zijn aankomst in het bezit van Jaffa met alle bijhorende 

rechten, inclusief recht op erfopvolging. Korte tijd later overleed deze edelman. De koning 

gaf dan zowel zijn weduwe als de stad Jaffa door aan een andere edelman, graaf Albert, 

broer van de graaf van Namen, afkomstig uit het bisdom Luik en zeer invloedrijk in het 

keizerrijk. Maar korte tijd later overleden zij beide, zowel de graaf als zijn echtgenote, op 

hun beurt.  

Hugo junior, die zijn kindertijd in Apulië had doorgebracht, was ondertussen opgegroeid en 

hij vroeg en verkreeg bij de koning de erfenis van zijn vader, die hem na de dood van zijn 

ouders conform het erfrecht toekwam. Na het opnemen van zijn erfdeel huwde Hugo met 

Emelota26, de nicht van patriarch Arnulf en tevens weduwe van de illustere Eustace Garnier. 

Deze laatste had bij haar twee zonen, Eustace junior, heer van Sidon en Walter, heer van 

Caesarea.  

Maar na de dood van koning Boudewijn en de troonsopvolging door Fulco ontstond er om 

duistere redenen een vete tussen de nieuwe koning en graaf Hugo. Volgens sommigen 

verdacht de koning hem ervan te vertrouwelijk om te gaan met de koningin en blijkbaar 

waren daarvan ook bewijzen voorhanden. In een vlaag van echtelijke jaloezie zou de koning 

daarom een onverzoenlijke haat opgevat hebben tegen de graaf. 

De jonge graaf Hugo was rijzig van gestalte en een echte Adonis. Hij had ook al roem 

verworven op het slagveld en viel bij iedereen in de smaak. Het leek alsof alle gaven van de 

natuur bij hem rijkelijk samengekomen waren en het staat buiten kijf dat niemand in het 

Koninkrijk aan hem kon tippen qua lichamelijke schoonheid, edele afkomst en krijgskunde. 

Langs vaderskant was hij bovendien naaste familie van de koningin, want hun vaders waren 

volle neven, namelijk zonen van twee zusters. 

Anderen echter wilden geruchten van dien aard verbloemen en zij beweerden dat de 

aanleiding van de vete alleen bij de graaf te vinden was. Hij had namelijk, in tegenstelling 

tot de andere vooraanstaanden van het rijk, arrogant en vanuit een superioriteitsgevoel 

geweigerd om zich te onderwerpen aan de koning en koppig al diens orders naast zich 

neergelegd. 

 

XIV,16 Walter van Caesarea daagt de graaf uit tot een duel. Maar deze laatste zoekt een 

toevlucht bij de vijand en wordt door zijn aanhangers in de steek gelaten.  

 

  

 

 

 

5 

      

   

Op een dag tijdens een vergadering van de top van het Koninkrijk stond Walter van 

Caesarea op in het bijzijn van de koning en van de talrijk opgekomen leden van het hof. Hij 

was de stiefzoon van graaf Hugo en een zeer elegante verschijning, die uitmuntte in 

lichaamskracht en in de fleur van zijn leven was. Naar verluidt op aanstoken van de koning, 

beschuldigde hij in dat forum de graaf van majesteitsschennis. Hij legde hem ten laste dat 

hij, tegen alle ethische principes en de geldende wetten in, een complot gesmeed had samen 

met enkele trawanten om de koning naar het leven te staan. De graaf ontkende alle 

                                                           
26 Ook Emma genoemd. 
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beschuldigingen maar, ook al pleitte hij in deze zaak onschuldig, toch verklaarde hij zich 

bereid om zich betreffende deze aanklacht te onderwerpen aan het oordeel van het hof. Na 

deze woordenwisseling besloot men, zoals bij de Franken gebruikelijk, tot een duel tussen 

hen beide en er werd een passende datum voor de kamp afgesproken.  

De graaf keerde echter na afloop van de vergadering in het paleis naar Jaffa terug en op de 

bewuste dag kwam hij niet opdagen. Men weet niet zeker of hij zijn geweten voelde knagen 

en zijn schuld in deze zaak erkende dan wel of hij geen vertrouwen had in het hof. Gevolg 

was hoe dan ook dat hij zich zelfs bij zijn sympathisanten nog meer verdacht maakte in de 

kwestie van de misdaad waarvan hij beticht werd. Het hof en de vergadering van de 

vooraanstaanden van het rijk namen akte van zijn weerspannig gedrag en verklaarden hem 

bij verstek schuldig aan de aanklacht die tegen hem was ingebracht. 

Toen de graaf hiervan hoorde, stelde hij een daad die tot dan toe ongehoord was en 

waardoor hij terecht de haat van het volk en van iedereen tegen zich ontketende. Hij ging per 

schip naar Ascalon, een stad die de christenheid vijandig gezind was en heulde met onze 

vijanden. Hij ging de stad binnen om aan de vijand hulp te vragen tegen de koning. De 

inwoners van Ascalon realiseerden zich dat de interne twisten bij de christenen en de 

burgeroorlog voor hen een goede zaak waren en grote gevaren inhielden voor het 

Koninkrijk. Ze stonden graaf Hugo dus vriendelijk te woord en het kwam tot een 

overeenkomst die beide partijen bevredigde. De graaf liet daar gijzelaars achter en keerde 

vervolgens naar Jaffa terug. De inwoners van Ascalon van hun kant lieten zich nu voluit 

leiden door hun verwoede en onophoudelijke haat tegen de christenen. Zij voelden zich in 

een sterkere positie door het vriendschapsverdrag met de graaf en vielen daarom nog 

heftiger dan gewoonlijk en met nog meer vertrouwen dan anders het gebied van de 

christenen binnen. Zonder hinder voerden ze razzia’s uit, waarbij ze er niet voor terug 

schrokken om strooptochten te houden tot vlak bij Arsuf, dat ook Antipatris genoemd wordt. 

Toen de koning dit vernam, trommelde hij in heel het Koninkrijk zijn troepen op en in 

groten getale begon men zo aan het beleg van Jaffa. Sommige volgelingen van de graaf, die 

bij hem in de stad verbleven, o.a. Balian de Oudere, maar ook nog andere godvrezende 

christenen, beseften dat de graaf vastbesloten was om tot het uiterste te gaan. Ondanks de 

goede raad van aanhangers en vrienden kon hij niet van zijn rampzalige plannen afgebracht 

worden. Zij zagen integendeel dat hij er niet voor terugschrok om zich in zijn halsstarrigheid 

nog in grotere gevaren te storten. Daarom lieten ze de leengoederen die ze van hem 

gekregen hadden in de steek en door zich aan te sluiten bij de koning kozen ze voor de 

goede partij. 

 

XIV,17 Beleg van Jaffa en vredesonderhandelingen op initiatief van de vooraanstaanden van 

het rijk. Ondertussen wordt Banyas door de vijand ingenomen.  
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Maar patriarch Willem, een zachtzinnige en vredelievende man en ook enkele rijksbaronnen 

beseften dat deze interne strijd voor het Koninkrijk ernstige gevaren inhield. Ze waren het 

woord van het evangelie indachtig: “Elk rijk, dat innerlijk verdeeld is, wordt tot een 

woestenij, huis na huis stort in.”27Ze vreesden – en hun vrees was terecht – dat de vijanden 

van het christendom nu de kans schoon zagen en van de gelegenheid zouden gebruik maken 

om zware slagen toe te brengen. Daarom wierpen ze zich op als bemiddelaars en ze 

probeerden bruikbare wegen te vinden om de vrede te herstellen tussen de koning en de 

graaf van Jaffa.  

Uiteindelijk na heel wat gebakkelei, in dergelijke kwesties gebruikelijk, was de conclusie 

van de bemiddelaars dat de graaf, voor de lieve vrede en ook om de koning een zeker 

                                                           
27 Lucas 11,17. 
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eerherstel te gunnen, voor een periode van drie jaar uit het Koninkrijk zou verbannen 

worden. Na die termijn zou hij door een gunstmaatregel van de koning naar het rijk kunnen 

terugkeren samen met al wie hij meegenomen had en dan zou de aanklacht tegen hem in 

deze zaak volledig vervallen. In tussentijd moesten al zijn rekeningen en ook de schulden, 

die hij her en der nog had uitstaan, betaald worden met de inkomsten uit zijn bezittingen. 

Terwijl de koning met het beleg van Jaffa druk bezig was en daar onder meer ook Rainier 

Brus samen met andere rijksbaronnen actief was, werd zijn stad Banyas aangevallen door 

Taj al-Muluk, de koning van Damascus. Fulco had in allerijl hulptroepen gestuurd, maar 

vooraleer zij de belegerde bevolking hulp konden bieden, werd de stad al overweldigd en 

kwam ze in handen van de vijand. De inwoners werden gevangengenomen net als de 

huursoldaten van beide geledingen, ridders zowel als voetknechten. Ook de vrouw van die 

forse edelman werd samen met alle anderen gevangengenomen en weggevoerd. 

 

XIV,18 De graaf van Jaffa loopt bij een aanslag in Jeruzalem zware verwondingen op. Dat 

leidt tot nieuw tumult, maar hij herstelt van zijn verwondingen en steekt volgens afspraak de 

zee over.  
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In afwachting van zijn overvaart verbleef de graaf van Jaffa, zoals gebruikelijk, nog even in 

Jeruzalem. Op een dag was hij in de Huidevettersstraat aan het dobbelen op een tafel vóór 

het winkeltje van een handelaar die Alfanus heette. De graaf was zich van geen kwaad 

bewust en volledig geconcentreerd op het spel, toen totaal onverwacht een Bretoense krijger 

zijn zwaard trok en in hem het bijzijn van vele omstanders talrijke verwondingen toebracht. 

Dit gaf meteen aanleiding tot samenscholingen onder het volk en toen later heel de stad 

hoorde over deze criminele aanslag, was de ontsteltenis en de verontwaardiging algemeen. 

Van mond tot mond ging volgende boodschap: dit misdrijf had zonder het medeweten van 

de koning niet kunnen plaatsvinden en de misdadiger zou het niet aangedurfd hebben om die 

aanslag te plegen, als hij niet zeker was geweest van de ruggensteun van de koning. Bij het 

grote publiek verspreidde zich het verhaal dat de graaf geen schuld trof en dat hij 

onrechtmatig aangeklaagd en gestraft was. De koning van zijn kant had, zo zei men, maar al 

te duidelijk de haat gedemonstreerd die hij zonder enige grond of schuld van de graaf tegen 

hem had opgevat. Zodoende groeide de sympathie van het volk voor de graaf, zijn 

populariteit ging crescendo en de algemene perceptie was dat al wat graaf Hugo ten laste 

was gelegd op een kwalijk opzet berustte. 

Toen dit alles de koning ter ore kwam, wilde hij zich van alle schuld vrijpleiten en zijn 

onschuld duidelijk manifesteren. Daarom liet hij de dader van de aanslag berechten. Hij 

moest een terechte straf krijgen, proportioneel aan het gepleegde misdrijf. De feiten waren 

algemeen bekend en een aanklager of getuigen of andere juridische formaliteiten waren 

daarom overbodig. Het hof werd samengeroepen en bij unanimiteit werd die 

sluipmoordenaar veroordeeld tot verminking van zijn ledematen. Dat vonnis werd aan de 

koning meegedeeld en hij liet de straf onmiddellijk uitvoeren, maar wel met de 

uitdrukkelijke clausule dat zijn tong niet onder de te verminken lichaamsdelen viel. Hij 

maakte die uitzondering om te voorkomen dat men zou zeggen dat zijn tong met opzet 

uitgerukt was om hem te beletten de ware toedracht van de feiten te onthullen, dat hij in feite 

in opdracht van de koning gehandeld had. Door deze zeer doordachte aanpak steeg de 

koning weer in ieders achting en zo kon hij de algemene verontwaardiging tegenover hem 

wat inperken. Immers in kleine kring noch in het openbaar, vóór noch na de verminking van 

zijn ledematen, kom men uit de mond van de veroordeelde vernemen dat hij die wandaad op 

bevel van of met medeweten van de koning gepleegd had. Hij hield integendeel staande dat 

hij op eigen houtje die misdadige onderneming had opgezet, in de hoop zo de gunst van de 

koning voor zich te winnen. 
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De graaf bleef nog enige tijd ter plaatse om zijn verwondingen te laten verzorgen en volledig 

te herstellen. Toen hij helemaal genezen was, verliet hij, conform de afspraak, het 

Koninkrijk en hij week uit naar Apulië. Hij was wel erg neerslachtig door het onrecht dat 

hem recent was aangedaan, maar ook omdat hij uit zijn ‘erfgebied’ verbannen was en nu 

genoodzaakt was om in onbekende streken te gaan ‘bedelen’. Graaf Rogier, die heel dat 

gebied had ingepalmd, ontving hem heel welwillend. Zijn stelling was dat jaloerse rivalen 

aan de oorsprong lagen van de verbanning uit het Koninkrijk van die flinke edelman. Hij 

trok zich daarom het lot van de graaf aan en vertrouwde hem het graafschap Gargano toe. 

Graaf Hugo keerde nooit meer naar het Koninkrijk terug, maar een voortijdige dood rukte 

deze figuur, om wie zijn nabestaanden moeten rouwen, uit het leven.  

Al wie de graaf bij de koning was gaan verdacht maken en zo aan de basis lag van Fulco’s 

wrok tegen hem, moest vanaf die dag de haat van koningin Melisende trotseren en beducht 

zijn voor zijn veiligheid. Het was alsof de schande van de aanklacht ook op haar drukte en 

de verbanning van de graaf bezorgde haar zeer veel verdriet. Met alle mogelijke middelen 

maakte zij vooral Rohard de Oudere, later ook Rohard van Nablus genoemd, het leven zuur, 

omdat vooral hij de verontwaardiging van de koning had aangewakkerd. Voor deze 

verraders was het niet veilig om in haar nabijheid te komen, maar het was voor hen ook 

aangewezen om alle gelegenheden waarbij veel volk aanwezig was te vermijden. Zelfs de 

koning achtte geen enkele plek veilig in de buurt van sympathisanten of bloedverwanten van 

de koningin. Door de bemiddeling van enkele vertrouwelingen milderde haar wrok na enige 

tijd en met veel inspanningen slaagde de koning er uiteindelijk ook in om ook de anderen 

die het voorwerp uitmaakten van haar haat terug acceptabel te maken, zodat ze alvast de 

toelating kregen om samen met anderen in haar nabijheid te verschijnen.  

Vanaf die tijd raakte de koning helemaal onder de plak van zijn echtgenote. Vroeger deed 

hij haar boosheid oplaaien, maar nu was het zijn zorg om haar mild te stemmen en zelfs in 

zaken van weinig belang nam hij geen initiatieven meer buiten haar medeweten. 

 

XIV,19 Afsluiting van een verdrag met de Damasceners en teruggave van de gevangenen van 

de gevechten bij Banyas. 
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In diezelfde periode dienden de Damasceners bij de koning een verzoek in voor een 

tijdelijke wapenstilstand. Naast een aantal andere concessies met het oog op het afsluiten 

van een verdrag, leverden zij volgens afspraak iedereen uit die ze gevangen genomen 

hadden bij Banyas, o.a. de vrouw van de krachtdadige heer van deze stad, Rainier Brus. Die 

uitstekende en illustere figuur begroette de terugkeer van zijn vrouw tot de echtelijke 

gemeenschap na een afwezigheid van twee jaar met veel genegenheid. Maar kort daarna 

kwam hij te weten dat zij zich bij de vijand niet altijd welvoeglijk gedragen had en niet altijd 

voldoende respect had opgebracht voor de huwelijkstrouw, zoals een dame van adel 

betaamt. Daarom verstootte hij haar, waarop zij haar fout niet loochende en haar intrek nam 

in een vrouwelijk slotklooster in Jeruzalem. Daar legde ze een gelofte af van eeuwige 

zuiverhuid en werd kloosterzuster. Toen ze daarna overleed, huwde die doorluchtige heer 

met Agnes, een nicht van Willem van Bures. Na Rainiers dood trad Agnes in het huwelijk 

met Gerard van Sidon. Hun zoon Raynald is de huidige heer van Sidon.  

De stad Banyas, die, zoals vermeld, ingenomen was tijdens de afwezigheid van de heer, was 

lange tijd in handen van de Assassijnen. Kort vóór de tijd waarover hier sprake had een 

leider van dat volk, Emir Ali de stad in ruil voor een afgesproken compensatie terug 

overgemaakt aan de christenen. Meteen had de koning haar onmiddellijk in handen gegeven 

van Rainier met het oog op erfopvolging. 

Te gelegener tijd zullen wij later in deze kroniek meer informatie geven over de Assassijnen 

en over hun waardeloze en antigodsdienstige tradities. In tussentijd volstaat het om over hen 
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te weten dat hen een volk betreft, dat door christenen en ook door volkeren met een ander 

geloof en vooral dan door hun leiders erg gewantrouwd wordt en terecht zeer gevreesd.  

 

XIV,20 Raymond, de zoon van de graaf van Poitiers, komt in het geheim aan in Antiochië. Hij 

huwt met Constance, de dochter van Bohemund, tegen de wil in van haar moeder, de vorstin 

en ondanks haar verzet. Hij doet zijn intrede en neemt bezit van het prinsdom.  
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Ondertussen hadden de Antiochiërs, zoals eerder gezegd, een delegatie uitgestuurd naar 

graaf Raymond van Poitiers. Zoals hen opgedragen was, informeerden ze zich grondig hoe 

ze hem in de kortste tijd te pakken konden krijgen. Uit betrouwbare bronnen kwamen ze te 

weten dat hij verbleef bij de Engelse koning Hendrik de Oudere, door wie hij ook tot ridder 

geslagen was. Stante pede trokken ze dus naar Engeland en daar troffen ze dan ook die 

jongeman aan. Discreet brachten ze hem op de hoogte van het motief van hun bezoek. Op 

advies van de koning, zijn mentor, reageerde hij enthousiast op dat aanbod. Hij trof de 

noodzakelijke voorbereidselen voor de tocht en ging incognito op weg.  

Maar hertog Rogier van Apulië had wel enig vermoeden over de echte plannen van 

Antiochië bij de uitnodiging die aan Raymond gericht was. Daarom zette hij in alle 

kustplaatsen van Apulië vallen op om hem te kunnen onderscheppen. Door zijn overtocht te 

verhinderen hoopte hij – ook mits enkele baronnen in de regio om te kopen – vlotter een 

financiële bonus te kunnen binnenhalen via de erfenis die hij op het oog had. Heer Raymond 

slaagde er echter in om zijn opzet vakkundig te maskeren. Hij vermeed alle uiterlijk vertoon 

en als een doodgewone sterveling verplaatste hij zich nu eens te voet, dan weer met een 

simpele muilezel. Kortom, hij legde zijn tocht af in gezelschap van gewone lieden, zonder 

ooit in de kijker te lopen met ondoordachte blijken van vrijgevigheid of welstand. Daarbij 

had hij zijn metgezellen in groepjes opgesplitst: sommige leden van zijn huishouding gingen 

hem drie of vier dagreizen vooraf, anderen volgden hem wel, maar niets wees daarbij op hun 

onderlinge band. Hij was schamel gekleed zoals een pelgrim en verrichte meestal 

knechtswerk. Op deze manier kon hij iedereen om de tuin leiden en ontkwam hij aan de 

valstrikken van zijn gewiekste en zeer machtige tegenstander. 

Zijn aankomst in Antiochië was voor zijn vrienden een aanleiding tot vreugde, maar voor 

anderen was het eerder een reden tot paniek, want als aanhangers van de prinses deden zij er 

alles aan om zijn aanstelling te dwarsbomen. Korte tijd daarvoor, maar al na het vertrek van 

de delegatie die Raymond moest gaan uitnodigen, was prinses Alice, weduwe van 

Bohemund en tevens zuster van koningin Melisende naar Antiochië teruggekeerd. Haar 

vader had haar destijds uit Antiochië verbannen en haar gedwongen om zich tevreden te 

stellen met het bezit van Laodicea en Jabala. Nu was haar zuster bij de koning gaan pleiten 

dat hij haar niet in de weg zou staan bij haar ondernemingen. Zelf genoot ze de steun van 

enkele hogere edelen en ze ging zich weer gedragen als vorstin, die alle 

verantwoordelijkheden naar zich toe trok. Patriarch Raoul van Antiochië, een gewiekste en 

volstrekt ondoorgrondelijke figuur, wilde zich, in reactie op de clerus die het hem moeilijk 

maakte, verzekeren van haar sympathie en steun. Hij had haar kunnen doen geloven dat die 

Raymond, op wie men een beroep gedaan had en van wie de komst aangekondigd werd, 

voor haar gekomen was en dat hij haar toekomstige echtgenoot zou zijn. Lichtgelovig als ze 

was, kon hij haar zo met die ijdele hoop om de tuin leiden. 

Maar Raymond was er zich wel van bewust dat hij zonder de steun en de invloed van de 

patriarch zijn doel niet zou kunnen bereiken. Via tussenpersonen die met beide partijen 

vertrouwd waren, zocht hij naar mogelijkheden om in zijn gunst te komen en hem helemaal 

aan zijn kant te krijgen. Men vroeg dus aan Raymond dat hij een plechtige eed van trouw 

zou zweren aan de patriarch. Als tegenprestatie zou hij dan zonder problemen in het 

huwelijk kunnen treden met de jonge Constance en in alle rust het bestuur van het prinsdom 
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in handen krijgen. Een bijkomende clausule bestond erin dat bij een eventuele overkomst 

van zijn broer Hendrik naar Antiochië de patriarch loyale inspanningen zou doen om de 

moeder van de prinses, de weduwe van Bohemund, aan hem als echtgenote te geven samen 

met de twee kustplaatsen en het gebied dat erbij hoort.  

Eens deze overeenkomst afgesloten en bij ede bekrachtigd, werd Raymond in de stad 

toegelaten. Terwijl moeder Alice nog altijd in de mening verkeerde dat alle voorbereidselen 

voor de bruiloft voor haar bestemd waren, werd Raymond direct naar de Basiliek van de 

Prins der Apostelen gebracht om daar te huwen met prinses Constance. Zij had nog wel niet 

de huwbare leeftijd bereikt, maar de patriarch gaf haar ten huwelijk en alle baronnen 

drongen ook op de huwelijkssluiting aan. 

Toen de prinses hoorde dat ze bedrogen was, verliet ze op staande voet Antiochië en ze trok 

zich terug in haar gebied. Vanaf toen koesterde ze een onverzoenlijke haat tegen de prins. 

Maar ook de patriarch begon zich vanaf die dag als maar meer vanuit de hoogte te gedragen. 

Hij rekende er nu op dat hij zich bij de prins een solide positie verworven had en daarom 

stelde hij zich arroganter op dan voorheen. Tegenover de prins begon hij meer eisen te 

stellen dan billijk was, maar hij werd in zijn verwachtingen volledig teleurgesteld. Raymond 

nam hem immers de eed van trouw, die hem opgedrongen was, zeer kwalijk en vergat wat 

hij aan hem te danken had. Hij begon zich tegen de patriarch vijandig op te stellen, trok zich 

niets aan van zijn eed van trouw en steunde zijn tegenstanders.  

 

XIV,21 Beschrijving van Raymonds persoonlijkheid, eigenschappen en hoge afkomst. 
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Raymond was van adellijken bloede en kon prat gaan op een schitterende stamboom. Met 

zijn rijzige gestalte en zijn harmonieuze lichaamsbouw vormde hij een opvallende 

verschijning. Hij was nog jong en had nauwelijks wat wollige dons op zijn wangen, maar hij 

overtrof in schoonheid alle koningen en vorsten op aarde. Door zich toegankelijk op te 

stellen in de conversatie kwam hij sympathiek over en heel zijn persoonlijkheid getuigde 

van de charmante elegantie van een prins van hoge adel. In het hanteren van de wapens en 

qua militaire expertise overtrof hij al zijn voorgangers en opvolgers. Ook al was hijzelf niet 

erg geletterd, toch begunstigde hij de literatoren. Op gebied van religie was hij zeer stipt en 

hij was altijd op post bij kerkelijke diensten, in het bijzonder bij feestdagen. Eens in het 

huwelijk getreden, respecteerde hij nauwgezet de echtelijke trouw. Hij was sober met 

voedsel en drank maar uitzonderlijk vrijgevig en weldadig. Maar hij was weinig 

vooruitziend en te veel bezig met dobbelen en andere verderfelijke spelen. Zijn karakter 

vertoonde nog andere minpunten: hij liet zich gemakkelijk meeslepen, ging overijld te werk 

en kende geen maat in woede. Hij miste redelijkheid, maar ook geluk. Hij had de patriarch 

loyaliteit beloofd, maar ‘vergat’ de eed die hij had afgelegd en trok zich niets aan van de 

gemaakte afspraken. 

 

XIV,22 De koning bouwt een vesting in reactie op de agressie van de inwoners van Ascalon. 

Men noemt haar Bethgibelin of ook Berseba28.  
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De inwoners van Ascalon gedroegen zich in die dagen nog arroganter dan gewoonlijk. Door 

hun successen aangemoedigd, terroriseerden ze de hele regio met hun woeste razzia’s. De 

stad stond namelijk onder voogdij van de zeer machtige vorst van de Egyptenaren. Deze 

vreesde dat een eventuele inname van Ascalon de voorbode zou zijn van een christelijke 

inval in Egypte en van moeilijkheden in zijn land. Daarom spaarde hij kosten noch moeite 

om van die stad een buffer te maken tussen hem en het gebied van de christenen. Daarbij 

                                                           
28 Genesis 21,31;26,33.  
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vreesde hij dat het voortdurende labeur en het niet aflatend oorlogsgevaar de krachten van 

zijn bondgenoten zou ondermijnen. Daarom leverde hij, telkens stipt om de drie maanden, 

nieuwe manschappen en verse troepen, voorzien van het nodige wapenarsenaal en proviand 

om de burgers te ondersteunen. Maar de nieuwkomers wilden zich meteen onderscheiden en 

het bewijs leveren van hun strijdvaardigheid. Daarom ondernamen ze, vaak tegen de wil in 

van meer ervaren strijders, razzia’s en uitvallen om zich eens te testen. 

De christenen van hun kant zagen dat er geen einde kwam aan hun provocaties en dat hun 

gelederen constant aangevuld werden. Wanneer er burgers sneuvelden, groeide hun 

potentieel telkens terug aan, zoals bij de Hydra29. In reactie op dit gevaarlijke monster, dat 

telkens krachtig herrees als het een hoofd verloren had en dat ondanks alle nederlagen 

telkens opnieuw de christenen kwam bedreigen, besloten deze laatsten na rijp beraad om een 

gordel van bastions te bouwen. Vanuit die versterkingen zouden ze meer mogelijkheden 

hebben om troepen te verzamelen, om accuraat te reageren op vijandelijke aanvallen en ook 

om de omgeving en Ascalon zelf vaker aan te vallen. Ze kozen een plaats uit die voor dit 

project geschikt was, aan de voet van de bergen bij het begin van de vlakte die zich uitstrekt 

tussen Ascalon en het gebergte. Deze plek ligt in dat deel van Judea dat bij de verdeling van 

de nalatenschap (van Israël) door het lot te beurt gevallen was aan de stam van Simeon. Ze 

besloten daar de aloude maar verwoeste stad Berseba terug op te bouwen. 

De voltallige bevolking van het Koninkrijk werd dus samengeroepen en zo ook patriarch 

Willem en de baronnen. De werken gingen van start onder gunstige voortekenen en met de 

hulp van de Heer werden ze tot een goed einde gebracht. Ze richtten een vesting op met een 

onwankelbare muur en voorzien van buitenwallen, een gracht en ook nog uitstekend 

beveiligde torens, op ongeveer twaalf mijl van Ascalon. 

Ten tijde van de kinderen van Israël lag deze plaats op de uiterst zuidelijke grens van het 

Beloofde Land, net zoals ook Dan, dat nu Banyas genoemd wordt of Caesarea Philippi de 

noordelijke grens vormde. In het Oude Testament spreekt men in die zin vaak over “van 

Dan tot Berseba”30. Men verhaalt dat Abraham daar, zoals op andere plaatsen, een put 

gegraven heeft die ‘Overvloed’ genoemd werd, omdat hij zo veel water produceerde. Ook 

Josephus schrijft hierover in zijn ‘Antiquitates’: “Abimelek gaf hen land en geld en ze 

besloten om met elkaar om te gaan zonder bijbedoelingen. Bij een bepaalde put sloten ze 

een overeenkomst, het zogenaamde ‘Verdrag van Berseba’ of ook ‘Verdrag van de Put’, 

zoals het door de lokale bevolking genoemd wordt”31. Men spreekt ook van de 

‘Zevenvoudige Bron’ of in het Arabisch ‘Beit Gebrin’, wat in vertaling ‘Huis van Gabriel’ 

betekent.  

Eens het fort gebouwd was en in al zijn onderdelen afgewerkt, besloot men gezamenlijk om 

het over te dragen aan de Hospitaalridders van Jeruzalem. Tot op heden hebben zij hun 

opdracht daar nauwgezet vervuld en zo werden de overvallen van de vijand in die regio 

minder bedreigend.  

 

XIV,23 De graaf van Tripoli wordt door zijn eigen volk verraden en omgebracht in de buurt 

van de Pelgrimsberg. Zijn zoon Raymond volgt hem op en die neemt weerwraak voor de 

moord op zijn vader.  

 

  

 

Korte tijd daarna viel de militaire bevelhebber van Damascus Bazawash binnen in het 

gebied van Tripoli. Graaf Pons van Tripoli ging met zijn manschappen krachtdadig in de 

                                                           
29 Zevenkoppig monster uit de Griekse mythologie, bij wie een afgehouwen kop telkens prompt terug 
aangroeide. Werd door Hercules verslagen in het kader van zijn ‘Zeven werken’.  
30 Bij voorbeeld Rechters 20,1. “Van Dan tot Berseba” was een vaste uitdrukking om heel het territorium van 
het Beloofde Land aan te duiden. 
31 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae I, 12, 1. 
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tegenaanval en het kwam tot een treffen met de vijand aan de voet van de vesting die 

Pelgrimsberg genoemd wordt. Maar zijn leger werd uiteengeslagen en op de vlucht 

gedreven, terwijl Pons zelf gevangen genomen werd. Syriërs die boven Tripoli in het 

Libanongebergte woonden, verraadden hem echter en hij werd vermoord. Hij liet zijn zoon 

Raymond achter als zijn erfgenaam en deze volgde hem ook op als graaf. Gerard, de 

bisschop van diezelfde stad, werd daar eveneens gevangengenomen. Hij werd enige tijd bij 

de vijand vastgehouden, zonder dat hij herkend werd. Daarna werd hij uitgewisseld voor een 

gevangene, die in christelijke handen was en op die manier kwam hij terug vrij. In deze 

veldslag sneuvelden heel wat edelen van Tripoli maar ook zeer veel mensen uit de 

middenklasse.  

Raymond verzamelde na de dood van zijn vader met het oog op een hulpoperatie al wat er 

nog restte van het leger en hij kon ook nog een sterke infanterie optrommelen. Daarmee trok 

hij onvervaard het Libanongebergte in en al die criminele kerels, die met hun mooie 

woorden de machtige graaf naar de vlakte bij Tripoli gelokt hadden en die hij schuldig 

achtte aan de dood van zijn vader en aan die algemene afslachting, voerde hij met vrouw en 

kinderen, zoveel als hij er kon vastkrijgen, geketend naar Tripoli. Daar liet hij hen voor de 

ogen van het volk op diverse manieren folteren om zo het bloed van de gesneuvelden te 

wreken. Conform de ernst van hun misdaden liet hij hen vervolgens op de gruwelijkste wijze 

terechtstellen.  

Zo leverde de graaf de eerste bewijzen af van zijn moed en hij slaagde erin om de sympathie 

en de gunst van iedereen voor zich te winnen.  

 

XIV,24 Keizer Johannes van Constantinopel rept zich naar Antiochië en palmt heel Cilicië in. 
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Via berichten en diverse rapporten werd gemeld dat keizer Johannes van Constantinopel, de 

zoon van Alexius, uit alle hoeken van zijn rijk volkeren, stammen en mensen met diverse 

talen opgetrommeld had. Hij zou een massaal aantal strijdwagens en vierspannen 

samengebracht hebben en een kolossale ruiterij om daarmee in een ijltempo naar Syrië te 

trekken. Dat nieuws bleek ook geloofwaardig. Zodra de keizer immers uit betrouwbare bron 

vernomen had dat de Antiochiërs Raymond uitgenodigd hadden, het prinsdom aan hem 

overgedragen hadden en hem hadden laten huwen met de dochter van Bohemund, stond zijn 

besluit vast om naar Antiochië te gaan. Hij was er erg verbolgen over dat de Antiochiërs zo 

onbeschaamd waren geweest om, buiten zijn medeweten en zonder dat hij daartoe opdracht 

gegeven had, de dochter van hun heer uit te huwelijken. Bovendien hadden ze het ook nog 

aangedurfd om zonder hem te consulteren het beheer over de stad in handen van een derde 

te geven. Hij wilde dan ook dringend zijn aanspraken op die stad met alle bijhorende 

provincies hard maken en haar terug onder zijn gezag brengen. Zijn argument hiervoor was 

dat al die grote leiders van de eerste expeditie, moedige mannen die voor eeuwig in de 

herinnering voortleven – hun namen opsommen zou mij te ver leiden – en door de Heer 

uitgestuurd waren, met zijn vader en voorganger Alexius een overeenkomst hadden 

afgesloten, in de verf gezet door vele geschenken en ceremoniën. Zij zouden alle steden en 

vestingen, die ze hoe dan ook tijdens hun campagne zouden veroveren, zonder problemen 

onder het gezag van de keizer brengen. Eens deze plaatsen veroverd waren, zouden ze daar 

naar best vermogen loyaal over waken, totdat de keizer zelf met zijn leger zou komen 

opdagen. In zijn visie maakten deze nadere bepalingen deel uit van de overeenkomst die de 

leiders van de eerste expeditie met een plechtige eed hadden bekrachtigd. 

Het staat buiten kijf dat die aanvoerders een verdrag afgesloten hebben met de keizer en dat 

deze laatste op zijn beurt tegenover hen een aantal verplichtingen op zich genomen heeft. 

Maar het is ook zeker dat hij de eerste was om die verbintenissen niet na te komen. Wie bij 

die afspraken aanwezig was geweest, haalde dan ook voortdurend het argument aan dat ze 
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zich niet langer gebonden achtten tegenover iemand die zelf de verbintenis geschonden had. 

Ze pleitten ook degenen die al overleden waren vrij van alle schuld, omdat hij zich nog vóór 

hun dood wispelturig en labiel had gedragen, met hen bedrieglijk was omgegaan en zijn 

afspraken niet was nagekomen. Terecht en conform het verbintenissenrecht stelden ze dus 

dat ze tegenover hem geen verplichtingen meer hadden. Het is immers niet billijk zijn woord 

te houden tegenover iemand die zelf tegen alle afspraken in wil handelen.  

De keizer stuurde dus mandatarissen uit over heel zijn rijk en een heel jaar lang trof men de 

nodige voorbereidselen voor de expeditie met heel het keizerlijk machtsvertoon dat daarbij 

hoort: strijdwagens en paarden, kostbaarheden die niet te schatten, te meten of te wegen 

waren en een onmetelijk leger. Daarmee staken ze de Hellespont over, in de volksmond ook 

‘Arm van Sint-Joris’ genoemd en vervolgens rukte hij met zijn overweldigende 

troepenmacht op naar Antiochië. Hij doorkruiste daarbij alle tussenliggende provincies en 

belandde zo in Cilicië, waar hij halthield voor het beleg van Tarsus, de vermaarde hoofdstad 

van Cilicia Prima. De keizer overweldigde deze stad, verdreef de aanhangers van de Prins 

van Antiochië, aan wiens loyale zorg hij deze stad had toevertrouwd en verving ze door zijn 

eigen medewerkers. Zonder tijd te verliezen deed hij hetzelfde met Adana, Mamistra en 

Anavarza, de zeer dicht bevolkte hoofdstad van Cilicia Secunda. Hetzelfde lot was eveneens 

weggelegd voor alle andere steden, versterkte plaatsen en vestingen van diezelfde provincie. 

Heel Cilicië werd zo – tegen alle wettelijkheid en gerechtigheid in – door het keizerrijk 

ingepalmd. Nochtans was het veertig jaar lang zonder enige vorm van protest in handen 

geweest van de prins van Antiochië. Trouwens nog vóór Antiochië in christelijke handen 

kwam, was Tarsus al, door toedoen van Boudewijn, de broer van de hertog, samen met 

Mamistra en de rest van de regio, maar in dit geval door toedoen van Tancred, die 

schitterende figuur, terug binnen de invloedssfeer van de christelijke vrijheid beland. 

De keizer rukte dus met al zijn troepen en steunend op zijn overmacht in ijltempo op naar 

Antiochië. Zodra hij daar aankwam, legde hij een blokkade rond de stad met het oog op een 

aanval. De belegeringstuigen werden in een cirkel opgesteld en de kolossale katapulten op 

een geschikte locatie en zo begon hij de stad op met een heel strikte blokkade te omknellen. 

 

XIV,25 Zengi belegert de burcht Montferrand. De koning probeert om samen met de graaf 

van Tripoli het beleg op te heffen maar ze worden verslagen. De graaf wordt 

gevangengenomen, maar de koning kan zich in veiligheid brengen in de burcht.  
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Terwijl dit alles zich afspeelde in de buurt van Antiochië, wist Zengi, een zeer misdadige 

figuur en fanatieke vervolger van het christendom, maar al te goed dat het graafschap Tripoli 

recent zware verliezen had geïncasseerd en dat heel het gebied een schrijnend tekort had aan 

militaire ondersteuning. Hij begon daarom op het grondgebied van Tripoli, in de heuvels 

boven de stad Raphanea, zeer intens aan het beleg van de daarboven gelegen en door ons al 

eerder vermelde burcht Montferrand. De daarbinnen geblokkeerde inwoners moesten zware 

aanvallen incasseren, stonden onophoudelijk onder fervente druk en kregen het erg te 

verduren.  

Zodra dit nieuws via zijn zuster ter ore kwam aan Raymond, de jonge graaf van Tripoli, 

tevens zoon van de recent overleden Pons en neef van de koning van Jeruzalem, stuurde hij 

ijlboden uit naar de koning. In een dringende bede om hulp smeekte hij hem in om in deze 

kritieke, bijna hopeloze situatie niet te talmen met een hulpoperatie maar deze onmiddellijk 

uit te sturen.  

De koning was zoals een echte vader terecht bezorgd voor alle noden van het christenvolk. 

Hij trommelde dus meteen alle leiders van het rijk op en alle beschikbare troepen, ridders 

zowel als voetknechten. In allerijl rukte hij op en voor men er zich aan verwachtte dook hij 

op in het gebied van Tripoli. Ondertussen kwamen hem daar helaas ook de afgezanten van 
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de prins van Antiochië opzoeken en zij brachten slecht nieuws mee. Hij kreeg van hen zowel 

schriftelijk als ook mondeling – en wel op hoge toon – verslag over de belegering van hun 

stad door de keizer. Hun informatie was correct en ze vroegen de koning met veel aandrang 

en smeekbeden om met al zijn troepen naar Antiochië te trekken om daar zijn broeders in 

die acute noodsituatie hulp te komen bieden. 

Fulco zette daarop een crisisberaad op over de vraag hoe te reageren op die dubbele 

bedreiging. Iedereen was het erover eens dat hij allereerst de christenen die zich in de 

dichtbij gelegen vesting verschanst hadden hulp moest bieden en men vond dat trouwens een 

haalbare opdracht. Daarna moesten ze allemaal in één blok naar Antiochië optrekken. De 

koning en de graaf verzamelden dus al hun strijdkrachten, brachten al hun militair potentieel 

samen en begonnen een offensief tegen de vijand. De goddelijke genade stond echter niet 

aan hun zijde. Want toen ze de bestemming van hun opmars naderden, kreeg Zengi 

informatie over hun komst. Hij zette de belegering stop en trok in gevechtsformatie op hen 

af. De christenen brachten eveneens hun troepen in gereedheid en stelden hun formatie op 

volgens de regels van de krijgskunst. Ze versaagden niet maar rukten als één blok op om de 

ingesloten inwoners hulp te bieden en de vesting, die zonder voorraden zat, met een levering 

van basisproducten opnieuw te bevoorraden.  

Maar de gidsen, die het christelijke leger begeleidden – was het verraad of gewoonweg een 

vergissing? – namen niet de gemakkelijkste en ook meest vlakke route aan de linkerkant. Ze 

volgden een steil en bergachtig pad en leidden de christelijke troepen langs moeilijk 

begaanbare en nauwe bergpassen. Dat terrein was totaal ongeschikt om slag te leveren. 

Zowel voor defensieve als voor offensieve doeleinden was het volkomen onbruikbaar en 

waardeloos. 

Toen Zengi, een zeer schrandere man met veel militaire ervaring, dat doorkreeg en zich 

realiseerde dat hij over de betere kansen beschikte, trommelde hij met veel enthousiasme 

zijn manschappen op. Aan het hoofd van die duizenden krijgers spoorde hij zijn troepen aan 

om zijn voorbeeld te volgen. Hij viel onze strijdmacht aan in het centrum en terwijl hij zelf 

dapper van zich afbeet, zette hij zijn leger aan om de christenen uit te roeien. De voorste 

linie van het christelijk leger werd overrompeld en op de vlucht gejaagd. Onze legerleiding 

zag dat de voorhoede verslagen was en realiseerde zich dat er geen mogelijkheid was om 

weerstand te bieden of om vanuit hun nauwe positie hulp te bieden aan de zwaar getroffen 

gelederen. Ze drongen er dus bij de koning op aan dat hij zijn veiligheid voor ogen moest 

houden en zich best zou terugtrekken in de nabijgelegen vesting. Fulco besefte dat dit voor 

het ogenblik de beste oplossing was en hij trok zich dan ook met enkele gezellen in de 

burcht terug.  

De infanterie werd nagenoeg uitgemoord of in de boeien geslagen. Ook de jonge en 

voortreffelijke graaf van Tripoli werd daar samen met enkele ridders gevangengenomen. 

Een ander deel van de ridders was de koning gevolgd en deze hadden zich hoe dan ook in 

veiligheid kunnen brengen en hun hachje kunnen redden. Op die dag speelden ze echter heel 

de immense tros kwijt, paarden en lastdieren die allerlei voorraden en voedsel naar de 

vesting moesten voeren om deze opnieuw van het nodige te voorzien. Immers zij die daar 

hun toevlucht hadden gezocht, waren alleen in het bezit van hun eigen wapens en ze 

brachten geen proviand mee.  

Tussen zoveel anderen sneuvelde die dag ook Geoffroy Chapalu, de broer van graaf Joscelin 

I van Edessa, iemand die vermaard was om zijn edele afkomst en zijn krijgskunde. Het 

verlies van deze uitzonderlijke ridder was aanleiding tot algemene rouw en heel het leger 

betreurde zijn smartelijke dood. 

 

XIV,26 Zengi belegert andermaal de burcht en de ingesloten bevolking smeekt om hulp bij al 

haar buren.  
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Zengi maakte ondertussen een stand van zaken op: de christenen hadden niet het minste 

voedsel naar de stad kunnen meenemen, hij had al hun troepen en nagenoeg heel het 

militaire potentieel van het Koninkrijk danig verzwakt, de graaf was zijn gevangene en de 

koning zat ingesloten in een half verwoeste burcht samen met de rijksbaronnen. Hij besloot 

dus andermaal een blokkade aan te leggen rond de vesting en omdat hij erop rekende dat er 

toch niemand in staat was om de belegerden hulp te komen bieden, was hij er zeker van om 

binnen enkele dagen de vesting te kunnen overweldigen. Hij verzamelde dus zijn troepen en 

zij keerden terug naar de vesting. Ze waren daarbij zo zwaarbeladen met alles wat ze van de 

christenen hadden kunnen buitmaken dat zij door heel die overvloed geen zin meer hadden 

in nog meer strooptochten. De troepen werden in een kring rond de vesting opgesteld en 

deze werd afgegrendeld met een zeer strakke blokkade. 

Van de rijksbaronnen hadden de volgende figuren hun toevlucht in de burcht gezocht: 

opperbevelhebber Willem van Bures, Rainier Brus, een fameuze ridder, Guido van 

Brisebarre, Boudewijn van Ramla en Humfred van Toron, een jongeman en nog een 

groentje en daarnaast nog vele anderen. De koning beraadslaagde met hen over de vraag wat 

in zulke crisissituatie de beste politiek zou zijn. Ze waren het erover eens dat ze om een 

hulpexpeditie moesten vragen bij de prins van Antiochië en bij graaf Joscelin II van Edessa. 

Bovendien moest de patriarch van Jeruzalem gealarmeerd worden en de voltallige bevolking 

van het Koninkrijk. Ondertussen moesten ze maar zo goed en zo kwaad als mogelijk 

wachten op hun komst. 

Terwijl de zaken er zo voor stonden bij Montferrand, was Raynald, bijgenaamd de Bisschop, 

een neef van bisschop Rogier van Lydda en overste van de Orde van Sint-Joris 

gevangengenomen. Hij was een fameuze ridder met een uitzonderlijk krijgspalmares en hij 

had, zoals bij vorige gelegenheden, de inwoners van Ascalon achternagezeten, maar was 

deze keer niet voldoende op zijn hoede. Zo belandde hij ongelukkig in een hinderlaag die de 

vijand voor hem had opgezet.  

Ondertussen waren de boodschappers druk bezig en zij zetten grote spoed achter hun missie. 

Een eerste ging op passende wijze druk zetten op de prins van Antiochië. Hij informeerde 

hem over de noodsituatie waarin de koning en zijn gezelschap beland was, raadde elk 

tijdverlies af en stuurde aan op onmiddellijke actie. Een tweede boodschapper bestookte de 

graaf van Edessa met niet aflatende verzoeken om hulp. Een derde repte zich naar Jeruzalem 

en probeerde daar de bevolking in te mobiliseren.  

De prins van Antiochië wist echter niet wat gedaan en hij kwam niet direct tot een besluit. 

De keizer stond immers vóór zijn stadspoorten en daarom was hij beducht voor het lot van 

zijn stad, als hij het er zou op wagen om weg te trekken. Maar anderzijds vond hij het 

inhumaan en bikkelhard om de koning in dergelijke crisissituatie geen hulp te bieden. 

Uiteindelijk liet hij zich leiden door zijn medeleven met de ernstige problemen en de 

angstaanjagende positie waarin de koning en het christenvolk zich bevonden. Hij legde de 

zorg voor zijn stad in handen van de Heer en gaf er de voorkeur aan om met zijn broeders 

eender welke ellende te doorstaan in plaats van zelf in een comfortabele positie te blijven 

zitten en te genieten van de vrede, terwijl anderen het zo moeilijk hadden. Hij riep dus de 

vooraanstaanden en de leiders van het volk samen, bracht hen allen op de hoogte van zijn 

standpunt en nodigde hen uit om de koning hulp te gaan bieden. Hij kon hen gemakkelijk 

overtuigen: ze stroomden met zijn allen spontaan samen met diezelfde aan God zo 

welgevallige motivatie en zij verklaarden zich bereid om onmiddellijk in actie te schieten. 

Daarop verlieten ze Antiochië zonder zich nog verder te bekommeren om de keizer in de 

buurt van hun stad en ze begonnen eensgezind aan de hulpoperatie voor de koning.  

Ook de graaf van Edessa gaf samen met zijn strijdkrachten diezelfde instemmende respons 

en begon in spoedtempo aan diezelfde missie. En ook patriarch Willem van Jeruzalem 
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 trommelde alle strijdkrachten op die in het Koninkrijk nog te vinden waren, nam het Heilig 

Kruis van de Heer mee en trok in allerijl naar datzelfde doel. Onderweg lanceerde hij overal 

oproepen tot steun en ondertussen repte hij zich om hen hulp te bieden.  

 

XIV,27 Bazawash, de gouverneur van Damascus, plundert Nablus en steekt het in brand.  
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Tot zover de situatie van de koning. Tezelfdertijd besefte Bazawash, gouverneur van het rijk 

van Damascus en chef van het leger – we hebben hem al net eerder vermeld – dat het 

Koninkrijk niet over zijn normale troepensterkte beschikte. De koning zat in een uithoek van 

zijn gebied geblokkeerd door een beleg, de leiders maakte zich met heel het volk zorgen om 

zijn bevrijding en trokken als één blok naar die regio. Hij meende dat de al zo lang 

verhoopte kans om toe te slaan nu binnen handbereik lag en daarom viel hij met talrijke 

troepen het Koninkrijk binnen. Onverwachts lanceerde hij een aanval op Nablus, een stad 

zonder versterkingen, zonder muur, buitenwal en zelfs zonder slotgracht. Als een dief in de 

nacht ging hij de burgers onverhoeds te lijf met het zwaard. Daarbij ging hij als een razende 

te keer zonder rekening te houden met geslacht of leeftijd. Enkelen overlevenden, die, 

weliswaar te laat, voor de overval gewaarschuwd waren, vonden een toevlucht in de burcht 

in het midden van de stad. Ze trokken zich daar met vrouw en kinderen terug en zo konden 

ze met veel moeite ontsnappen aan de moordpartijen en de brandstichting. Bazawash zelf 

doorkruiste ondertussen in een wilde razzia heel de stad en stichtte overal brand. Daarna kon 

hij zonder verliezen vertrekken, beladen met buit, gestolen goed en al wat er aan 

kostbaarheden te rapen viel in die totaal verwoeste stad. 

 

XIV,28 De hulpexpeditie trekt in ijltempo naar de koning maar in tussentijd krijgt de 

belegerde groep het nog erger te verduren.  
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Zengi hield ondertussen niet op om de belegerde christenen constant onder druk te zetten. 

Hij bestookte de wallen met zijn slingermachines en lanceerde met zijn enorme katapulten 

reusachtige stenen en immense rotsblokken tot midden in de vesting. Hij trof de huizen 

binnenin, wat grote paniek veroorzaakte bij de ingesloten inwoners. De weggeslingerde 

stenen en ook alle mogelijke slingertuigen dreven de burgers erg in het nauw met als gevolg 

dat er zelfs binnen de muren geen plek meer voorhanden was, waarheen de gewonden en de 

zwakkeren in veiligheid gebracht konden worden. Overal dreigde gevaar of onheil. In hun 

blik stond het huiveringwekkende beeld van de dood te lezen en hun geest was bevangen 

door de vrees voor een plotse dood en voor het onheil dat ze aan den lijve ondervonden. 

Maar dat was voor die woesteling een reden te meer om de frequentie van de bestormingen 

te verdubbelen. Hij voerde een beurtrol in bij zijn troepen en via een systeem van 

aflossingen gaf hij ieder weer de gelegenheid om op krachten te komen. Wanneer de eerste 

afdeling vermoeid was, verving hij deze door verse krachten. Hierdoor werd de indruk 

gewekt dat de strijd zonder oponthoud doorliep en niet dat hij na een pauze terug 

opgenomen werd. De christenen van hun kant beschikten niet over voldoende mankracht om 

beurtelings rustpauzes in te lassen, met als gevolg dat dezelfde krijgers zo wel de aanvallen 

van de eerste als van de volgende groep moesten opvangen. Van dag tot dag slonken zij 

bovendien in aantal, omdat sommigen zwaargewond raakten en anderen slachtoffer werden 

van diverse kwalen. Iedereen had te lijden van dezelfde uitputtingsverschijnselen en zij 

voelden zich niet meer in staat om die zware aanvallen eindeloos te blijven doorstaan. De 

nachten brachten ze slapeloos door, want er moest wacht gehouden worden. Overdag 

moesten ze zonder ophouden vijandelijke aanvallen incasseren, waarbij de vijand hen geen 

enkel moment van rust gunde om hun lichaam weer op krachten te laten komen. Toppunt 

van ramp was het gegeven dat de nieuwkomers geen voedsel hadden kunnen meebrengen en 
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dat er ten gevolge van het voorgaande beleg evenmin een reserve aan proviand voorhanden 

was in de stad. De voorraden, die de nieuwkomers zelf hadden willen leveren, waren 

ongeschonden in de handen van de vijanden beland. Daarom hadden ze dadelijk na hun 

intocht in de stad bij gebrek aan een alternatief hun eigen paarden opgegeten. Maar toen hun 

rijdieren allemaal geslacht waren, zaten ze totaal zonder voedsel. Zo begonnen zelfs stoere 

atletische lichamen af te takelen door voedselgebrek en het gewichtsverlies ten gevolge van 

het vasten was zelfs fataal voor de krachten van zeer forse krijgers.  

Bovendien zat er nu zoveel volk in de stad ingesloten dat zelfs een massa voedsel niet kon 

volstaan om iedereen een rantsoen te bezorgen. Door de overbevolking van de geblokkeerde 

stad zaten alle herbergen overvol met als gevolg dat er overal mensen lagen in straten en op 

pleinen, wat de indruk gaf dat ze met biezen bedekt waren. Daar werden ze dan soms 

onverhoeds getroffen door projectielen die op goed geluk af en zonder specifiek doelwit 

gelanceerd waren en zo liepen ze dodelijk verwondingen op. 

Zengi was maar al te goed op de hoogte van deze toestand en omdat hij er zeker van was dat 

de christenen die ellende moeilijk konden blijven doorstaan, joeg hij zijn troepen nog feller 

in het offensief. Daarom ook was zijn leger zo massaal rondom de stad geconcentreerd en 

alle toegangen werden ook zo strikt bewaakt dat niemand zelfs maar één wanhoopspoging 

ondernam om de christenen in de stad te gaan vervoegen of om uit de stad te ontsnappen.  

De situatie in de belegerde stad werd van dag tot dag dramatischer en door het 

voedselgebrek werd ze volkomen uitzichtloos. Uit eigen ervaring ondervonden de christenen 

nu hoe genadeloos de dwang van de honger is en hoe er terecht geschreven staat: “De 

honger alleen krijgt steden klein.”32 In die extreme noodtoestand restte er de inwoners maar 

één positief gegeven, de verwachte hulpoperatie van de prins van Antiochië, van de graaf 

van Edessa en van de bevolking van Jeruzalem. Maar omdat voor een smachtende ziel nooit 

iets op tijd schijnt te komen, leek elk uitstel verdacht. Het wachten deed hun ongeduld nog 

toenemen en een uur kwam hen voor als een jaar. 

 

XIV,29 De hulpexpeditie komt opdagen maar in tussentijd moet de koning zich wel overgeven. 

Hij sluit een overeenkomst af en kan vervolgens naar zijn rijk terugkeren. 
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Zo was dus de stand van zaken bij het beleg van Montferrand. Prins Raymond kwam 

intussen met zijn troepen opdagen en ook de graaf van Edessa was met een omvangrijk leger 

niet veraf. Het leger van Jeruzalem, dat het heilbrengende kruishout meebracht, rukte 

eveneens eensgezind in ijltempo op.  

Zengi werd hiervan op de hoogte gebracht door betrouwbare boodschappers en hij was wel 

beducht voor de komst van leiders van dat kaliber. Zijn grote vrees was ook dat de keizer, 

over wie hij gehoord had dat hij zich ophield in de omgeving van Antiochië, weet zou 

krijgen van alle ellende die de ingesloten christenen hadden moeten verduren. Dan bestond 

het gevaar dat hij met hen zou sympathiseren en zich met zijn ongenaakbaar leger tegen hem 

zou keren. Zengi stuurde daarom, nog vooraleer die berichten konden doordringen bij de 

belegerden, vredesgezanten uit met een boodschap voor de koning en zijn baronnen. Ze 

moesten erop wijzen dat de half verwoeste vesting het niet lang meer zou kunnen uithouden 

tegen hen, dat de bevolking uitgeput was door voedselgebrek en honger en de kracht en het 

moreel miste om nog langer stand te houden. Maar in hun eigen leger beschikten zij over 

een overvloed aan alle mogelijke basisproducten. Toch verklaarde Zengi zich, uit respect 

voor de koning die de grootste en meest vooraanstaande christelijke leider was, bereid om al 

degenen die hij recent gevangen genomen had, de graaf van Tripoli zowel als alle anderen, 

terug uit te leveren. Aan de koning zelf en aan al zijn metgezellen garandeerde hij een vrije 

                                                           
32 Lucanus, Pharsalia 3,56. 
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en ongestoorde terugtocht naar hun gebied, op voorwaarde dat zij de leeggemaakte vesting 

aan hem zouden overdragen. De christenen hadden er totaal geen weet van dat de 

hulpexpeditie zo dicht in hun buurt was. Ze waren uitgeput van de honger, de nachtwaken, 

al het labeur en de vele angsten en de zwaargewonden waren murw en krachteloos. Ze 

namen dus het aanbod van Zengi maar al te graag aan, ook al vroegen ze zich verwonderd af 

waar een zo bikkelharde kerel plots die humane houding vandaan haalde. Ze stemden dus 

dankbaar in met de vredesvoorwaarden, om welke motieven deze ook aangeboden werden. 

Zodra de overeenkomst met instemming van beide partijen afgerond en vastgelegd was, 

werd de graaf van Tripoli vrijgelaten samen met een talrijke groep gevangenen. Meteen 

daarna verliet de koning de vesting met zijn gezellen. De vijanden vingen hem op met alle 

respect en daarop gaf hij Montferrand in handen van de Turken. Fulco was wel zwaar onder 

de indruk van wat hij had meegemaakt, maar, omdat hij zich had kunnen bevrijden uit zulke 

complexe en kritieke situatie, verliet hij het heuvelland in een zeer opgewekte stemming en 

hij zakte af naar de vlakte bij Arqa. Daar hoorde hij dat de graaf en de prins in aantocht 

waren. Hij was gecharmeerd door hun bezorgdheid en broederlijke liefde maar betreurde 

wel de laattijdigheid van de hulp. Hij ging vol respect op hen af, dankte hen uitgebreid 

omdat zij zich zo geëngageerd hadden voor zijn problemen en naar best vermogen de 

gevraagde ondersteuning hadden geboden. Na een aangename en opbeurende babbel namen 

zij afscheid en ieder trok naar zijn eigen gebied terug. 

 

XIV,30 De prins van Antiochië treft bij zijn terugkeer een belegerde stad aan. Hij verzet zich 

met alle macht tegen de keizer maar door tussenkomst van enkele bemiddelaars, komt het 

uiteindelijk tot een verzoening.  
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De prins keerde in allerijl naar Antiochië terug, want zijn gebied verkeerde in crisis. Hij had 

immers de machtigste vorst van heel de wereld vóór zijn stad achtergelaten, terwijl deze 

vijandelijke plannen beraamde. Hij ging de stad binnen langs de hoogst gelegen poort, 

vlakbij de citadel en de burcht van de stad en daar constateerde hij dat de keizer nog altijd 

volhardde in zijn plannen. Gedurende enkele dagen grepen er confrontaties plaats. De 

Antiochiërs vielen soms heimelijk maar meestal openlijk het keizerlijke leger aan en konden 

hen daarbij zware verliezen toebrengen. Zo bevochten ze elkaar als vijanden, ongeacht hun 

zelfde geloofsovertuiging. De keizer liet op zijn beurt niet na om met immense katapulten en 

slingertuigen enorm zware stenen af te vuren. Hij probeerde de wallen en de torens te treffen 

van aan de Brug van de Poort om op die manier de stadsmuren te beschadigen en te 

vernielen. Zijn troepen omcirkelden de stad en door pijlen en allerhande projectielen af te 

vuren en niet in het minst door de ferme inzet van de slingeraars probeerden ze de burgers 

vanuit de verte te hinderen bij de verdediging van de stadsmuren. Ze deden er ook alles aan 

om in dichte drommen naderbij te komen en mogelijkheden te creëren om de omwalling te 

ondergraven. 

Gelet op deze ontwikkelingen, begonnen weldenkende figuren uit beide kampen te vrezen 

dat, als het gezond verstand zich hier niet zou manifesteren, de zaak zo dreigde te escaleren 

dat er geen pasklare oplossingen meer zouden kunnen gevonden worden voor een zo uit de 

hand gelopen crisissituatie. Enkele godvrezende burgers boden zich dus aan als 

bemiddelaars en ze trokken met vredesvoorstellen naar het kamp van de keizer. Met 

vredelievende bewoordingen en duidelijke blijken van nederigheid probeerden ze zijn 

verontwaardiging te kalmeren. Daarna benaderden ze de prins en zo zochten ze heel 

bedachtzaam en omzichtig naar een weg om tot vrede te komen, zoals de omstandigheden 

dat vereisten. Uiteindelijk luidde het voorstel van deze bemiddelaars en scheidsrechters voor 

het beoogde verdrag als volgt:  
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Ten eerste zou de prins zich tot de keizer in al zijn glorie wenden in het bijzijn van de elite 

van het rijk en de top van zijn hofhouding. Samen met al zijn baronnen zou hij, conform alle 

protocollaire vereisten, de leeneed afleggen ten overstaan van de keizer. Daarbij zou hij de 

keizer plechtig onder ede beloven dat hij hem niets in de weg zou leggen, wanneer hij, in 

vrede of in woede, vrij en zonder hinder Antiochië of haar burcht wilde binnengaan.  

Ten tweede, indien de keizer de rechten van de prins op Aleppo, Sheizar, Hama en Emesa, 

in vredestijd, zoals contractueel afgesproken, zou herstellen, zou deze zich met deze steden 

en het omliggend gebied tevredenstellen en zonder enig probleem de keizer terug als 

rechtmatige eigenaar van Antiochië erkennen. Maar de keizer moest dan wel deze stad, als 

tegenprestatie voor de prinselijke eed van trouw, aan hem in leen geven. 

Ten derde, als de keizer er met Gods hulp zou in slagen om Aleppo, Sheizar en heel het 

gebied rondom in te palmen, dan moest dat territorium in totaliteit, onverkort en zonder 

problemen voor altijd met alle bijhorende rechten toekomen aan de prins en zijn 

erfgenamen, om dat probleemloos te beheren als beneficium of als leen, zoals dat in de 

volksmond heet.  

Zoals afgesproken, trok de prins dan in het gezelschap van alle edelen uit zijn entourage 

naar het kamp van de keizer. Daar werd hij met het passende protocol door deze laatste 

ontvangen. Nadat de overeenkomst in overeenstemming met de wens van beide partijen 

definitief beklonken was, legde de prins zijn eed van trouw af in handen van de keizer en 

meteen verleende deze hem de investituur over alle vermelde steden samen met alle 

bijhorende rechten. Hij beloofde de prins tevens plechtig dat, indien het hem met de hulp 

van de Heer zou gelukken om tijdens de volgende zomercampagne deze steden in te nemen, 

hij ze persoonlijk zou overdragen aan de prins. 

Zodra het verdrag gesloten was en de vrede volledig hersteld, werd de keizerlijke vlag 

geheven op de hoofdtoren van de citadel en de prins kon, beladen met schitterende 

geschenken, samen met zijn gezelschap naar de stad terugkeren. De keizer van zijn kant trok 

zich, omdat de barre winterkoude voor de deur stond, met heel zijn leger terug naar Cilicië 

en hij nam zijn intrek in zijn winterkwartieren aan de kust dichtbij Tarsus.  
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BOEK XV. Keizer Johannes Comnenus probeert bij herhaling in te grijpen in 

Outremer. Bondgenootschap tussen Jeruzalem en Damascus tegen Zengi. Problemen in 

de kerk van Antiochië. 

 

XV,1 De keizer belegert Sheizar en houdt de prins van Antiochië en de graaf van Edessa aan 

hun plicht tot gehoorzaamheid. 
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De keizer overwinterde dus met zijn troepen in Cilicië. Zodra de lente in de lucht hing en 

het weer opnieuw gunstiger werd voor militaire operaties, stuurde hij herauten uit met een 

keizerlijk order aan alle legerchefs, aan alle oversten van secties van honderd of vijftig 

krijgers om hun manschappen terug in gereedheid te brengen, om heel hun arsenaal op punt 

te stellen en de volledige troep gevechtsklaar te maken. Hij vaardigde tevens gezanten af om 

de prins van Antiochië, de graaf van Edessa en de andere leiders van die regio uit te nodigen 

om samen met hem ten strijde te trekken. Ondertussen trommelde hij van her en der 

iedereen op en, om te voldoen aan de overeenkomst die hij recent met de prins van 

Antiochië had afgesloten, liet hij begin april met klaroengeschal en slagwerk van 

tamboerijnen aan alle troepen het signaal geven om naar Sheizar op te rukken. Hij drong 

door op vijandelijk gebied en na enkele dagen kon hij zijn kamp opslaan vlakbij die stad. 

Zodra de prins en de graaf hierover geïnformeerd waren, trommelden ze eveneens al hun 

troepen op uit heel hun gebied. Ze gingen de keizer in allerijl achterna en maakten eveneens 

met hun manschappen hun opwachting bij Sheizar, gedreven door diezelfde ambitie. Deze 

stad ligt tussen het gebergte en de stroom die Antiochië bevloeit en de geografische situatie 

vertoont veel gelijkenis met die van deze laatste stad. Het grootste deel ervan is vlak terrein 

en reikt tot aan de rivier, maar voor een stuk ligt de stad ook op de helling. De citadel 

troonde van op de bergtop boven alles uit en leek met menselijke krachten niet in te nemen. 

De constructie van de burcht zat zo in elkaar dat langs de rechter- en de linkerkant 

omwallingen vertrokken tot aan de rivier en zo werd heel de stad en de directe omgeving 

omgordeld. 

De keizer stak de rivier over, plaatste zijn troepen in een cirkel rond de stad en begon aan 

het beleg langs de kant die hem het meest geschikt leek voor een bestorming, omdat daar 

nog een voorstedelijke wijk lag. Ze installeerden met de nodige voorzorgsmaatregelen hun 

belegeringstuigen en begonnen aan een zwaar en ononderbroken bombardement op de 

torens, de stadswallen en de huizen van de burgers binnen de muren. Door de talrijke 

inslagen en het repetitief karakter van de bombardementen met zware stenen stortten de 

versterkte torens van de gebouwen, waarvan alle heil verwacht werd voor de verdediging, in 

met bovenop nog een zware dodentol bij de inwoners. 

De keizer was een zeer enthousiaste persoonlijkheid en hij nam met veel verve het initiatief 

bij de bestorming. Aan ambitieuze jongeren stelde hij beloningen in het vooruitzicht en zo 

wakkerde hij hun strijdlust nog aan. Zelf had hij ook zijn harnas aangetrokken, zich met zijn 

zwaard omgord, een gouden helm opgezet en hij begaf zich zo te midden van de strijdende 

linies. De enen stimuleerde hij met passende aanmoedigingen, de anderen gaf hij het goede 

voorbeeld. Want door zichzelf als een gewone krijger in te zetten wilde hij ook anderen 

stimuleren om ertegenaan te gaan. Zo bewoog deze buitengewoon moedige figuur zich 

constant van her naar der tussen zijn troepen en hij doorstond het heetste van de strijd van 

het eerste tot het laatste uur. Hij gunde zichzelf geen rust, zelfs niet om wat voedsel tot zich 

te nemen. Ofwel was hij bezig om degenen die de slingertuigen bedienden aan te sporen om 

nog frequenter en met nog meer precisie hun projectielen af te vuren, ofwel was hij het 

moreel van zijn manschappen, die in hevige gevechten verwikkeld waren, aan het 

opkrikken. Door wisselbeurten bracht hij hun capaciteit weer op peil en uitgeputte strijders 

verving hij door verse krachten, die er voluit konden voor gaan.  
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Maar de prins van Antiochië en de graaf van Edessa waren, zoals wij eerder vermeld 

hebben, nog erg jong en zij waren in de ban van lichtzinnige interesses, die inherent zijn aan 

die leeftijd. Terwijl de anderen aan het vechten waren en zich voluit inzetten in de strijd, 

waren zij zonder ophouden aan het dobbelen, waarbij ze zelfs hun eigen vermogen op het 

spel zetten. Ze waren duidelijk niet geïnteresseerd in die oorlog en hun slechte voorbeeld 

had een negatieve invloed op het engagement van de anderen. 

Toen de keizer dat vernam, was hij in zijn binnenste verontwaardigd over hun schandalig 

gedrag. Hij riep hen meer dan eens vriendelijk en discreet tot de orde en hield hen zijn eigen 

optreden als voorbeeld voor. Ook al was hij de machtigste van alle koningen op aarde, toch 

was hij niet zuinig met lichamelijke inspanningen en zware financiële offers. 

Toen het leger uiteindelijk al verschillende dagen zonder ophouden bezig was met die 

aanvallen en die eindeloze gevechten, maakte de keizer zich boos over het feit dat een 

dergelijke piepkleine stad zo lang kon standhouden tegen zijn eigen weergaloze leger. Hij 

raakte het beu en staakte even de strijd. Hij laakte het gebrek aan inzet van zijn troepen, 

probeerde hen te stimuleren om de stad nog feller te bestormen, verdubbelde het aantal van 

hun aanvallen en beval hen om zich nog meer in te zetten. 

Terwijl ze zich als maar meer om een doorbraak in de stad te forceren, slaagden ze erin om 

met lijf-aan-lijfgevechten de al eerder vermelde voorstedelijke, lagergelegen wijken van de 

stad binnen te dringen en deze te overweldigen. Ze spaarden de burgers niet, die ze daar 

aantroffen, op uitzondering van hen die door een woord, een kledingstuk of een of ander 

teken duidelijk konden bewijzen dat ze gelovige christenen waren. Want Sheizar telde in die 

dagen maar ook in het verleden van in de vroegste tijden vele christenen onder haar 

inwoners. Ze waren onder het ellendige juk van de slavernij beland en onterecht onderdrukt 

door hun ongelovige meesters.  

 

XV,2 De keizer beëindigt in woede, maar zonder de karwei te kunnen voltooien, de belegering 

en keert naar Antiochië terug. 
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Zodra een deel van Sheizar ingenomen was, waren de burgers beducht voor gewelddadige 

vijandelijke aanslagen binnen in de stad die hun vrouwen en kinderen zouden treffen. 

Daarom vroegen ze om een tijdelijke wapenstilstand en verkregen die ook. De heer van die 

stad was een Arabische edelman, Machedolus genaamd. Hij zond in het geheim boden naar 

de keizer om met een overvloed aan nederige smeekbeden te pleiten voor het behoud van de 

stad en het leven van de burgers. Als tegenprestatie beloofde hij een kolossale som geld.  

De keizer was verontwaardigd over het ongedisciplineerde en nonchalante gedrag van de 

prins van Antiochië en de graaf van Edessa bij deze campagne, vooral omdat hijzelf toch 

duidelijk inspanningen leverde ten gunste van hun belangen en om zijn beloften aan hen na 

te komen. Zijn rancune tegen hen beide was enorm en hij beschouwde de eed van trouw, die 

ze met veel bravoure maar weinig inhoud hadden afgelegd, nu als waardeloos, want zonder 

daden blijft zoiets een ijdele belofte. Nog vóór het verzoek van de inwoners had hij al in 

overleg met enkele vertrouwelingen het vaste besluit genomen om als represaille en straf 

voor hun ontrouw het beleg te staken en naar zijn eigen gebied terug te keren, als er zich een 

opportuniteit zou aandienen, waarbij hij min of meer de schijn van eer zou kunnen 

ophouden. Hij sloot dan ook een overeenkomst af om in ruil voor een som geld een einde te 

stellen aan de belegering van Sheizar en liet via herauten het bericht verspreiden dat er vrede 

gesloten was met de belegerde bevolking. Zijn troepen moesten zich voorbereiden op de 

terugkeer, braken hun kamp op en kregen het bevel om voltallig en in ijltempo op te rukken 

in de richting van Antiochië. 

Toen de prins en de graaf dit hoorden, kregen ze – helaas te laat – spijt over hun gedrag en 

ze deden pogingen om de keizer tot andere inzichten te brengen. Maar hij bleef koppig 
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vasthouden aan zijn plan, dat voor hem niet meer terug te schroeven was. Alle pogingen om 

hem te vermurwen legde hij naast zich neer en hij dreef het tempo van de opmars nog op. 

Naar verluidt, was de graaf de grote boosdoener in deze zaak. Heimelijk – later zou dat 

echter duidelijk aan het licht komen – haatte hij de prins die zijn meerdere was. Hij was 

beducht voor alles wat de prins succes zou kunnen opleveren en omdat hij nu eenmaal 

gewiekster was dan prins Raymond, kon hij de geest van die nog onervaren jongeman 

kwalijk beïnvloeden. Zijn enige opzet daarbij was dat de prins zo de woede van de keizer 

over zich zou halen en dat zo zijn verdere opgang indirect via de keizer onmogelijk gemaakt 

werd. 

 

XV,3 De keizer eist opnieuw de burcht van Antiochië op van de prins terug met de duidelijke 

intentie om zijn verblijf in de regio te verlengen. 
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Bij zijn aankomst in Antiochië ging de keizer met zijn zonen, zijn gevolg en een niet geringe 

troepenmacht de stad binnen. De prins en de graaf fungeerden als zijn schildknapen, de 

patriarch, de voltallige clerus en het volk escorteerden hem in een plechtige processie onder 

begeleiding van hymnen, gezangen en muziek van diverse instrumenten, onder de 

toejuichingen en het gejubel van de bevolking eerst naar de kathedraal en vervolgens naar 

het prinselijk paleis. 

Enkele dagen lang maakte de keizer naar believen, als verbleef hij in zijn eigen paleis, 

gebruik van de baden en de andere wellness voorzieningen. Tegenover de prins, de graaf en 

hun respectieve baronnen, maar ook tegenover de burgers – en dit zonder enig onderscheid – 

demonstreerde hij kwistig en overvloedig zijn keizerlijke vrijgevigheid. Dan liet hij de prins, 

de graaf en ook alle vooraanstaanden van deze provincie gezamenlijk ontbieden. Toen ze bij 

hem hun opwachting hadden gemaakt, sprak hij de prins als volgt toe: 

“U weet, mijn teergeliefde zoon Raymond, dat ik om uwentwille al lang in uw gebied 

vertoef. Daarbij was het mijn bedoeling om, conform de overeenkomst die via de 

bemiddeling van wijze mannen tot stand kwam tussen ons aan God welgevallige keizerrijk 

en u, onze loyale partner, uw prinsdom te vergroten en uw bezittingen uit te breiden ten 

koste van de vijanden van ons geloof. Kijk, nu biedt de kans zich aan en is de tijd gekomen 

om mijn beloften in te lossen en heel de omgeving onder uw gezag te brengen, zoals de 

bepalingen van dat contract duidelijk voorschrijven. Maar, mijn allerbeste vriend, u weet 

maar al te goed en dat weten trouwens ook allen die hier samen met u bij ons aanwezig zijn, 

dat onze opdracht tegenover u geen kwestie is van de korte termijn. Neen, het is duidelijk 

dat uw belangen ons verplichten tot een langer verblijf en ook tot een grotere investering. 

Daarom is het noodzakelijk dat u de citadel onder onze hoede brengt, zoals onze verbintenis 

u ook voorschrijft. Dan kunnen wij daar onze schatten veiliger deponeren. U moet ook uw 

stad openstellen voor onze troepen, zodat ze zonder enig probleem vrijuit kunnen binnen- en 

buitengaan. Het is immers niet evident om vanuit Tarsus, Anavarza of de andere steden van 

Cilicië de oorlogstuigen te laten bezorgen die nodig zijn voor de blokkade en het beleg van 

Aleppo. Trouwens uw stad biedt voor heel dat arsenaal heel andere en veel betere 

mogelijkheden dan gelijk welke andere stad zou kunnen bieden. Kom dus uw belofte na en 

doe uw plicht conform de inhoud van de eed van trouw die u hebt afgelegd. Voor onze 

keizerlijke majesteit zal het dan een erezaak zijn om aan onze verplichtingen tegenover u 

zeer ruim en overvloedig te voldoen.” 

Dat gezegd zijnde, stonden de prins en zijn gevolg paf van de harde taal van de keizer en zij 

wisten lange tijd niet wat daarop te antwoorden. Vol kopzorgen beraadslaagden ze onder 

elkaar over hun repliek. Het was voor hen immers een zware klap en erg schokkend dat de 

stad, die ten koste van zoveel gevaren en na zoveel bloedvergieten van de gelukzalige 

leiders van de expeditie aan het christelijk geloof was teruggeven en die altijd aan het hoofd 



  

393 
 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

60 

 

 

gestaan had en het bestuur in handen gehad had van zo belangrijke provincies, nu in de 

handen zou belanden van een verwijfd volk zoals de Grieken. Want zonder Antiochië was er 

geen reëel toekomstperspectief voor de andere delen van die regio. Aan de andere kant trok 

niemand in twijfel dat die eisen binnen de krijtlijnen van de overeenkomst met de keizer 

vielen. Deze had bovendien al zoveel manschappen in de stad binnengebracht dat ze 

waarschijnlijk niet tegen hem opgewassen waren als hij geweld zou willen gebruiken.  

Ze zaten dus in een zeer hachelijk parket, maar de graaf van Edessa wierp zich dan op als 

hun woordvoerder met het volgende antwoord: “Majesteit, de woorden van uwe keizerlijke 

hoogheid geven blijk van goddelijke eloquentie en verdienen alle respect. Wij beseffen 

immers dat ze fundamenteel gericht zijn op de verbetering van onze situatie. Maar een 

nieuwe context vraagt ook om nieuwe consultaties en het komt de prins niet toe om dit alles 

op eigen houtje te gaan implementeren. Hij moet nu grondig overleg plegen met zijn 

adviseurs en uiteraard ook met ons en al zijn andere loyale partners om te kunnen uitmaken 

hoe aan de eisen die u verwoord hebt een zo vlot mogelijke en gepaste uitvoering kan 

gegeven worden. Hierbij moet tevens vermeden worden dat een volksoproer voor 

problemen zou zorgen en de uitvoering van uw eisen zou in de weg staan.” 

De keizer was tevreden met het antwoord van de graaf en gaf hen wat respijt om het 

overleg, waarover sprake, te organiseren. De graaf keerde naar zijn lokaal verblijf terug, 

maar de prins bleef in zijn paleis, waar hij naar verluidt niet eigenmachtig kon optreden. 

 

XV,4 Er breekt oproer uit in Antiochië. De keizer trekt in paniek zijn eisen in, waarop de 

situatie terug rustig wordt en de keizer de stad verlaat. 
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Zodra de graaf in zijn verblijfplaats aangekomen was, stuurde hij in het geheim 

boodschappers uit. Zij moesten de eisenbundel van de keizer in de openbaarheid brengen en 

heel de bevolking te wapen roepen. Er brak dus onrust uit over heel de stad en dit ging 

gepaard met veel lawaai. De massa stroomde van alle kanten samen en het geschreeuw steeg 

ten top. 

Toen de graaf dat hoorde, sprong hij op zijn paard en hij haastte zich vierklauwens naar het 

paleis, waarbij hij de indruk gaf dat hij op de vlucht was voor de losgebroken massa. 

Snakkend naar adem wierp hij zich voor de voeten van de keizer. Deze was door de plotse 

komst van de graaf uit zijn lood geslagen en vroeg om een duidelijke verantwoording omdat 

hij zo onbeheerst en tegen alle regels en protocollaire voorschriften van het paleis in, opeens 

kwam binnenvallen en doordringen tot vlakbij zijne keizerlijke hoogheid. De graaf 

antwoordde dat nood wet breekt. Hij werd achtervolgd door een dolle menigte en was 

noodgedwongen en in strijd met de vigerende procedures het paleis binnengevlucht om aan 

een dreigende dood te ontsnappen. De keizer bleef niettemin verder vragen naar meer 

details. Daarop was het antwoord van de graaf dat hij zich in een herberg had teruggetrokken 

met als enige bedoeling om daar wat op adem te komen. Maar plots stond de stadsbevolking 

massaal aan de deur van dat etablissement. Ze hadden zich voorzien van zwaarden en andere 

wapens, naargelang hun woede hen die aanreikte en ze begonnen als één man de uitlevering 

te eisen van die bloeddorstige kerel, die landsverrader en massamoordenaar, die voor grof 

geld de stad aan de keizer wilde verkopen, m.a.w. de graaf van Edessa. Vervolgens waren ze 

in de herberg binnengebroken en hij was maar op het nippertje kunnen ontsnappen ten koste 

van wel duizend gevaren. 

Ondertussen weerklonk er een luid geschreeuw in heel de stad en heerste er een tumult 

zonder weerga. Van oor tot oor gingen hardnekkige geruchten dat de stad verkocht was aan 

de Grieken, dat de citadel al aan hen was overgedragen en dat de burgers de huizen van hun 

voorouders zouden moeten verlaten, hun familiaal patrimonium zouden moeten prijsgeven 

en verplicht zouden worden om te emigreren. De burgers raakten furieus door al deze 
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geruchten en zodra ze iemand uit de omgeving van de keizer tegenkwamen, trokken ze hem 

van zijn paard, schudden ze hem uit en ranselden hem af. Wie weerstand bood, werd met het 

zwaard afgemaakt en al wie op de loop ging voor die mishandelingen en voor het 

doodsgevaar zaten ze met getrokken zwaard achterna tot in het koninklijk paleis. 

Die volksopstand en ook luidkeelse reacties vanuit zijn entourage alarmeerden de keizer. Hij 

liet de prins en zijn baronnen ontbieden en probeerde zijn woede tegenover hen wat te 

temperen. Zijn vrees was dat de negatieve stemming tegen hem nog verder zou escaleren en 

daarom nam hij de eisen, die hij in zijn toespraak eerder op die dag vrij ongenuanceerd had 

uitgesproken, terug op als volgt: “Ik herinner mij dat ik vandaag in uw bijzijn één bepaalde 

kwestie heb aangeraakt die wellicht aan de basis ligt van de huidige onrust bij de bevolking. 

Maar het moge duidelijk zijn voor ieder van de leiders en voor de hele bevolking dat ik 

terugkom op mijn woorden en mijn voorstel intrek, omdat wat ik gezegd heb klaarblijkelijk 

moeilijk verteerbaar is en provocerend overkomt. De stad zowel als de citadel mogen dus in 

uw bezit blijven. Voor mij als keizer kan het volstaan dat de tot dusver geldende regeling 

gecontinueerd wordt. Ik weet dat u tegenover mij echt loyaal bent en dat niets u in de 

toekomst zal kunnen afbrengen van de trouw die u aan mij beloofd hebt en ook hebt 

waargemaakt. Ga dus maar naar buiten en probeer de woede van het volk in te tomen. Als 

een langer verblijf van mij in deze stad bij hen verdacht zou overkomen, mag dat toch voor 

hen geen reden tot onrust zijn. Want wij zijn van plan om, als het God belieft, morgen af te 

reizen.” 

Zo sprak hij en alle leiders prezen zijn woorden. Ze waren in de wolken over zijn doorzicht, 

de wijsheid van zijn besluitvorming en zijn weldoordachte conclusie. De prins, de graaf en 

de andere notabelen verlieten het paleis en probeerden met woorden en gebaren, met hand 

en tand, de onrust te bedaren. Uiteindelijk kwam het tot stilte en door het volk vriendelijk 

toe te spreken werd de rust hersteld. De edelen vroegen aan de bevolking uitdrukkelijk om 

naar huis terug te keren, de wapens neer te leggen en weer tot rust te komen. En zo 

geschiedde.  

De volgende dag trok de keizer met zijn zonen, zijn verwanten en de leden van zijn 

huishouding weg uit de stad en hij installeerde zich buiten de stadswallen. 

 

XV,5 Er wordt een delegatie uitgestuurd om de verontwaardiging van de keizer te temperen. 

Zij slagen in hun missie en de keizer keert naar zijn gebied terug. 
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Weldenkende Antiochiërs beseften wel dat de keizer nog altijd rancunes koesterde tegen de 

prins en de top van de adel, ook al hield hij wijselijk zijn ware gevoelens verborgen. Op hun 

aanstoken en door hun machinaties was in zijn ogen het massale oproer en alle onrust bij de 

bevolking ontstaan. Om de vrede terug te herstellen stelden ze dus een delegatie samen van 

specialisten met de nodige ervaring in dergelijke situaties. Ze moesten zich tot zijn 

keizerlijke hoogheid richten om zich namens de prins en de lokale baronnen te excuseren en 

hen volledig vrij te pleiten van het aanstoken van het volksoproer.  

De delegatie werd uitgestuurd en in audiëntie ontvangen bij de keizer. Zoals hen was 

opgedragen, probeerden ze de onschuld van de prins onder woorden te brengen en de keizer 

daarvan als volgt te overtuigen:  

“Het zal aan uwe keizerlijke majesteit en uw oppergezag nog veel beter dan aan ons bekend 

zijn dat in eender welke maatschappij en zeker in een stedelijke samenleving of in 

massabijeenkomsten niet iedereen in dezelfde mate uitblinkt in bedachtzaamheid en 

zelfbeheersing. Burgers worden gedreven door diverse gevoelens en impulsen en volgen 

verschillende paden, zoals terecht gesteld wordt in het woord van de wijze: “Met drie gasten 
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aan mijn tafel is discussie niet ver weg”1 of nog: “Zo veel hoofden, zo veel zinnen.”2Bij een 

zo grote diversiteit aan tegenstrijdige visies is het de taak van de wijze om telkens de 

objectieve waarde ervan vast te stellen en elk van hen aan een kwaliteitsoordeel te 

onderwerpen. Als men deze redenering volgt, mag de irrationele woede van het domme 

gepeupel geen negatieve gevolgen hebben voor wie al wie een betere instelling heeft. In het 

maatschappelijk verkeer is het heel gebruikelijk dat de massa, die verward is en geen maat 

kent, op totaal onverantwoorde wijze herrie en oproer veroorzaakt. Maar evenzo is het een 

vaststaand gegeven in alle staten met een degelijk bestuur en tevens een van oudsher en over 

de eeuwen heen bevestigde traditie dat onbezonnen volksoproer in de kiem gesmoord wordt 

door het bezonnen optreden van de ouderen. Op die manier wordt er paal en perk gesteld 

aan overmoed die geen maat kent. Zo niet zou de status van de massa er veel beter uitzien 

dan die van de adel. Als de elite niet de kans zou krijgen om de fouten van het onbezonnen 

volk te corrigeren, zou het gebrek aan rede van die domme massa het uiteindelijk halen op 

het ervaren oordeel van de deskundigen. Ook hier ter plaatse is het onbezonnen volk in de 

fout gegaan, volledig buiten het medeweten van de prins. Evenmin waren zij die inspraak 

hebben in de afhandeling van de belangrijkste staatszaken hiervan op de hoogte. De massa 

verdient dus een terechte straf maar laat a.u.b. de prins en de vooraanstaanden vrijuit gaan. 

Om zijn onschuld duidelijk aan te tonen is de prins nog altijd bereid om zich te houden aan 

de bepalingen van de overeenkomst en, als de keizer het wenst, de stad en de citadel aan 

hem over te dragen.” 

De keizer liet zich door deze en soortgelijke argumenten overreden en hij ruilde zijn al te 

heftige verontwaardiging, die louter op verdenkingen gebaseerd was, in voor een meer 

vriendelijke houding. Eens te meer liet hij de prins, de graaf en de andere notabelen 

ontbieden en hij gaf opdracht om hen in een vriendschappelijke sfeer bij hem te 

introduceren. Elke zweem van rancune, die een rem had betekend bij hun eerdere contacten, 

was nu weggenomen. Hij accepteerde dus hun vriendelijke begroeting en antwoordde in 

diezelfde stijl. Na een tijd maakte hij hen diets dat enkele zeer urgente kwesties zijn 

terugkeer naar huis onafwendbaar maakten. Hij nam daarop afscheid en beloofde formeel 

dat hij, als het God zou believen, met een sterk leger zou terugkeren om de overeenkomst 

volledig te implementeren. Vervolgens liet hij al zijn troepen oprukken naar Cilicië. Eens 

zijn taken in Cilicië en Syrië volledig afgehandeld waren en zijn troepen klaar waren voor 

de tocht, keerde hij naar zijn eigen gebied terug. 

 

XV,6 De koning van Jeruzalem belegert een vesting aan de overzijde van de Jordaan en 

overweldigt die. Maar bij Tekoa lijden de christenen een pijnlijke nederlaag.  
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Terwijl deze gebeurtenissen zich afspeelden in de buurt van Antiochië, kwam in de 

volgende zomer en niet lang na de voorgaande feiten een grote en bij de leiders van het 

Westen vermaarde figuur, namelijk graaf Diederik van Vlaanderen, schoonzoon van de 

koning, naar Jeruzalem. Hij kwam als een vrome bedevaarder om daar te bidden en in zijn 

gezelschap volgde nog een aanzienlijke groep edelen.  

Bij zijn aankomst werd hij door de koning en de bevolking met enthousiasme onthaald. Ze 

hadden het volste vertrouwen in de indrukwekkende en slagkrachtige troepenmacht die hem 

vergezelde en zij besloten unaniem, na consultatie van de patriarch en van alle andere 

vooraanstaanden van het Koninkrijk, om aan de overzijde van de Jordaan in het gebied van 

de Ammonieten een bepaalde versterkte plaats vlakbij de Gileadberg te gaan belegeren, 

omdat van daaruit veel schade berokkend werd aan het christelijk gebied. Deze versterkte 

                                                           
1 Horatius, Epistulae 2, 2,61. 
2 P. Terentius Afer, Phormio 2, 4, 14. 
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plaats was eigenlijk een spelonk die gelegen was op een steile flank van een hoge berg en 

die zeer moeilijk te bereiken was. Aan de bovenkant van de spelonk lag er een zeer steile 

wand, die vertrok van aan de top van het gebergte en doorliep tot beneden in de vallei. Aan 

één kant liep een smal en gevaarlijk pad naar de spelonk, tussen een hoge berg en de zo net 

beschreven steile wand. 

Deze spelonk was het hoofdkwartier van een criminele bende bandieten en rovers uit het 

gebied van Moab, Ammon en Gilead. Van daaruit stuurden ze spionnen uit met voldoende 

terreinkennis en via hen werden ze goed op de hoogte gehouden van de situatie in de 

christelijke gebieden. Als de gelegenheid zich voordeed, pleegden ze dan in het geniep maar 

wel zeer frequent, erg schadelijke aanslagen in het territorium van de christenen. Deze 

laatsten wilden korte metten maken met die ellende en vandaar, zoals eerder gezegd, het 

voornemen om die versterkte plaats te belegeren. 

Er vertrok een oproep naar de totale bevolking van het Koninkrijk, de troepen werden 

verzameld, ze staken de Jordaan over en zo bereikten ze hun bestemming. Daar kozen ze 

positie, noodgedwongen rekening houdend met het oneffen terrein en vervolgens bouwden 

ze hun kamp daar rondom op. Ze stelden hun troepen op in een cirkel rond de spelonk en 

begonnen aan de blokkade. Volgens de regels van de krijgskunst deden ze beroep op heel 

hun arsenaal aan middelen om de vijand het leven zuur te maken en ze bestookten de 

omsingelde bandieten met alles wat binnen hun bereik lag om hem tot overgave te dwingen. 

De belegerden van hun kant haalden uit hun trukendoos al wat kon helpen in deze kritieke 

situatie en waren uiterst alert en paraat om zich te verdedigen.  

Terwijl daar het gros van het christelijke leger eensgezind de handen vol had, zagen 

sommige Turken een kans voor het grijpen. Heel het gebied aan de overkant van de Jordaan 

genoot nu geen enkele militaire bescherming en stond zonder meer bloot aan vijandelijke 

aanvallen. Ze staken de Jordaan over, lieten het gebied van Jericho rechts liggen en 

passeerden langs het Asfaltmeer, ook Dode Zee genoemd. Van daaruit trokken ze naar het 

bergland, vielen binnen in het gebied dat eertijds door het lot aan de stam van Juda 

toebedeeld was en zo kwamen ze bij de stad van de profeten Amos en Habakuk, Tekoa 

genaamd. Ze namen de stad in en de weinige inwoners die ze nog aantroffen in de ontvolkte 

stad werden vermoord. Bij de berichten over de komst van de vijand waren de inwoners op 

de vlucht gegaan met vrouw en kinderen, groot- en kleinvee en ze hadden hun toevlucht 

gezocht in de vlakbij gelegen grotten van Adullam3. De vijanden belandden dus in een 

ontvolkte stad, ze drongen de huizen binnen van de vluchtelingen en ze haalden er alles uit 

wat ze hadden achtergelaten.  

In die tijd verbleef in Jeruzalem een man, die bij de Heer in vrome herinnering verder leeft 

en die daar beland was vanuit Antiochië. Hij was een prima ridder, zeer bedreven met de 

wapens en edel qua afkomst en levenswandel. Zijn naam was Robert de Bourgondiër, maar 

in feite was hij afkomstig uit Aquitanië en ook Meester van de Orde van de Tempeliers. In 

het gezelschap van sommige van zijn ordebroeders en van de weinige vooraanstaanden, die 

in Jeruzalem achtergebleven waren, haastte hij zich in allerijl naar Tekoa. Bernard Vacher, 

een naaste vertrouweling van de koning, fungeerde als koninklijk vaandeldrager en het volk 

volgde hem op de voet. 

Toen de Turken hoorden van de komst van de christenen, lieten zij Halekun4, de woonplaats 

van de profeet Joël, in de steek en vluchtten naar Hebron, de begraafplaats van de 

patriarchen, met als uiteindelijke bedoeling van daar af te zakken naar de vlakte in de 

richting van Ascalon. De christenen hoorden over de aftocht van de vijanden, maar 

                                                           
3 Vermeld in 1 Samuel 22,1 en 2 Samuel 23,13. 
4 Halekun: het is onduidelijk welke plaats hier door Willem bedoeld wordt. Ook de door Huygens vermelde 
tekstvarianten brengen geen alternatief aan. Over het leven van de profeet Joël is trouwens zeer weinig 
bekend. 
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zegezeker zetten ze hen niet achterna. Integendeel, ze waren zo onvoorzichtig om zich in 

diverse richtingen te verspreiden en in hun onbezonnenheid waren ze veel meer uit op de 

buit die de vijand op zijn vlucht achterliet dan wel op hun vernietiging. Zodra deze laatsten 

zich dat tijdens hun vlucht realiseerden, groepeerden ze zich opnieuw op hun gebruikelijke 

wijze. Ze kregen terug moed en zetten alles op alles om hun verspreide troepen weer te 

verzamelen Dan overvielen ze onverhoeds een groep van al te zelfzekere christenen en ze 

kregen hen te pakken op een ogenblik dat ze her en der rondtrokken en zich nog van geen 

kwaad bewust waren. De vijanden sloegen er op los met hun zwaarden, maar toch 

probeerden sommige christenen weerwerk te bieden. Ze bundelden hun krachten en bonden 

de strijd aan. Ondertussen had men ook de rest van de christenen, die een andere richting 

uitgegaan waren, kunnen alarmeren. Hiervoor zorgden de trompetstoten, het hoorngeschal, 

het hinniken van de paarden, de schittering en het geflikker van de zwaarden, de 

aanmoedigingskreten van de aanvoerders en de stofwolk die opgejaagd werd door de 

paardenhoeven. Ze repten zich naar het slagveld, maar voorleer ze hun krachten konden 

bundelen met de linies die nog weerstand boden, moesten de voorste rangen wijken en ze 

werden op de vlucht gejaagd. De vijand haalde de bovenhand en de christenen werden 

verslagen. Ze moesten vluchten over een terrein, dat omwille van de rotsen er heel 

gevaarlijk bijlag, in feite niet begaanbaar was en zeker niet geschikt als vluchtroute. Daar 

werden ze door de vijand bestookt met pijlen en getrokken zwaarden. Sommigen werden 

doodgestoken, anderen belandden halsoverkop in een ravijn. Van bij Hebron, ook Kirjat-

Arba genoemd, tot bij Tekoa werden ze achternagezeten en massaal afgeslacht. Die dag 

sneuvelden vele beroemde edellieden, o.a. een uitzonderlijke figuur als Odo van 

Montfaucon, broeder van de Orde van de Tempeliers. Zijn dood werd massaal betreurd met 

immense rouw en veel jammerklachten.  

Eens de zege behaald, waren de vijanden in de wolken over de zware verliezen die ze aan de 

christenen hadden toegebracht en over de buit en ze keerden terug naar Ascalon. De 

christenen die betrokken waren bij de belegering van Gilead kregen informatie over de ramp 

die het christelijke kamp overkomen was en dat nieuws was voor hen een zware opdoffer. 

Maar zij beseften maar al te goed dat zoiets nu eenmaal inherent is aan het krijgsbedrijf. De 

kansen keren voortdurend en nu eens is de ene en dan weer de andere aan zet. Dit inzicht 

was voor hen een troost en dus gingen ze met nog meer inzet aan de slag. Met de hulp van 

de Heer konden ze de versterking binnen een tijdsspanne van enkele dagen innemen en 

vervolgens keerden ze triomfantelijk en glorieus naar huis terug.  

 

XV,7 Zengi belaagt het rijk van de Damasceners. Deze wenden zich tot de christenen voor 

hulp en verkrijgen die ook onder bepaalde voorwaarden. Zengi keert dan naar zijn gebied 

terug. 
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Terwijl dit alles zich afspeelde in het Koninkrijk Jeruzalem, gedroeg Zengi zich als een 

rusteloze worm. Zijn successen brachten zijn hoofd op hol en het was zijn ambitie om ook 

het rijk van Damascus in te palmen. 

Toen de gouverneur van deze regio, Anar5, tevens opperbevelhebber van het leger en 

schoonvader van de koning van Damascus, zich bewust werd van de gang van zaken, 

stuurde hij een vredesmissie uit naar de koning van Jeruzalem, met de melding dat Zengi 

zijn territorium gewelddadig was binnengedrongen. Hij richtte een zeer dringend verzoek 

om hulp tot de koning en de christelijke bevolking, maar deed ook een oproep tot onderling 

overleg om een antwoord te kunnen bieden op een vijand, die zulke fundamentele 

bedreiging vormde voor het rijk van hen beide. Om er geen onduidelijkheid over te laten 

                                                           
5 Anar: beter bekend als Mu’in ad-Din Unur.  
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bestaan dat hij niet zomaar of zonder uitzicht op een vergoeding de koning en de top van het 

Koninkrijk voor zich wilde engageren, beloofde hij een maandelijkse financiële bijdrage van 

twintigduizend goudstukken voor de kosten die aan deze opdracht verbonden waren. Anar 

bepaalde bovendien in zijn voorstel dat de stad Banyas, die ons enkele jaren eerder onder 

dwang ontnomen was, in de huidige omstandigheden, zodra de vijand verdreven was, 

probleemloos aan de christenen zou teruggegeven worden. Bovenop al deze contractueel 

vastgelegde bepalingen beloofde Anar, als ultieme blijk van zijn loyaliteit, dat hij bereid was 

om jonge edellieden uit te leveren als gijzelaars, zo veel ze maar wilden.  

Toen de koning dat hoorde, riep hij alle vooraanstaanden van zijn rijk samen om hen 

uitgebreid te informeren over alle details van het vredesvoorstel van Damascus. Daarna 

vroeg Fulco hun advies over het meest opportune antwoord op de vraag van Damascus. 

Er volgde een uitgebreid overleg en de diverse standpunten werden zorgvuldig tegenover 

elkaar afgewogen. De slotsom was dat er aan Anar en de Damasceners hulp moest geboden 

worden tegen deze zeer te duchten vijand, die zo wel Damascus als Jeruzalem bedreigde. 

Men was zelfs bereid tot een gratis hulpoperatie, vanuit de overweging dat die vijand 

machtiger zou worden als de christenen nu passief zouden blijven. Indien hij ook nog het 

rijk van Damascus kon inpalmen, zou hij die sterkere machtsbasis kunnen gebruiken om de 

christenen te vernietigen. Maar ook de slotbepalingen maakten dit dossier nog meer 

aanvaardbaar en vooral de clausule over Banyas gaf bij iedereen de doorslag om deze 

hulpoperatie positief te adviseren.  

 

XV,8 Banyas wordt belegerd met de hulp van de Damasceners.  
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Het plan werd dus in al zijn facetten goedgekeurd en de gijzelaars, van wie eerder sprake, 

werden in ontvangst genomen en kregen een veilig onderkomen. Daarop werd het bevel 

gegeven tot een onmiddellijke massale troepenverzameling bij Tiberias en dit gold voor alle 

delen van het rijk en zowel voor ridders als voor voetvolk. 

Maar Zengi beschikte over een erg sterk en omvangrijk leger en hij viel met een zeer talrijke 

ruiterij de regio binnen. Hij liet Damascus achter zich en trok naar een plaats die Ras al-Ayn 

genoemd wordt. Daar pauzeerde hij enige tijd met zijn troepen, omdat hij nog geen duidelijk 

zicht had op het christelijke tegenoffensief. Hij was er blijkbaar erg zeker van dat hij in zijn 

opzet zou slagen, als de christenen hem maar geen stokken in de wielen staken.  

De christenen werden erover geïnformeerd dat Zengi op die zo even vermelde plaats had 

haltgehouden. Ook de Damasceners hadden hun stad al verlaten en wachtten de komst van 

de koning en het leger van de christenen af in de buurt van Nuara. Zodra de christenen dit 

vernamen, braken zij hun kamp op en achter hun vaandels trokken zij op hun beurt samen 

naar die plaats. Zengi kreeg dit bericht binnen en, alert als altijd, wilde hij een confrontatie 

met twee legers vermijden op vijandelijk terrein. Nog vooraleer de christenen zich met de 

Damasceners hadden kunnen verenigen, had hij die bewuste plaats al verlaten. Hij liet het 

leger van de christenen en van Damascus links liggen, dreef het tempo van de aftocht op en 

repte zich in ijltempo naar een streek die algemeen bekend staat als de Bekavallei.  

Maar onze troepen zetten hun opmars verder naar Nuara en daar smolten ze samen met de 

strijdkrachten van de Damasceners. Ze hoorden van de aftocht van Zengi en besloten om, 

conform de overeenkomst, met de verenigde troepenmacht naar Banyas op te rukken. Zoals 

eerder vermeld, was deze stad enkele jaren eerder gewelddadig ingenomen door Toghtekin, 

de vorst van Damascus. Maar de gouverneur, die hij daar geïnstalleerd had, was naderhand 

van Damascus afvallig geworden om partij te kiezen voor Zengi. Dit was ook het eigenlijke 

motief van Damascus om er in een loyale samenwerking voor te ijveren dat deze stad terug 

in handen van de koning kwam. Ze hadden veel liever dat de christenen, hun huidige 

bondgenoten, er terug meester werden dan dat een vijand, voor wie ze erg beducht en op 
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 hun hoede waren, daar de plak zou zwaaien. Want in dat laatste geval zou Zengi hen nog 

veel erger, als het ware als hun naaste buur, kunnen bedreigen en schade berokkenen. 

 

XV,9 Ook de prins van Antiochië en de graaf van Tripoli komen de belegeraars vervoegen en 

Banyas wordt ongenadig afgegrendeld.  
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Banyas, in de volksmond Belinas, werd vroeger, vóór de intocht van de kinderen van Israël 

in het Beloofde Land, Lesem genoemd. Later werd deze stad door het lot toegewezen aan de 

zonen van Dan en daarom werd ze Lesem Dan genoemd, zoals te lezen staat in het boek 

Jozua: “De Danieten ondernamen een veldtocht naar Lesem. Ze veroverden die stad en 

vermoordden iedereen die er woonde. Ze namen Lesem in bezit, vestigden zich in die stad 

en noemden haar Lesem Dan, naar de naam van hun stamvader.”6 

Later noemde men deze plaats Caesarea Philippi, omdat de tetrarch Philippus, de zoon van 

Herodes de Oudere, deze stad promootte ter ere van keizer Tiberius en haar met prachtige 

gebouwen opluisterde. Sindsdien kreeg deze stad één naam die zowel naar de keizer 

verwees als naar degene die voor haar uitstraling had gezorgd.  

De strijdkrachten rukten dus op naar deze stad, arriveerden ter plaatse op 1 mei en begonnen 

meteen langs alle kanten aan een blokkade. Anar bezette met zijn leger de oostelijke zijde 

tussen de stad en de bossen op een plaats die Cohagar genoemd wordt, terwijl de koning met 

het leger van de christenen zijn kamp opsloeg aan de westelijke zijde met zicht op de open 

vlakte. Bij de keuze van hun positie rondom de stad letten ze er zorgvuldig op dat de 

omsingeling volledig was, dat alle toegangen afgesloten waren en dat niemand nog de kans 

kreeg om vrijuit binnen of buiten te gaan. Vervolgens besloten ze – en dat was een 

unanieme beslissing – om gezanten uit te sturen naar prins Raymond van Antiochië en naar 

de graaf van Tripoli met een verzoek om dit beleg te komen ondersteunen. En zo 

geschiedde. 

Ondertussen bestormden de christenen samen met de Turken, die al even fanatiek waren om 

dagelijks het gevecht aan te gaan, voortdurend de stad. Met hun slingertuigen, die ze 

‘petraria’ (=’steenwerpers’) noemden, lieten ze immense stenen op de stadsmuren 

neerkomen en brachten ze schade toe aan de huizen in de stad. Bovendien maakten ze het de 

burgers erg lastig door een bombardement met werpspiesen en een dichte regen van pijlen. 

Daardoor was er voor hen geen plek meer veilig om zich binnen de muren te verschuilen. Ze 

vonden nauwelijks beschutting achter een muur of achter de borstweringen en wanneer ze 

stenen gooiden of hun bogen hanteerden, durfden ze geen blik werpen op de belegeraars aan 

de buitenzijde. Het was al bij al een bizar schouwspel: twee vijanden die elkaar 

aanmoedigden om woest tekeer te gaan en die zonder achterbakse bijbedoelingen alles op 

alles zetten om hun gemeenschappelijke vijand te vernietigen. Men kon ook moeilijk 

uitmaken wie van beide het felst tekeerging of de grootste agressiviteit aan de dag legde of 

over het grootste uithoudingsvermogen beschikte om de strijd vol te houden. Christenen en 

Damasceners waren elkaar waard in strijdlust en gingen voluit voor eenzelfde project. Ook 

al waren er onderling grote verschillen qua ervaring en in het hanteren van de wapens, toch 

was de wil om de vijand schade te berokkenen bij beide even groot. 

Maar de belegerde inwoners hielden moedig stand, ook al waren ze vermoeid van de 

voortdurende aanvallen en raakten ze uitgeput door een gebrek aan slaap en door de zware 

inspanningen. Ze deden hun uiterste best om hun vrijheid, hun vrouwen en kinderen naar 

best vermogen te beschermen. Hun kritieke positie maakte hen vindingrijker en ze grepen 

naar alle middelen om zich te verweren. Deze toestand sleepte nog enkele dagen aan en toen 

werd het duidelijk dat de belegeraars niet verder konden opschieten, tenzij ze een houten 

                                                           
6 Jozua 19,47. 
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belegeringstoren tegen de stadswallen konden opstellen om op die manier de burgers van 

bovenuit te kunnen bestoken. Maar in heel de regio was het materiaal dat ze daarvoor nodig 

hadden niet voorhanden. Op bevel van Anar werd er dus een missie uitgestuurd naar 

Damascus met de opdracht om een aantal zware balken op te halen die voor dit doel al veel 

eerder waren uitgekozen. Daarmee moesten ze zo vlug mogelijk naar Banyas terugkeren. 

 

XV,10 (Verder verloop van het beleg van Banyas)7. 
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Ondertussen waren de prins van Antiochië en de graaf van Tripoli op vraag van onze 

troepen aan het hoofd van een grote en stevige legermacht, zoals verhoopt, bij het kamp 

aangekomen en ze sloten zich aan bij de christelijke troepen. Ten gevolge van hun komst 

ging de paniek bij de belegerde bevolking nog crescendo en alle hoop om te kunnen 

standhouden leek nu wel verzwonden. De pas aangekomen strijdkrachten popelden ernaar 

om hun krachten uit te testen en om glorie en roem te verwerven. Ze vormden dus aparte 

afdelingen en begonnen zo de stad te bestoken. Bij de belegerde inwoners groeide nu de 

schrik en de wanhoop, terwijl in het christelijke kamp, waar men al vrij gerust was in de 

overwinning, het vertrouwen nog toenam, de verveling weer wegebde en het enthousiasme 

voor de verovering van de stad van dag tot dag ferventer werd. 

Terwijl deze gebeurtenissen zich afspeelden bij Banyas, kwam ook al vlug de missie vanuit 

Damascus terug opdagen en zij brachten reusachtige balken mee van de verhoopte kwaliteit. 

In een mum van tijd werden deze door timmerlieden gebruiksklaar gemaakt en door technici 

met behulp van ijzeren nagels met de vereiste stevigheid in elkaar gezet. Zo verrees al 

spoedig een immense toren, van waaruit men een zicht had op heel de stad. Zo waren ze bij 

machte om de stedelingen vanuit de hoogte met pijlen, allerlei werpspiesen en vuistgrote 

stenen op afstand te houden. Eens de toren opgericht was, effenden ze het terrein tussen 

deze constructie en de muren. Ze installeerden het tuig daartegen en zo konden ze van 

daaruit op heel de stad neerkijken, precies alsof de toren plots in het midden van de stad 

verrezen was. 

Nu werd voor het eerst de situatie van de belegerden uiterst kritiek en het fatale einde leek 

nabij. Ze vonden geen verweer meer tegen de stenen en de spiesen waarmee de belegeraars 

hen vanuit de toren zonder ophouden bekogelden. Binnen de stad was er ook geen enkele 

plek meer die een veilig onderkomen kon bieden voor de gewonden of een schuilplaats voor 

de verzwakten of een recuperatieoord voor al wie nog volop bij krachten was en ongedeerd 

en nog in staat om de verdediging op te nemen van de anderen. Ze waren ook niet meer in 

de mogelijkheid om over de stadsmuren heen en weer te lopen of om zonder hun leven te 

riskeren hun strijdmakkers in nood hulp te komen bieden. De impact van de aanvallen en 

van de bombardementen van op de grond stelde ook weinig of niets voor in vergelijking met 

alle risico’s en gevaren die ze nu vanuit de hoogte moesten trotseren. Het was alsof ze niet 

meer met stervelingen maar met bovenaardse wezens af te rekenen hadden. Vanaf het begin 

had er bij de belegerden de hoop geleefd – en die koesterden ze nog tot op het allerlaatste 

moment – dat Zengi hen te hulp zou komen, want dat had hij hen ten stelligste beloofd. 

Maar in die uiterst kritieke situatie was nu wel alle hoop op ondersteuning of elke kans om 

te kunnen standhouden verdwenen. 

 

XV,11 Een legaat van de kerk van Rome komt aan per schip en hij trekt eveneens naar de 

belegerde stad. Banyas wordt ingenomen en er wordt ter plaatse een bisschop aangesteld. 

Daarna vertrekt iedereen naar Jeruzalem. 

  

                                                           
7 Huygens laat in zijn editie deze titel blanco, wegens te onduidelijk in het manuscript. 
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Terwijl deze campagne aldus verliep, zette een legaat van de kerk van Rome, bisschop 

Alberic van Ostia, voet aan wal bij Sidon. Hij was van Franse afkomst, namelijk uit het 

bisdom Beauvais en was uitgestuurd met een bijzondere missie aangaande een probleem dat 

gerezen was in de kerk van Antiochië tussen de patriarch en zijn kanunniken. Korte tijd 

daarvoor was aartsbisschop Pierre van Lyon, een respectabele figuur, eveneens als legaat 

vertrokken naar Syrië voor diezelfde kwestie. Maar zijn vroegtijdige dood verhinderde hem 

om zijn missie tot een goed einde te brengen. Daarna was Alberic die eerbiedwaardige man 

opgevolgd om het probleem op een passende wijze op te lossen en dit zal in wat volgt 

uitgelegd worden.  

Toen hij hoorde dat heel het christelijke leger bezig was met het beleg van Banyas en dat 

ook patriarch Willem van Jeruzalem en aartsbisschop Fulcher van Tyrus daar verbleven 

samen met alle vooraanstaanden van het rijk, trok hij in allerijl ook daarheen. Natuurlijk was 

zijn komst voor de belegeraars geen reden om hun operatie te onderbreken. Integendeel, zij 

gingen naarstig verder aan de slag, terwijl hij van zijn kant, steunend op zijn gezag van 

apostolisch legaat en met het engagement dat hem als wijze man eigen was, hen voluit 

aanmoedigde bij hun onderneming, hen enthousiasmerend toesprak en hen zo een extra 

stimulans gaf om de stad te veroveren.  

Ondertussen bestookten de krijgers, die de belegeringstoren moesten bemannen, 

voortdurend de burgers met nieuwe aanvallen en zij gunden hen geen enkele rust. 

Daarbovenop speelde ook nog de factor van de aanhoudende vermoeidheid, die alles nog 

dubbel zo zwaar maakte. Sommigen waren al door het zwaard omgekomen, anderen 

dodelijk verwond en nog anderen bezweken aan de totale uitputting. Daardoor waren de 

stedelingen in aantal geslonken en konden zij het gebruikelijke weerwerk niet meer bieden 

om de belegeraars van zich af te houden. 

Gouverneur Anar van Damascus, tevens opperbevelhebber van het leger, zag dat gebeuren. 

Hij was een man met een visie, die consequent en zeer loyaal de overeenkomst met de 

christenen respecteerde. Hij realiseerde zich maar al te goed dat kritieke omstandigheden 

vaak een stimulans zijn om naar voorstellen te luisteren en dat grote ellende gewoonlijk de 

doorslag geeft om capitulatievoorwaarden te aanvaarden. Als proef op de som, stuurde hij in 

het geheim een aantal vertrouwelingen uit om de inwoners een perspectief op overleven aan 

te bieden en om hen via die weg uit te nodigen om zich over te geven. Hun eerste reactie 

was afwijzend, waarbij ze zichzelf wijs maakten dat ze nog wel even verder konden gaan en 

dat er nog altijd uitzicht was op een goede afloop. Maar uiteindelijk namen ze zijn voorstel 

maar al te graag in dank aan.  

De bestuurder van de stad, die ze zelf ‘Emir’ noemden, een machtige edelman, maakte wel 

enig voorbehoud bij de bepalingen van de overeenkomst. Hij vond namelijk dat hij in ruil 

voor de overgave van de stad recht had op een billijke vergoeding, om te vermijden dat hij 

zelf in armoede zou belanden. Het zou toch schandelijk zijn en buiten proportie dat een 

edelman, die een stad van dat kaliber bestuurd had, zijn patrimonium zou verliezen en tot de 

bedelstaf zou veroordeeld worden.  

Anar oordeelde dat het verzoek van de edelman rechtmatig en billijk was. Hij wilde nu kost 

wat kost de stad in onze macht krijgen en accepteerde de bijkomende voorwaarden. Hij 

stelde zich borg voor een jaarlijkse uitkering van een nog overeen te komen vaste som uit de 

inkomsten van de baden en de boomgaarden. Tevens garandeerde hij een vrije uittocht voor 

iedereen die met zijn bezittingen wilde wegtrekken uit de stad. Aan al wie zijn stedelijke of 

landelijke domeinen wilde blijven bewonen en geen enkele intentie had om te emigreren, 

beloofde hij, soms voor een bepaalde termijn, maar in andere gevallen ook voor onbepaalde 

duur, op zijn erewoord en tegen treffelijke voorwaarden een ongestoord verblijf. 

Zowel de heer van Banyas als het volk konden zich vinden in het voorstel en men 

verklaarde zich bereid om de stad over te dragen. Anar constateerde dat de 
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onderhandelingen tot een aanvaardbaar resultaat hadden geleid en voelde zich nu zeker van 

zijn stuk. Daarom nodigde hij de koning, de patriarch, de prins en de graaf uit voor een privé 

onderhoud. In alle discretie gaf hij hen volledig inzage in het verloop van de 

onderhandelingen en hij drong aan op hun akkoord. Zij van hun kant namen akte van de 

wijsheid en de loyaliteit van Anar en keurden de bepalingen van de overeenkomst goed. 

Door het verlenen van hun akkoord garandeerden ze met klem dat ze volledig conform deze 

verbintenis zouden handelen. 

Vervolgens werd de stad op die manier overgedragen en de burgers konden met hun 

bezittingen, hun vrouw en kinderen, zonder enig probleem en naar eigen voorkeur 

emigreren naar een nieuwe bestemming. De christenen namen het bestuur van de stad over 

en aartsdiaken Adam van Akko werd er als bisschop aangesteld. Deze benoeming gebeurde 

op initiatief van de patriarch en met de uitdrukkelijke instemming en goedkeuring van deze 

keuze door aartsbisschop Fulcher van Tyrus, onder wiens jurisdictie de kerk van Banyas 

krachtens het kerkelijk recht onbetwistbaar ressorteerde. De pastorale zorg voor de 

christenen, die in Banyas wilden gaan wonen, kwam dus in handen van bisschop Adam, 

maar de politieke verantwoordelijkheid werd opnieuw toevertrouwd aan Rainier Brus, aan 

wie deze stad enkele jaren eerder brutaal ontnomen was. 

Daarop begonnen de koning, de prins van Antiochië, de patriarch en de pauselijke legaat aan 

de terugreis naar Jeruzalem met de intentie om daar een plechtig dankoffer aan God op te 

dragen. De liturgische plechtigheden verliepen zoals voorzien en ze bleven nog enkele 

dagen in Jeruzalem. De prins van Antiochië polste de legaat over zijn plannen met de 

patriarch en hij nodigde hem op korte termijn uit voor een bezoek, waarbij hij voor een 

kordaat optreden kon rekenen op zijn ruggensteun. Daarna keerde Raymond naar Antiochië 

terug.  

Zoals eerder gezegd, was de legaat uitgestuurd met de opdracht om de aanklachten, die door 

bepaalde kanunniken van Antiochië tegen hun patriarch waren ingediend, te onderzoeken en 

op een passende wijze een einde te stellen aan deze crisis. Maar nu is de tijd gekomen om 

onze eerdere belofte8 in verband met de patriarch na te komen. Voor een goed begrip 

moeten wij hiervoor even teruggaan in de tijd. 

 

XV,12 De prins van Antiochië zweert samen met de tegenstanders van de patriarch en deze 

vertrekt daarop naar Rome. Hij wordt gevangengenomen door hertog Rogier van Apulië, 

maar hij kan met hem vrede sluiten en bereikt zo toch Rome. 
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Toen heer Raymond pas aangekomen was in Antiochië, heeft hij, zoals eerder vermeld, nog 

vóór zijn huwelijk met de voor hem bestemde bruid, een eed van trouw gezworen in handen 

van Raoul, de toenmalige patriarch van Antiochië. Omdat hij hoopte langs die weg zijn 

plannen vlugger te kunnen realiseren, beloofde hij de patriarch onder ede met de daarvoor 

geëigende formule “dat hij in gedachten noch in daden iets zou ondernemen wat zijn eer, 

zijn leven of zijn lichamelijke integriteit in gevaar zou brengen of waardoor hij in 

gevangenschap zou kunnen belanden.” Maar binnen de kortste keer hield hij zich niet meer 

aan die verbintenis. Want zodra hij in het huwelijk getreden was en hij door toedoen van de 

patriarch en door zijn inspanningen meester geworden was over heel de regio, sloot hij zich 

prompt aan bij de tegenstanders van de patriarch. Hij stond hen, tegen zijn eed van trouw in, 

bij met raad en daad om zo zijn ondergang te bewerken. 

Nu Raouls rivalen een bondgenoot van dergelijk formaat aan hun zijde hadden, dreven ze 

hun inspanningen nog op om hem ten val te brengen en ze trokken naar Rome. Zijn 

tegenstanders waren allereerst Lambert, een aartsdiaken van diezelfde kerk, een intellectueel 

                                                           
8 Cf. supra XIV,10. 
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met een zeer respectabele levenswandel, maar met weinig of geen ervaring in seculiere 

kwesties. Dan was er nog Arnulf, van afkomst een Calabriër en een edelman die 

intellectueel gevormd was, maar tevens een feeling had voor seculiere aangelegenheden. 

Beide deden zij expliciet beroep op Rome en hun vertrek daarheen gebeurde met de 

goedkeuring en de steun van Raymond. Nu kon patriarch Raoul niet anders, zij het tegen 

zijn zin, dan diezelfde reis te ondernemen, daartoe gedwongen door de prins. 

De afspraak was dat Arnulf als eerste zou vertrokken en via een tussenstop langs Sicilië zou 

reizen. Daar ging hij zijn vrienden en verwanten terug opzoeken, want hij was afkomstig uit 

Calabrië en ook enige tijd aartsbisschop van Cosenza. Zoals we al gezegd hebben, was hij 

immers een zeer vooraanstaande figuur. Hij richtte zich tot hertog Rogier van Apulië, een 

goede kennis van hem, met de volgende woorden: “Edele vorst, uw allerergste vijand, de 

patriarch van Antiochië, bevindt zich binnen handbereik, volgens uw wens en zonder dat u 

er iets moet voor doen. Hij heeft u en uw erfgenamen voor eeuwig Antiochië afgenomen en 

daar, tegen alle rechtsregels in, een onbekende man aangesteld. Zie, de Heer levert hem aan 

u uit en de zonden, die hij op zijn kerfstok heeft, hebben hem nu tot bij u gebracht. Welaan 

dan, aan de slag! Overleg hoe u hem te pakken zal krijgen, want wees er zeker van dat de 

weg naar het erfdeel, dat u wettelijk toekomt op grond van het successierecht, via hem terug 

geopend kan worden, want door zijn schuld is die weg voor u eerder afgesloten.” 

De hertog van Apulië was door deze interventie overtuigd en zoals altijd wist hij ook nu van 

aanpakken. Hij liet een val opzetten in alle kuststeden om de patriarch onmiddellijk bij zijn 

aankomst gevangen te nemen en meteen in de boeien naar Sicilië te laten overbrengen. 

Raoul van zijn kant legde na een voorspoedige reis en zich van geen kwaad bewust aan in 

Brindisi. De orders van de hertog werden uitgevoerd: al wat hij op zijn reis meevoerde in 

zijn bagage, die de allures had van die van een machtige vorst, werd hem afgenomen, zijn 

personeel werd van hem weggestuurd en zelf werd hij in de boeien overgeleverd aan zijn 

rivaal Arnulf om vervolgens naar Sicilië overgebracht te worden tot bij hertog Rogier. 

Arnulf had nu voor het eerst de kans schoon om zijn woede ongeremd af te reageren op zijn 

snode tegenstrever en op zijn beurt dubbel en dik revanche te nemen voor wat Raoul hem 

had aangedaan. 

Zo belandde deze laatste uiteindelijk bij de hertog. Hij voerde met hem een aantal 

privégesprekken en omdat hij een verstandig man was, tevens welbespraakt en ook zeer 

respectvol overkwam, bereikten zij een overeenkomst. Alles wat hem was afgenomen, werd 

hem teruggegeven, inclusief zijn personeel. Hij moest wel beloven dat hij op zijn terugweg 

weer bij de hertog zou langskomen. Daarna kreeg hij de toelating om met de nodige luister 

zijn reis naar Rome verder te zetten. 

Eens daar aangekomen, geraakte hij in eerste instantie moeilijk aan een audiëntie bij de 

paus. Hij werd daar immers gepercipieerd als een belager van de kerk van Rome, die het 

primaatschap van die apostolische zetel in het gedrang wilde brengen en hypothekeren door 

tegen Rome een rivaliserende zetel in het leven te roepen en die op gelijke rang te plaatsen 

met de kerk van Rome. Hij kreeg dus de behandeling van iemand die beschuldigd werd van 

majesteitsschennis en daarom werden hem de toegang tot het pauselijk paleis en een 

audiëntie bij de paus geweigerd. 

 

XV,13 Raoul wordt door zijn tegenstanders aangeklaagd, maar uiteindelijk kan hij in de beste 

verstandhouding met Rome naar huis terugkeren. 
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De paus en heel de kerk waren in sterke mate geneigd om van elke gelegenheid die zich 

aandiende gebruik te maken om de patriarch in moeilijkheden te brengen. Zijn rivalen 

genoten echter een meer gunstige behandeling. Men vond het zeer verdacht dat Raoul zo rijk 

was, zich met luister omringde en het beneden zijn waardigheid achtte om Antiochië, de 



  

404 
 

      

   

 

 

 

10 

 

 

  

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

zetel die hij bestuurde, als ondergeschikt aan Rome te beschouwen. Integendeel, het was 

zijn ambitie om haar een gelijkwaardige status toe te kennen. Volgens zijn woorden waren 

zij beide in oorsprong bisschoppelijke zetels van Petrus, maar Antiochië genoot als het ware 

het recht van de eerstgeborene en kon dus aanspraak maken op een voorrang. Men deed er 

dan ook in Rome alles aan om hem het leven zuur te maken. 

Uiteindelijk deed Raoul beroep op de diensten van enkele vrienden. Personen uit zijn eigen 

omgeving en uit de entourage van de paus traden op als bemiddelaars en effenden het pad. 

Zo werd hij dan toch in audiëntie ontvangen door de paus en diens plechtig rondom hem 

verzamelde curie. Hij werd luisterrijk onthaald en nam één of twee keer deel aan dit 

kerkelijk topberaad, waarop zijn rivalen de kans schoon zagen om naar voren te treden en 

een akte van beschuldiging in te dienen. Meteen verklaarden ze zich bereid om hem in een 

proces volgens alle juridisch vereiste procedures in beschuldiging te stellen. 

Maar voor de hele curie was het duidelijk dat het dossier van de aanklagers onvoldoende 

gestoffeerd was om de paus en zijn adviseurs er ten volle te kunnen van overtuigen dat hun 

beschuldigingen gegrond waren. Beide partijen kregen dus het signaal om zich voorlopig 

gedeisd te houden, totdat de paus iemand uit zijn entourage op missie naar Antiochië zou 

uitsturen, met de opdracht om ter plaatse getuigenissen en voldoende bewijsmateriaal te 

vergaren om zo de paus exhaustieve informatie over dit dossier te kunnen geven. Intussen 

deed de patriarch afstand van het pallium, dat hijzelf van het altaar van de kerk van 

Antiochië had genomen. Hij had dit eigenmachtig gedaan, maar, zoals eerder gezegd, 

betekende dit een inbreuk op de rechten van de apostolische stoel. Raoul overhandigde het 

pallium aan de kardinalen, maar de prior van de diakens reikte hem met het nodige 

ceremonieel een ander exemplaar aan, afkomstig uit het graf van de H. Petrus. 

De patriarch bleef dus in Rome, zolang de lopende procedure dat vereiste. Daarna kon hij in 

een goede sfeer, zij het dat de zaak tegen hem nog altijd hangende was, afscheid nemen en 

naar hertog Rogier van Sicilië terugkeren. Deze gaf hem een luisterrijk onthaal, ze 

bespraken onder elkaar in vele privégesprekken al wat nodig was en de hertog leverde hem 

de nodige galeien voor de terugreis. Met een gunstige wind voer Raoul af naar Syrië en hij 

landde in de monding van de Orontes, de rivier die Antiochië bevloeit. Men noemt deze 

plaats in de volksmond ‘Haven van St.-Simeon’ en zij is tien mijl of iets minder van 

Antiochië verwijderd. 

 

XV,14 Bij zijn terugkeer wordt de patriarch, op aanstoken van de prins, niet aanvaard door 

de clerus van Antiochië. Daarop wijkt hij uit naar het territorium van de graaf van Edessa. 

Uiteindelijk komt het echter tot een verzoening tussen prins en patriarch en zo kan Raoul toch 

zijn intrede doen in Antiochië. 
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Zodra de patriarch, zoals vermeld, arriveerde in Coele-Syria en in de onmiddellijke 

nabijheid van Antiochië vertoefde, vroeg hij in een brief aan zijn kerkgemeenschap dat ze 

hem op een afgesproken plaats buiten de stad met een plechtige stoet zouden opwachten. 

Maar de lokale clerus voelde zich gesteund door de prins, die, zoals eerder gezegd, de 

patriarch uiterst rancuneus bestreed, ook al was dit flagrant in tegenspraak met de eed van 

trouw, waaraan hij gebonden was. Zij weigerden dus alle medewerking of gehoorzaamheid 

aan de patriarch en onder druk van de prins kreeg hij evenmin toegang tot de stad. De 

patriarch van zijn kant zette alles op een rijtje: de negatieve houding van de clerus en de 

aversie vanwege personen, van wie hij een totaal andere appreciatie had verdiend en 

daarnaast nog de niet aflatende rancune van de prins. Raoul trok zich daarom terug in het 

heuvelland vlakbij de stad, dat populair bekend staat als de Zwarte Berg. Daar zocht hij een 

tijdelijk onderkomen in de kloosters die talrijk aanwezig zijn in dat gebied. Hij wilde daar 
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het moment afwachten waarop de woede van de prins en de clerus zou bekoeld zijn en het 

gezond verstand zou terugkeren. Hij rekende erop dat ze hem dan wel zouden terugroepen.  

Maar de prins zette zijn oppositie tegen de patriarch nog intenser en openlijker verder dan 

voordien. Zijn afkeer voor hem was nog toegenomen en feller geworden door de brief die 

Arnulf hem vanuit Sicilië geschreven had. Daarin stond dat Raoul met hertog Rogier, de 

rivaal van Raymond, een geheim bondgenootschap tegen hem gesloten had. Om zijn stelling 

te staven haalde hij aan dat Rogier de patriarch bij zijn terugreis langs Sicilië met veel 

geschenken en egards had laten vertrekken en hem daarvoor ook de nodige galleien geleverd 

had. Al bij al waren dat voor de prins doorslaggevende en overtuigende argumenten. 

Terwijl de patriarch in dat heuvelland vertoefde, stuurde graaf Joscelin II van Edessa een 

bijzondere missie uit. Was het uit rancune tegenover de prins of uit sympathie voor de 

patriarch? De afgezanten moesten hem in ieder geval met aandrang uitnodigen om met heel 

zijn gevolg veilig en wel naar het gebied van Edessa te komen. Het episcopaat van die regio 

was immers de zaak van de patriarch genegen en ze erkenden hem respectvol als hun heer 

en vader. Het betrof hier met name de aartsbisschoppen van Edessa, Cyrrhus en Hiërapolis. 

Hij ging op hun uitnodiging in en reisde af naar Edessa, waar hij door alle prelaten van die 

regio met groots eerbetoon werd onthaald. Maar ook de graaf kwam zijn belofte na en hij 

begroette zijn komst en zijn verblijf ter plaatse met veel blijken van sympathie en 

gastvrijheid.  

Uiteindelijk nam de prins Raoul weer op in zijn gratie, naar verluidt in ruil voor een 

financiële bijdrage en zeker alleen maar met de lippen en niet van harte. Vertrouwelingen 

van beide partijen hadden daartoe bemiddeld en de slotsom was dat de prins een delegatie 

uitstuurde om de patriarch bij zijn intrede in de stad en zijn thuiskomst met verzoenende 

woorden en schijnbaar vriendschappelijk te verwelkomen in de stad. Toen de patriarch 

hiervan hoorde, haastte hij zich om terug te keren. Hij liet zich vergezellen door de 

bisschoppen die overduidelijk blijk hadden gegeven van hun hechte loyaliteit tegenover hem 

in deze kritieke situatie. Hij kwam aan in Antiochië, waar hij door heel de 

kerkgemeenschap, door de voltallige bevolking en zelfs door de prins, omringd door talrijke 

ridders, werd onthaald. Met hymnen en gezangen en met al het protocol, dat toekomt aan 

een kerkleider, werd hij de stad binnengeleid tot in de kathedraal en daarna tot aan zijn 

paleis. 

 

XV,15 De aartsbisschop van Lyon, legaat van de apostolische stoel, overlijdt in Akko. In zijn 

plaats wordt een andere legaat uitgestuurd, namelijk Alberic van Ostia. Er wordt een synode 

samengeroepen in Antiochië. 
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Ondertussen kwam een legaat van de kerk van Rome, Pierre genaamd, naar Syrië en hij 

zette voet aan wal in Akko. Hij was van Bourgondische afkomst en aartsbisschop van Lyon, 

maar paus Innocentius stuurde hem nu uit om de zo pas geschetste kwestie definitief te 

beslechten. Pierre was een man met een onberispelijke levenswandel, eenvoudig en 

godvrezend, maar al van een respectabele leeftijd en in feite een ouderling. 

Dadelijk bij zijn aankomst trok hij naar Jeruzalem om daar te bidden. Maar de al eerder 

vermelde Lambert en Arnulf pousseerden hem om zo vlug mogelijk naar Antiochië te 

vertrekken om daar de zaken finaal te gaan regelen. Daarom ging hij langs de kortste weg 

terug naar Akko. Maar nog voor hij zijn reis van daaruit kon verderzetten, werd hij zwaar 

ziek. Naar verluidt, zou iemand gif in zijn drank gemengd hebben. Al vlug begaven zijn 

krachten het en hij overleed. De zo net vermelde rivalen van de patriarch haastten zich naar 

Antiochië. Ze waren nu alle steun kwijt en zwaar teleurgesteld in al de verwachtingen die zij 

in de komst van de legaat hadden gesteld. Ze hadden nu genoeg van al dat gereis en van alle 

moeite die zij zich al zo lange tijd hadden getroost. Via tussenpersonen, die zij voor deze 
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bemiddelingstaak geschikt achtten, vroegen ze dan ook om vrede. Ze verklaarden zich 

bereid om hun aanklacht in te trekken en een belofte van trouw af te leggen en daarvoor 

vroegen ze eerherstel in hun vroegere functies. Lambert werd terug aangesteld als 

aartsbisschop, maar Arnulf kon op geen clementie rekenen. Daarom deed hij opnieuw 

beroep op de steun van de prins om, met de lankmoedigheid die hem eigen was, zijn 

inspanningen en ook het reizen te hervatten. Hij vertrok dus eens te meer naar Rome en daar 

rakelde hij te pas en te onpas heel de affaire weer op. Het resultaat van zijn volgehouden 

pleidooien was dat uiteindelijk Alberic, de legaat over wie wij het nu verder zullen hebben, 

naar Syrië uitgestuurd werd. 

Zoals eerder gezegd, was deze in Jeruzalem toegekomen om daar eerst te gaan bidden. Eens 

dit achter de rug, riep hij de patriarch en heel het episcopaat van het Koninkrijk samen voor 

een synode op 30 november in Antiochië en hij trok zelf ook in allerijl daarheen. 

 

XV,16 Tijdens de vergadering van de bisschoppen wordt de patriarch in staat van 

beschuldiging gesteld. Men roept hem op, maar hij schuift zijn komst op de lange baan. 

Aartsbisschop Serlo van Apamea neemt zijn verdediging op, maar wordt afgezet. 
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Op de afgesproken datum verschenen volgende prelaten uit het diocees van Jeruzalem: 

patriarch Willem, aartsbisschop Gaudentius van Caesarea, bisschop Anselmus van 

Bethlehem en aartsbisschop Fulcher van Tyrus. Deze laatste was erg verknocht en trouw aan 

de kerk van Rome en alle hoop van de legaat op een succesvol resultaat van zijn missie 

berustte op hem. Fulcher was een grootmoedige en wijze figuur en hij liet zich op de synode 

vergezellen door twee suffragaanbisschoppen, Bernard van Sidon en Boudewijn van 

Beiroet. Het episcopaat van Antiochië was voltallig aanwezig – zij moesten zich uiteraard 

minder ver verplaatsen – maar hun standpunten waren zeer uiteenlopend en divers. 

Aartsbisschop Stefan van Tarsus, bisschop Gerald van Laodicea en bisschop Hugo van 

Jabala kozen partij voor de kanunniken en tegen de patriarch. Franco van Hiërapolis 

daarentegen en Gerald van Cyrrhus opteerden duidelijk voor de patriarch. Dat deed ook 

Serlo van Apamea, al was hij aanvankelijk een tegenstander van de patriarch. De overige 

bisschoppen namen duidelijk een eerder neutrale positie in. 

Op de afgesproken datum vergaderden dus de aartsbisschoppen, de bisschoppen en de abten, 

zoals gebruikelijk uitgedost in pontificaal ornaat, in de kerk van Antiochië. Onder het 

voorzitterschap van de legaat, die als plaatsvervanger van de paus fungeerde, werd daar 

eerst de pauselijke boodschap publiek voorgelezen. Na deze lectuur en nadat iedereen 

volledig kennis genomen had van de pauselijke brief, kwamen de aanklagers, de al vaak 

aangehaalde Arnulf, maar ook aartsdiaken Lambert in het publiek naar voren. Deze laatste 

had zich nochtans eerder met de patriarch op slinkse wijze verzoend en had zo eerherstel 

gekregen. Maar nu was hij, “omgekeerd als een bedrieglijke boog”9 en hij wierp zich 

opnieuw op als aanklager. Nog vele anderen schaarden zich achter hem, want zij zagen 

duidelijk dat de zaken er voor de patriarch niet goed voorstonden. Dit vormde weer eens een 

treffende illustratie van de waarheid, die onze vriend Naso spreekwoordelijk als volgt 

vertolkte: “Zolang je in voorspoed leeft, tel je vele vrienden. Maar als er wolken opduiken, 

blijf je alleen achter.” 10 

De aanklagers traden voor het voetlicht in de vergadering, dienden hun akte van 

beschuldiging in en verklaarden zich bereid om het proces te voeren volgens de wettelijk 

voorgeschreven procedures. Indien zij in het ongelijk gesteld werden, wilden zij daarvoor 

ook boeten. De diverse aanklachten waren op kleine blaadjes genoteerd. Sommigen hadden 

                                                           
9 Psalm 78,57. 
10 Publius Ovidius Naso, Tristia I 9, 5-6. 
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betrekking op zijn aanstelling, die niet correct verlopen was, onwettelijk was en in 

tegenstrijd met alle regels van de kerkvaders. Anderen wezen op zijn mateloos gedrag en op 

zijn praktijken van simonie. Omdat de aanklagers erop aandrongen dat de patriarch 

persoonlijk zou verschijnen, stuurde men een delegatie uit om hem officieel persoonlijk uit 

te nodigen op de synode en om hem aan te manen om een repliek voor te bereiden op de 

beschuldigingen. Maar hij weigerde formeel om te verschijnen. Bijgevolg werden er die dag 

geen vorderingen geboekt in het proces en alles bleef beperkt tot pittige discussies, zoals 

gebruikelijk in dergelijke situaties.  

Op de tweede dag van de synode kwamen ze opnieuw samen, namen hun respectieve 

zitplaatsen in en richtten opnieuw een officiële oproep tot de patriarch, maar deze laatste 

weigerde, net zoals de dag voordien, om te komen. Ondertussen had Serlo van Apamea, niet 

ceremonieel gekleed11, plaatsgenomen in het koor van de bisschoppen. Hij had zich, in 

tegenstelling tot zijn collega’s, niet getooid met de pontificale gewaden en de legaat vroeg 

hem hieromtrent om een verantwoording. Waarom gedroeg hij zich anders dan zijn broeders 

en waarom behoorde hij niet meer tot de publieke aanklagers, zoals voorheen? Hier volgt 

zijn antwoord: “Mijn eerdere opstelling was een uiting van onberedeneerde emotie en nefast 

voor mijn zielenheil. Door mijn vader te belasteren, heb ik gehandeld zoals de vervloekte 

Cham12, die de schaamdelen van zijn vader ontblootte. Nu neem ik onder Gods hoede 

afstand van mijn dwaling en ik neem mij voor om de patriarch niet te beschuldigen of 

brutaal te veroordelen. Integendeel, ik ben bereid om tot de dood te vechten voor zijn status 

en zijn welzijn.” 

Hij werd prompt weggestuurd uit de synode en al dan niet terecht bestraft met 

excommunicatie en degradatie. Al zijn priesterlijke en bisschoppelijke functies werden hem 

meteen ook ontnomen. Bij iedereen overheerste de vrees voor de prins, die overduidelijk de 

kant van de legaat had gekozen. Zo kreeg niemand nog de kans om vrijuit een andere 

mening te verdedigen. De prins zelf was niet erg vooruitziend en tevens onbezonnen en hij 

liet zich maar al te vaak leiden door een zekere Pierre Armoin, de verantwoordelijke voor de 

stedelijke citadel. Het was een zeer gewiekste kerel en hij speculeerde erop dat hij, als hij de 

prins naar zijn hand kon zetten, bij een eventuele afzetting van de patriarch zijn neef 

Aimery, die de patriarch tot zijn eigen verderf als deken van diezelfde kerk had aangesteld, 

in de patriarchale zetel kon loodsen. En dat gebeurde ook. 

Nu Serlo de facto dan wel de iure afgezet was, verliet hij Antiochië om zich naar zijn eigen 

bisdom te begeven. Aangekomen aan de vesting van Harrenc, werd hij plots ziek. Hij 

bezweek onder de last van al zijn zorgen en ging op zijn bed liggen. Hij draaide zich om 

naar de muur, kon al het onrecht niet langer verdragen en gaf de geest. 

 

XV,17 De patriarch wordt bij verstek afgezet wegens weerspannigheid. Hij wordt 

gevangengenomen en mishandeld. Daarop vertrekt hij naar Rome, waar hij deels gratie 

krijgt, maar op de terugweg komt hij om door vergiftiging. 
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Op de derde dag was er opnieuw een bijeenkomst van de synode. Iedereen nam de hem 

toegewezen plaats in en voor de derde maal stuurde men een delegatie uit om de patriarch 

bij wijze van dwangbevel te ontbieden en aan te manen om repliek te komen geven op de 

aanklacht. Hij weigerde andermaal om te verschijnen, waarbij wij in het ongewisse zijn of 

hij zijn geweten voelde knagen, dan wel of hij maar al te goed wist dat de synode hem 

collectief vijandig gezind was en hij tevens bevreesd was voor het gewelddadig optreden 

van de prins. Hij bleef toch wel in zijn paleis, samen met zijn personeel en goed omringd 

                                                           
11 Letterlijk “zonder bruiloftskleed”: cf. Matteüs 22,11-12. 
12 Genesis 9,20-23. 
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door een gevolg van ridders en gewone lui. Die waren hem allemaal vanuit de stad massaal 

te hulp gekomen en indien de vrees voor de macht van de prins hen niet had tegengehouden, 

zouden ze in staat zijn geweest om de legaat en heel het gezelschap, dat samengekomen was 

om de patriarch af te zetten, smadelijk uit de stad te verjagen. 

De legaat stelde dus vast dat de patriarch weigerde naar hem te komen en, vertrouwend op 

de steun en het stevige escorte van de prins, trok hij dan maar zelf naar het patriarchaal 

paleis. Daar sprak hij tegen hem het vonnis uit dat zijn afzetting inhield en hij dwong hem 

met geweld om afstand te doen van zijn ring en zijn kruis. Raoul werd nu, op bevel van de 

legaat, aan de prins uitgeleverd. Zijn lot was ellendig: hij werd in de boeien geslagen, 

mishandeld en in een kerker gestopt in het klooster van St.-Simeon, dat gelegen was op een 

hoge berg bij de zee. 

Heer Raoul – we hebben hem als kind nog met eigen ogen gezien – was een knappe man 

met een rijzige gestalte. Hij zag een beetje scheel, maar niet in die mate dat het niet om aan 

te zien was. Hij was niet erg geletterd, maar wel zeer glad van tong en vlot en aangenaam in 

de omgang. Hij was zeer gul en zo won hij de sympathie van zowel de ridders als van het 

gewone volk. Beloften en overeenkomsten vergat hij en hij was wisselvallig en 

inconsequent in zijn woorden, slinks en zeer dubbelzinnig in heel zijn optreden. 

Vooruitziend en bezonnen was hij wel, maar op één punt was hij echt onverstandig: 

tegenstanders, die hij met reden tegen zich in het harnas had gejaagd, wees hij af, wanneer 

ze zich terug met hem wilden verzoenen. Men zegde – en dat is ook zo – dat hij arrogant 

was en overdreven zelfingenomen. Zo belandde hij ook in zijn ongeluk, wat hij gemakkelijk 

had kunnen vermijden, indien hij zich wat omzichtiger had gedragen. 

Nu zat hij dus achter slot en grendel en hij werd geruime tijd in dat klooster vastgehouden. 

Maar uiteindelijk kon hij toch ontsnappen en naar Rome vertrekken. Daar kwam hij min of 

meer terug in de gratie van de apostolische stoel. Maar toen hij op het punt stond om terug te 

reizen, werd hem door een onbekende misdadige hand gif toegediend. Zo kwam hij 

jammerlijk aan zijn einde, nadat hij als een tweede Marius beide zijden van de fortuin ten 

volle aan den lijve had ondervonden. 

 

XV,18 De legaat keert terug naar Jeruzalem en houdt daar een synode. Hij zegent ook de 

Tempel van de Heer in. 
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Nadat de legaat patriarch Raoul afgezet had en zijn opdracht in Antiochië tot een goed einde 

gebracht had, keerde hij terug naar Jeruzalem om daar tot aan het paasfeest te verblijven. Hij 

had ook nog een bijeenkomst met de kerkelijke prelaten en twee dagen na Pasen zegende hij 

samen met de patriarch en enkele bisschoppen plechtig de Tempel van de Heer in. Die 

plechtigheid werd bijgewoond door talrijke hoge edelen, zowel uit de Trans-Alpijnse 

gebieden als uit de regio’s aan onze zijde van de Middellandse Zee. Onder de deelnemers 

bevond zich ook graaf Joscelin II van Edessa, die tijdens de feestelijkheden van de paastijd 

in Jeruzalem verbleef met bijzonder veel uiterlijk vertoon. 

Na de plechtigheden riep de legaat de aartsbisschoppen, de bisschoppen en de andere 

kerkelijke prelaten bij elkaar en samen met de patriarch organiseerde hij een synode in het 

heilige Sion, de allereerste moederkerk. Het was zijn bedoeling om gezamenlijk de meest 

pertinente actuele kwesties te bespreken. Eén van de deelnemers aan deze synode was de 

opperste bisschop van de Armeniërs, of beter gezegd het hoofd van alle bisschoppen van 

Cappadocië, Medië, Perzië en de twee Armeense gebieden, een uitzonderlijke geleerde, die 

‘Katholikos’ genoemd werd. Ze discussieerden met hem over enkele geloofspunten, 

waaraan zijn volk blijkbaar een andere invulling gaf. Op heel wat punten beloofde de 

Armeense prelaat een aantal correcties. De synode werd dan met de gebruikelijke 
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plechtigheden afgesloten en daarop reisde de legaat terug naar Akko. Daar lag een schip 

klaar, waarmee hij naar Rome terugkeerde. 

Maar de clerus van Antiochië, in het bijzonder al wie samengezworen had om Raoul af te 

zetten, koos als nieuwe patriarch Aimery van Limoges, een subdiaken van diezelfde kerk. 

De keuze werd sterk beïnvloed en gestuurd door de prins en er kwamen, naar verluidt, ook 

geschenken bij te pas. Aimery was weinig geletterd en niet onberispelijk qua levenswandel. 

De vorige patriarch, Raoul, had hem tot deken van die kerk aangesteld, met de intentie om 

hem zo meer aan zich te binden en zijn loyaliteit te vergroten. Maar hij werd in zijn 

verwachtingen teleurgesteld, want vanaf de dag van zijn aanstelling begon Aimery, naar 

verluidt, contacten te leggen met Raouls rivalen. Hij vergat elke vorm van loyaliteit en zette 

mee het complot op om zijn weldoener af te zetten. Zijn eigen promotie tot patriarch zou, 

naar verluidt, bekokstoofd zijn door een zekere Pierre Armoin, de overste van de citadel van 

Antiochië. Met intriges en gul uitgedeelde geschenken wist hij de clerus en het volk in die 

richting te sturen, in het bijzonder omdat hij zelf verwant was met Aimery. 

 

XV,19 De keizer rukt terug op naar Syrië en herinnert de prins aan de eerder afgesloten 

verbintenis. 
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Er waren nu ongeveer vier jaar verstreken sinds het vertrek van keizer Johannes van 

Constantinopel uit Tarsus in Cilicië en meteen ook uit Syrië. Nu bracht hij opnieuw zijn 

leger in paraatheid en trommelde al zijn troepen terug op. Als reactie op talrijke 

boodschappen van de prins en van de Antiochiërs, liet hij zijn strijdkrachten oprukken naar 

Syrië. Hij trok in de richting van Antiochië met zijn kolossaal machtsapparaat, met paarden 

en wagens, onmetelijke schatten en talloze troepen. Hij voer langs de Bosporus, de grens 

tussen Europa en Azië, doorkruiste alle provincies die op zijn weg lagen en bereikte 

uiteindelijk Antalya, hoofdstad van Pamphylië en een zeer grote kuststad.  

Terwijl de keizer daar vertoefde, werden twee van zijn zonen, namelijk de oudste, Alexius 

en de tweede oudste, Andronicus zwaar ziek en zij overleden. Daarop ontbood de keizer zijn 

derde zoon, Isaac genaamd en hij stuurde hem met het stoffelijk overschot van zijn beide 

broers naar Constantinopel terug. Hij moest ervoor zorgen dat het transport conform de 

normen van de menselijke waardigheid verliep, hen de laatste eer bewijzen bij de uitvaart en 

hen ten grave leggen met een ceremonieel van keizerlijke allure. Eens de begrafenis in 

overeenstemming met de orders van zijn vader achter de rug was, bleef Isaac onafgebroken 

in Constantinopel tot aan de dood van keizer Johannes.  

Deze nam nu zijn jongste zoon Manuel in zijn gevolg op en zette de geplande tocht verder. 

Hij trok door Isaurië en bereikte Cilicië. Hij doorkruiste ook deze provincie en het bericht 

over zijn komst was hem nog maar pas voorafgegaan, toen hij al met zijn voltallig leger het 

gebied van de graaf van Edessa binnentrok en onverwachts halthield vóór Turbessel. Dit is 

een zeer rijke versterking gelegen aan deze kant van de Eufraat, op een afstand van 

ongeveer vierentwintig mijl of iets meer van deze stroom. 

Eens daar aangekomen, vorderde de keizer bij graaf Joscelin II gijzelaars. Deze was 

volkomen verrast en stomverbaasd door die inval van de keizer. Hij zag diens weergaloze 

troepen, waartegen geen enkele vorst op aarde opgewassen was en realiseerde zich dat hij 

totaal onvoorbereid was en helemaal niet bij machte om zich te verzetten. Dus maakte hij 

maar van de nood een deugd en hij leverde één van zijn dochters, Isabelle genaamd, als 

gegijzelde uit aan de keizer. De enige bedoeling van Johannes met deze gijzelneming was 

dat hij de graaf nauwer aan zich wilde binden en tevens aanzetten tot een grotere loyaliteit in 

het uitvoeren van zijn orders. Vervolgens dirigeerde hij zijn leger naar Antiochië. De 
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opmars naar deze stad verliep in ijltempo en op 25 september liet hij zijn leger een kamp 

opslaan vlakbij het stadje Gaston.13   

Van daaruit stuurde hij boodschappers naar de prins met de vraag om, in toepassing van het 

verdrag, dat zij in het verleden met elkaar gesloten hadden, de stad, de citadel en alle 

versterkingen van de stad integraal te zijner beschikking te stellen. Dan kon hij van daaruit 

aanvallen uitvoeren op de vijandelijke steden in de omgeving, want een basis in de 

onmiddellijke nabijheid biedt toch wel heel wat praktische voordelen. Op zijn beurt 

verklaarde hij zich nog altijd bereid om, voor zover het in zijn macht lag, alle in het verdrag 

ingeschreven bepalingen op een zeer ruime wijze na te komen met nog een flinke bonus 

erbovenop, in de mate dat zij daar op grond van hun verdiensten aanspraak konden op 

maken.  

 

XV,20 De burgers sturen een delegatie naar de keizer om de overeenkomst te betwisten. Zij 

geven hem geen toegang tot de stad. 
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Prins Raymond van Antiochië had al bij herhaling gezanten uitgestuurd naar de keizer en 

bevond zich nu in een patstelling. Hij besefte dat hij zich wettelijk gezien aan de 

overeenkomst moest houden, maar wist niet hoe hij zich nu in de praktijk moest opstellen. 

Daarom riep hij de oudsten en de vooraanstaanden van de stad en van heel de regio samen 

voor overleg en hij vroeg hun advies over de houding die hij moest aannemen in deze 

kritieke situatie. Na lange besprekingen kwamen ze tot een unaniem besluit. Heel de regio 

had er geen enkele baat bij dat een zo prestigieuze stad, die zo machtig was en zo versterkt, 

als gevolg van een of andere overeenkomst in handen zou komen van de keizer. Het 

uiteindelijke resultaat zou weleens kunnen zijn dat de stad en meteen ook heel de regio, 

zoals in het verleden, door de laffe opstelling van de Grieken in vijandelijke handen zou 

belanden. 

Maar om te vermijden dat de prins, overigens terecht, van woordbreuk zou beschuldigd 

worden, zochten zij een dekmantel om die weinig fraaie handelswijze van de prins te 

verbloemen. Want zij waren, zoals eerder vermeld, bij een vroegere campagne van de keizer 

contractueel overeengekomen dat de prins zonder problemen de stad ter beschikking van de 

keizer zou stellen en naderhand had de prins bij herhaling boodschappers uitgestuurd om de 

keizer naar Syrië uit te nodigen met de stellige belofte dat hij zijn gegeven woord zou 

nakomen. Om de prins in deze kwestie hoe dan ook een alibi te bezorgen, stuurde men dus 

nu een delegatie, samengesteld uit de lokale hogere adel, uit naar de keizer. Zij hadden de 

opdracht om in naam van de H. Petrus, van de patriarch en van alle burgers aan de keizer de 

toegang tot de stad te ontzeggen. Tevens moesten zij het volgende duidelijk maken: De 

handelingen van de prins in het verleden waren voor hen niet legitiem. De prins was immers 

niet wettelijk bevoegd om dergelijke overeenkomsten af te sluiten met betrekking tot het 

erfdeel van zijn vrouw. Maar deze laatste was in het verleden of nu evenmin gemandateerd 

om zonder de instemming van de burgers en de vooraanstaanden het bestuur in handen van 

een derde te geven. Geen van beide was wettelijk gemachtigd om transacties aan te gaan die 

de burgers of de leiders van het gebied nadeel konden berokkenen. Als een van hen of zij 

beide het in hun hoofd zouden halen om hiermee koppig door te gaan, dan zou het 

uiteindelijke effect zijn dat zij uit de stad en uit al hun gebieden zouden verbannen worden. 

Ze zouden afstand moeten doen van het erfdeel, dat zij wederrechtelijk en tot schade van 

hun medegelovigen te koop hadden gesteld.  

                                                           
13 Gaston of Gastin staat beter bekend als Baghras, waar de Tempeliers vanaf het midden van de 12e eeuw een 
vesting hadden. 
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De keizer was onder de indruk van deze woorden en tevens redelijk boos. Maar omdat hij de 

gevoeligheden van de burgers en van de bewoners van deze provincie maar al te goed 

kende, liet hij het leger terugkeren naar Cilicië. Zo kon hij ook het barre weer van het begin 

van de winter inruilen voor het zachte klimaat van de kust. Want de weersomstandigheden 

zijn in het kustgebied tijdens de winter gewoonlijk vrij zacht en dat maakte deze streek veel 

meer geschikt om de legioenen een comfortabel onderkomen te bezorgen. 

 

XV,21 De keizer stuurt een gezantschap naar de koning van Jeruzalem onder het voorwendsel 

dat hij van plan was de heilige plaatsen te komen bezoeken. De koning formuleert hierop een 

antwoord. 
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De keizer besefte dat de toegang tot Antiochië, waarop hij zo gerekend had, voor hem en 

zijn manschappen voor het ogenblik onmogelijk was. Hij hoopte dan maar na de winter, als 

het zachte lenteweer terug zijn intrede zou doen, toch een deel van zijn programma met 

betrekking tot Antiochië te kunnen realiseren, zelfs tegen de wil in van de burgers. Hij hield 

dit plan echter geheim en om zijn echte intenties te camoufleren stuurde hij enkele leden van 

de hoogste adel naar koning Fulco van Jeruzalem. Via hen opperde hij zijn wens om 

Jeruzalem te komen bezoeken, als de christenen daarmee akkoord waren. Hij wilde daar 

komen bidden en de heilige plaatsen vereren en ter plaatse ook ondersteuning komen bieden 

in het conflict met de vijand. 

Fulco hield eerst intens overleg en stuurde dan een delegatie uit om zijn antwoord op de 

vraag van de keizer over te maken, namelijk bisschop Anselmus van Bethlehem, abt 

Geoffroy van de Tempel van de Heer – hij beheerste de Griekse taal – en Rohard, de 

bevelhebber van de burcht van Jeruzalem. Het antwoord van Fulco luidde als volgt: “Het 

Koninkrijk is zeer beperkt qua oppervlakte en er is niet genoeg voedsel voorhanden om zulk 

omvangrijk leger te bevoorraden. Al deze troepen herbergen zou dan ook resulteren in 

voedselschaarste en een tekort aan basisproducten. Maar als het Zijne Keizerlijke en aan 

God welgevallige Majesteit zou believen om met tienduizend manschappen de gelukzalige 

stad en de heilige plaatsen, waaraan onze verlossing verbonden is, te komen bezoeken en op 

bedevaart te gaan, dan zal iedereen in Jeruzalem hem zeer graag tegemoet gaan en hem heel 

blij en enthousiast komen verwelkomen bij zijn intrede. Daarbij zullen ze hem hun respect 

betonen als hun meester en als de machtigste vorst ter wereld.” 

Toen de keizer dit alles hoorde, achtte hij het beneden zijn keizerlijke waardigheid om met 

zulk beperkt contingent op pad te gaan, want het behoorde tot zijn vaste gewoonten om zich 

bij een tocht stevig te omringen met een massale troepenmacht. Hij onthield zich van alle 

commentaar, maar stuurde de delegatie terug, overladen met geschenken, eerbewijzen en 

blijken van sympathie. In afwachting van de komst van de volgende lente betrok hij zijn 

winterkwartieren in Cilicië in de buurt van Tarsus. Hij nam zich echter stellig voor en was 

ook vast van plan om in de daaropvolgende zomer in Syrië een operatie op touw te zetten, 

die spectaculair genoeg was om voor eeuwig in de herinnering verder te leven. 

Omstreeks diezelfde tijd bouwde een edelman, Pagan genaamd, een burcht in het gebied van 

Arabia Secunda, Kerak genaamd. Hij was vroeger koninklijk opperschenker geweest en 

daarna heer geworden van Transjordanië, nadat Roman van Le Puy en zijn zoon Raoul dit 

gebied hadden moeten afstaan en prijsgeven omwille van hun fout gedrag. De vesting was 

zowel door haar ligging als door de werken die eraan gebeurd waren, uitstekend versterkt. 

Ze was gelegen bij een aloude stad, de hoofdstad van Arabia Secunda, het vroegere Rabba. 

Volgens het Oude Testament14werd bij de belegering van deze plaats op bevel van David en 

door toedoen van Joab de onschuldige Uria gedood. Nog later werd deze stad Petra van de 

                                                           
14 2 Samuel 11; 12,26-31. 
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 Woestijn genoemd en van daar wordt Arabia Secunda vandaag ook Arabia van Petra 

genoemd. 

 

XV,22 Tijdens zijn verblijf in Cilicië loopt de keizer bij een jachtpartij een dodelijke 

verwonding op. 
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Voor de keizer waren bossen en wouden zijn favoriete jachtterrein. Bij het begin van de 

lente, dus net vóór de periode dat koningen traditioneel aan hun militaire campagne 

beginnen, trok hij met zijn vaste en hiervoor bestemde escorte een heuvelachtig bebost 

gebied in, wat zijn traditionele bezigheid was om de verveling te verdrijven. Hij zat het wild 

achterna, gedreven als altijd, met zijn boog in de hand en zijn pijlenkoker zoals gewoonlijk 

goed gevuld met pijlen. Een wild zwijn werd in het nauw gedreven door de felle 

jachthonden en raakte uitgeput, omdat ze van geen ophouden wisten. Opgejaagd door het 

schrille hondengeblaf belandde het dier plots in de schuilplaats van de keizer, waar het 

onvermijdelijk doorheen moest. De keizer greep razendsnel naar een pijl, maar hij spande 

zijn boog wat te fel en met de giftige pijlpunt verwondde hij bij deze beweging zichzelf aan 

de hand waarmee hij zijn boog hanteerde.  

Dat banaal incident werd hem uiteindelijk fataal en de inwerking van het gif dwong hem 

ertoe om de bossen te verlaten. Hij trok zich terug in zijn kamp, ontbood een schare van 

artsen en vertelde hen wat er gebeurd was, waarbij hij er niet voor terugschrok om ervoor uit 

te komen dat hijzelf die dodelijke verwonding veroorzaakt had. De dokters dienden alle 

mogelijke zorgen toe voor de genezing van hun meester, maar het dodelijke gif was al te ver 

doorgedrongen in zijn lichaam. Het reageerde niet meer op de medicatie maar woekerde 

altijd maar verder in zijn gestel en het verijdelde alle kansen op genezing. Er restte volgens 

de artsen nog maar één zij het uitzonderlijke remedie, weliswaar een vorst van dergelijke 

allure onwaardig, namelijk de amputatie van de gekwetste hand, waarin het gif 

geconcentreerd zat, om zo te voorkomen dat het de nog niet aangetaste ledematen zou 

aantasten.  

Ook al leed deze grote figuur erg onder de immense pijn en ook al wist hij met zekerheid dat 

zijn dood niet veraf was, toch slaagde hij erin om constant zijn keizerlijke waardigheid te 

bewaren. Hij reageerde dus, naar verluidt, op dat medisch advies dat het een schande zou 

zijn dat het Romeinse Rijk bestuurd zou worden met één hand. Dit rampzalige incident, des 

te fataler omdat niemand het kon verhinderen, zorgde voor verbijstering in heel het leger. 

Alle legioenen waren enorm droef gestemd omwille van het verlies van een leider van 

dergelijk formaat. Verdriet en angst welden beurtelings op in ieders gemoed en 

veroorzaakten een klimaat van bittere wanhoop in heel het kamp. 

 

XV,23 De jongste zoon van Johannes wordt aangesteld als keizer en het leger keert onder het 

bevel van de nieuwe keizer Manuel naar huis terug. 
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Vooruitziend en bezonnen als hij was, besefte de keizer maar al te goed dat zijn laatste dag 

nakende was. Hij riep zijn bloed- en aanverwanten, die gewoonlijk in groten getale in zijn 

gevolg aanwezig waren, bij elkaar en ook de topfiguren van het keizerlijk paleis en de 

hogere legerleiding. Hij legde hen de prangende kwestie van de troonopvolging voor, want 

hij was onzeker over de keuze die hij zou maken: Isaac, die hij, zoals eerder vermeld, met 

het stoffelijk overschot van zijn broers van Antalya naar Constantinopel gestuurd had en die 

volgens het recht onmiskenbaar de eerste troonopvolger was? Of zou hij het bestuur van het 

rijk in handen geven van zijn jongste zoon, die bij hem verbleef, een zeer begaafde 

jongeman met een voortreffelijk karakter en volgens ieders mening ook met een grote 

toekomst? Daarnaast was er nog bijkomende factor van twijfel en die verwoordde hij als 
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volgt: “Als wij aan Manuel de keizerlijke scepter toevertrouwen, komen wij in botsing met 

de universeel geldende menselijke norm dat de eerstgeborene de prioritaire keuze is. Maar 

als wij aan Isaac, mits het respecteren van de diverse maatschappelijke adviezen, de 

keizerlijke macht toekennen, dan is er niemand om deze troepen, het glorierijke keurcorps 

van het Romeinse Rijk, naar huis te leiden zonder verliezen.” Langsheen de route waren er 

immers overal vijanden, die zich in hinderlaag zouden leggen en die van overal in de 

omgeving extra steun zouden optrommelen. Het was dus vrij duidelijk dat de troepen zonder 

een duidelijke opperste leider alleen maar ten koste van zware risico’s deze tocht zouden 

kunnen afleggen. 

Tussen de aanwezige leiders was er een schitterende man, majordomus Johannes, die er 

samen met zijn medestanders vooral op uit was om Isaac te ondersteunen en die daarom de 

keizer probeerde gerust te stellen betreffende zijn twijfels over een veilige terugtocht van de 

troepen naar Constantinopel. Maar Manuel, de jongste zoon, was daar samen met zijn vader 

aanwezig en zijn kandidatuur genoot de sympathie en de gunstige commentaar van heel het 

leger en vooral van de Latijnen. Ook sommige vooraanstaanden steunden voluit zijn 

aanstelling en ook Manuels vader had een uitgesproken voorkeur voor hem, omdat hij 

bedachtzaam was, zeer bedreven met de wapens en in alle opzichten vlotter in de omgang. 

Vooral de zorg om dat kolossale leger veilig terug te leiden gaf uiteindelijk bij hem de 

doorslag.  

Zo kreeg na heel wat discussie en onder Gods hoede de kandidatuur van de jongste zoon de 

bovenhand. Manuel werd op bevel van zijn vader en in zijn bijzijn onthaald met alle 

keizerlijke eerbetuigingen. Zoals gebruikelijk in dat rijk, gaf men hem purperen laarzen en 

hij werd door alle troepen enthousiast tot Augustus uitgeroepen. 

Manuel werd dus tot de keizerlijke macht verheven en zijn doorluchtige en zeer memorabele 

vader, een gul, vroom, minzaam en barmhartig figuur, gaf de geest. Hij was gemiddeld van 

gestalte, met zwart haar en donker van huid, vandaar zijn bijnaam ‘de Moor’. Hij was qua 

uiterlijk onopvallend, maar liep des te meer in de kijker door zijn levenswandel en zijn 

militaire exploten. Hij overleed in de buurt van een zeer oude stad, Anavarza, de hoofdstad 

van Cilicia Secunda, op een plaats die ‘Mantelweide’ genoemd werd, in april 113715 na 

Christus in zijn 27e regeringsjaar, op een leeftijd van…16.  

Zodra de nieuwe keizer al zijn zaken in die regio naar wens had afgehandeld, leidde hij zijn 

troepen veilig en wel terug naar Constantinopel. Zijn jongere broer had bij het bericht van 

de dood van zijn vader alvast zijn intrek genomen in het paleis. Maar Manuel liet hem via 

een privé brief aan een vertrouweling, die in het paleis al zijn rijkdommen beheerde, 

onverhoeds gevangennemen en in de boeien slaan. Maar na de plechtige intocht van de 

keizer in de hoofdstad, kwam het via loyale inspanningen van bloedverwanten van beide 

broers en van prominente figuren uit het keizerlijk paleis tot een verzoening tussen de keizer 

en zijn broer. Zo kon Manuel uiteindelijk met de gepaste sereniteit en conform de laatste 

wens van zijn vader de heerschappij overnemen en, zolang hij leefde, hield hij niet op om 

zijn broer in zijn status als eerstgeborene bij herhaling zijn respect en gulle sympathie te 

betonen. 

 

XV,24 De koning en de rijksbaronnen bouwen vóór Ascalon de vesting Ibelin. 

  

  

 

Ondertussen had koning Fulco van Jeruzalem samen met de rijksbaronnen, de patriarch en 

de andere kerkelijke prelaten zich voorgenomen om paal en perk te stellen aan de tomeloze 

                                                           
15 In feite 1143, na een regering van 25 jaar (1118-43). 
16 Tekstlacune: de leeftijd blijft oningevuld. Mogelijk een vergetelheid van Willem, die dat later nog wilde 
verifiëren en op punt stellen. 
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agressie van de burgers van Ascalon en komaf te maken met hun drieste razzia’s in heel de 

regio. Daarom besloten ze unaniem om een vesting te bouwen in de vlakte bij de stad 

Ramla, niet ver van Lydda, dat ook Diospolis genoemd wordt. In diezelfde omgeving was er 

ook een tamelijk hoge berg, waarop volgens de traditie één van de Filistijnse steden, 

namelijk Gat, gelegen was, in de buurt van nog een andere van hun steden, namelijk Azotus, 

dat van Ascalon tien mijl verwijderd is en dicht bij de kust ligt. Volgens afspraak kwamen 

de christenen daar samen en op die bewuste heuvel bouwden ze een stevige burcht met 

diepe fundamenten en vier torens. De oude gebouwen, waarvan er nog heel wat ruïnes 

overgebleven waren, zorgden voor een massa stenen en ook de aloude waterputten, die in de 

omgeving van de verwoeste stad her en der aanwezig waren, zorgden voor een riante 

waterbevoorrading zowel voor de bouwwerken als voor het gewone privé verbruik. 

Zodra de werken beëindigd waren en de vesting tot in de kleinste details was afgewerkt, 

besloot men unaniem deze toe te vertrouwen aan de wijze heer Balian de Oudere, de vader 

van Hugo, van Boudewijn en van Balian de Jongere. Allemaal kregen zij, naar deze plaats, 

de naam ‘van Ibelin’, want dat was de lokale benaming vóór de bouw van de burcht. 

Balian beheerde deze vesting op een voortreffelijke wijze en hij was ook zeer energiek in 

het nazetten van de vijand, wat de essentiële reden was waarom men hem deze plaats had 

toevertrouwd. Na zijn dood hebben zijn zonen, edelen die zeer bedreven waren in het 

hanteren van de wapens, met zeer veel toewijding deze vesting beheerd, totdat Ascalon zelf 

in handen kwam van de christenen. 

 

XV,25 Bij unaniem besluit van de rijksbaronnen wordt er nog een bijkomende burcht bij 

Ascalon gebouwd, namelijk Blanche Garde. 
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De rijksbaronnen beseften – de praktijk had dat ook ten volle bewezen – dat ze door de 

oprichting van de twee vestingen, Berseba en Ibelin, grote vorderingen gemaakt hadden bij 

het bestrijden van de agressie van de Ascalonieten. Hun arrogantie had serieuze klappen 

moeten incasseren, hun aanvallen waren minder frequent geworden en van hun pogingen om 

te infiltreren ging veel minder druk uit. Daarom besloten ze nog het jaar daarop om nog een 

derde vesting te bouwen met de bedoeling om het die stad nog moeilijker te maken door 

haar met nog meer vestingen te omsingelen. Zo wilden ze de stedelingen nog frequenter in 

paniek brengen, omdat zij deze politiek aanvoelden als een belegering en vanuit die 

panische houding wilden ze hen ook telkens opnieuw het gevoel geven van een 

crisissituatie. 

In dat deel van Judea, waar de bergen ophouden en de vlakte begint, vlakbij het gebied van 

de Filistijnen, in het territorium van de stam van Simeon, was er op een afstand van acht 

mijl van Ascalon een plaats, die vergeleken met het gebergte een heuvel genoemd kon 

worden, maar die, in vergelijking met het vlakke gebied ernaast, kon doorgaan voor een 

hoge berg; In het Arabisch heet de plaats Tell as-Safi, wat wij vertalen als ‘Heldere Berg of 

Heldere Heuvel.’ Experts uit het Koninkrijk besloten op die plek een burcht te bouwen, 

omdat ze in de onmiddellijke nabijheid lag van zowel Ascalon als de andere vestingen, die 

met diezelfde bedoeling opgericht waren en ook omdat ze door haar natuurlijke ligging al 

versterkt was. 

De koning, zijn baronnen, de patriarch en de kerkelijke prelaten stemden in met deze visie 

en na de winter, bij het aanbreken van de lente, kwamen ze allemaal eensgezind ter plaatse. 

Ze engageerden bouwvakkers en de voltallige bevolking leverde de nodige materialen. De 

burcht werd opgebouwd uit vierhoekig gepolijste stenen, rustte op stevige fundamenten en 

beschikte over vier torens van gelijke hoogte. Van daaruit had men een onbelemmerd 

uitzicht op de stad van de vijanden en, als deze op rooftocht wilden gaan, betekende dit 
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bouwwerk een afschrikwekkend obstakel. In de volkstaal heette de burcht ‘Blanche Garde’, 

in het Latijn ‘Alba Specula’, d.w.z. ’Witte Uitkijktoren’. 

Eens de werken voltooid en volledig afgewerkt waren, nam de koning de vesting onder zijn 

hoede. Hij voorzag haar van voldoende proviand en wapens en vertrouwde haar toe aan 

bekwame manschappen met veel militaire expertise, van wie de loyaliteit bekend was en het 

engagement al eerder bewezen. Bij herhaling zijn zij autonoom, maar nog vaker in 

samenwerking met ridders uit de andere forten, die met diezelfde bedoeling opgericht 

waren, tegen de vijand opgerukt, wanneer deze een uitval waagden en hebben zij hun 

operatie in de kiem gesmoord. Maar soms vielen ze ook zelf de Ascalonieten aan, waarbij ze 

erin slaagden om hen zware verliezen toe te brengen en ze meestal ook de zege behaalden. 

Het gevolg was dat grondbezitters uit de omgeving zich gingen veilig voelen bij die 

bescherming. Ze stichtten verschillende agglomeraties, waarin vele families kwamen wonen 

en ook landbouwers. Die nieuwe woongebieden zorgden op hun beurt dan weer voor meer 

veiligheid in de regio en voor een rijkelijke voedselproductie in het voordeel van heel de 

omgeving. 

Toen de Ascalonieten zagen dat hun stad omsingeld was door onneembare burchten, 

begonnen ze zich veel minder veilig te voelen in hun situatie. Via boodschappers richtten ze 

zich herhaaldelijk tot hun heer, de Egyptische vorst, die buiten Ascalon geen bezittingen 

meer had in die regio en ze drongen er bij hem op aan dat hij zijn verantwoordelijkheid zou 

opnemen voor een stad, die het bastion vormde van zijn rijk. 

 

XV,26 De koningin richt een monasterium op, Bethanië genaamd. Ze voorziet het van een rijk 

patrimonium en maakt haar zus daar tot abdis. 
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Het Koninkrijk genoot in tussentijd, dankzij de weldoende genade van de Heer, van een 

relatieve rust. In die context vatte koningin Melisende, die wij vroom herdenken, het plan op 

om voor haar eigen zielenheil en dat van haar verwanten en ook voor het welzijn van haar 

echtgenoot en kinderen een monasterium voor gewijde vrouwen op te richten, indien zij 

daarvoor een locatie kon vinden, die aan haar wensen voldeed. Zij had een jongere zuster 

Yvette, die haar kloostergeloften afgelegd had in het Monasterium van de H. Anna, de 

moeder van de goddelijke moeder, de maagd Maria. Het was vooral vanuit het oogpunt van 

haar zuster dat de koningin tot dit project kwam, want het leek haar ongepast dat een 

koningsdochter onderdanig moest zijn aan een kloosteroverste, alsof zij iemand uit het 

gewone volk was. In haar geest maakte zij de revue van heel het Koninkrijk om met 

zekerheid een gepaste locatie te vinden voor de stichting van een monasterium. Na veel 

overleg viel haar keuze op Bethanië, de woonplaats van Maria, Martha en hun broer 

Lazarus, waarvan Jezus zo hield. Dat was tevens de plaats waar Jezus bij voorkeur zijn 

intrek nam en als het ware het thuis van onze Verlosser. Zoals de evangelist zegt17, ligt 

Bethanië op een afstand van vijftien stadiën van Jeruzalem, aan de andere kant van de 

Olijfberg, m.a.w. langs de oostelijke helling. De plaats was eigendom van de kerk van het 

Heilig Graf, maar de koningin gaf de kanunniken in ruil de profetenstad Tekoa en zo werd 

zij zelf eigenares van Bethanië.  

Omdat het eigendom als het ware in de woestijn lag en mogelijk kwetsbaar was voor 

vijandelijke aanvallen, liet de koningin voor een aanzienlijk bedrag een zwaar versterkte 

toren bouwen uit vierhoekig gepolijste stenen en die uitrusten met de nodige voorzieningen, 

zodat de godgewijde vrouwen bij een onverhoedse vijandelijke aanval konden rekenen op 

de bescherming van een onneembare vesting. 

                                                           
17 Johannes 11,18. 
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Eens de toren afgewerkt was, werden aan een deel van het gebouw nog aanpassingswerken 

gedaan om er de eredienst te kunnen laten doorgaan. Vervolgens liet de koningin daar 

vrouwelijke religieuzen hun intrek nemen en als hun moeder-overste duidde ze een bejaarde, 

eerbiedwaardige dame aan met een grote expertise in religieuze aangelegenheden. Zij 

voorzag de kerk, die aan het monasterium verbonden was, ook van een uitgebreid domein, 

zodat ze qua tijdelijke bezittingen voor geen enkel klooster van mannen of vrouwen moest 

onderdoen. In feite overtrof deze kerk op dit gebied zelfs gelijk welke andere. Tot het 

patrimonium, dat deze eerbiedwaardige stichting van de koningin in al haar gulheid 

gekregen had, behoorde onder meer een zeer beroemde en met alle mogelijke voorzieningen 

rijkelijk uitgeruste stad, die gelegen was in de vlakte van de Jordaan, namelijk Jericho, met 

alle bijhorende rechten. De koningin schonk aan het monasterium ook een grote hoeveelheid 

benodigdheden voor de eredienst, vervaardigd uit goud, zilver en edelstenen. Bovendien ook 

nog kostbare stoffen voor de decoratie van het huis van God en voor de gewaden van de 

priesters en de diakens, conform de kerkelijke voorschriften. 

Na de dood van de eerbiedwaardige dame, die Melisende aanvankelijk aan het hoofd van dat 

monasterium geplaatst had, keerde zij naar haar originele intentie terug en, met goedkeuring 

van de patriarch en met instemming van alle vrouwelijke religieuzen, gaf zij de leiding in 

handen van haar zuster. Bij deze gelegenheid schonk zij het klooster opnieuw meerdere 

kelken, boeken en andere kerkelijke attributen. Zolang zij leefde, hield zij niet op om dit 

monasterium nog verder te verrijken met het oog op haar eigen zielenheil en ter wille van 

haar zuster, voor wie ze een buitengewone liefde koesterde. 

 

XV,27 De koning valt van zijn paard bij de jacht op een haas in de vlakte bij Akko. Hij 

overlijdt en wordt in Jeruzalem tussen zijn voorgangers begraven. 
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In die periode vertoefde de koning samen met de koningin op het einde van de herfst in de 

omgeving van Akko. Om de verveling wat te verdrijven en zich te ontspannen, opperde de 

koningin de wens om op excursie te gaan naar een plaats buiten de stad, die rijkelijk 

voorzien was van bronnen. De koning wilde zijn vrouw niet in de steek laten en besloot 

diezelfde uitstap te doen, samen met zijn gebruikelijke escorte. Terwijl ze onderweg waren, 

brachten de knechten, die de colonne en het gezelschap voorafgingen, per ongeluk een haas, 

die in een greppel lag, aan het schrikken. Het dier ging op de vlucht, opgejaagd door het 

geschreeuw van iedereen. Maar de koning greep naar zijn lans om met dit wapen de haas 

achterna te zetten. Hij dreef zijn paard in een fatale reactie in de richting van het dier en hij 

joeg het tempo fors de hoogte in. Maar door die riskante versnelling, struikelde zijn rijdier, 

het kwam ten val en het gooide de koning halsoverkop op de grond. Terwijl hij door die val 

met hevige pijnen ter aarde lag, werd zijn hoofd door het zadel verbrijzeld en zijn hersenen 

puilden uit zijn oren en zijn neusgaten. Heel zijn escorte, zij die hem voorafgingen en zij die 

hem volgden, waren verbijsterd door dit gruwelijke ongeval. Ze maakten rechtsomkeer en 

wilden hun op de grond liggende koning te hulp snellen, maar ze troffen hem zieltogend 

aan, niet meer in staat om te spreken en volledig buiten kennis.  

Toen de koningin op de hoogte gebracht was van dit totaal onverwachte fatale jachtongeval 

van haar echtgenoot, was zij hiervan zeer zwaar onder de indruk. Zij rukte aan haar kleren 

en aan haar kapsel en gaf uiting aan haar immense verdriet door gekerm en weeklachten. Ze 

wierp zich op de grond om het levenloze lichaam van haar man te omhelzen. Haar ogen 

produceerden niet voldoende vocht voor haar onophoudelijke tranen en haar stem, de 

vertolker van haar verdriet, stokte bij herhaling. Ze slaagde er maar niet in om haar smart 

volledig te uiten, ook al was dat haar enige bekommernis. Ook het huispersoneel gaf met 

tranen, met woorden en ook door hun houding de vrije loop aan hun verdriet en zij 

demonstreerden ten overvloede hun diepe rouw. 
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Het nieuws over het ongeval raakte bekend en het bericht van de tragische dood van de 

koning deed de ronde in heel de stad Akko. Een mensenmassa repte zich naar de plaats van 

het gebeuren, om met eigen ogen getuige te zijn van de gevolgen van dat rampzalige 

incident. Begeleid door tranen, werd de koning vervolgens naar die stad overgebracht. Drie 

dagen lang bleef hij, hoewel totaal buiten kennis, nog ademen en was hij nog in leven. Maar 

op de vierde dag overleed hij, namelijk op 13 november 114218, tijdens zijn elfde 

regeringsjaar en reeds op gevorderde leeftijd. 

Met het passende eerbetoon werd zijn stoffelijk overschot naar Jeruzalem overgebracht, 

waar hij stoetsgewijze opgewacht werd door de voltallige clerus en door de bevolking. Hij 

werd begraven in de kerk van het Heilig Graf, aan de voet van de Calvarieberg, rechts bij de 

ingangsdeur. Daar werd hij met koninklijke luister door de eerbiedwaardige patriarch 

Willem, wiens vrome herinnering wij ook koesteren, bijgezet tussen de andere gelukzalige 

en memorabele koningen, die hem voorafgegaan waren. Hij liet twee nog minderjarige 

kinderen achter, Boudewijn, de oudste, die toen dertien jaar was en Amalric, die er zeven 

was. De koninklijke macht ging over in de handen van de door God beminde koningin 

Melisende, wat haar op grond van het erfrecht ook toekwam. 

 

                                                           
18 In feite: 1143. 
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BOEK XVI. Boudewijn III en Melisende. Val van Edessa, aanleiding tot de Tweede 

Kruistocht.  

 

Korte intro. 
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Al wat we tot nog toe hebben opgenomen in deze Kroniek is alleen gebaseerd op het relaas 

van anderen, die nog beschikten over een rijke herinnering aan vroegere tijden. Wij zijn dus 

als het ware gaan schooien naar feitenmateriaal en uiteindelijk hebben we met heel veel 

moeite toch getracht om, in de mate van het mogelijke, betrouwbare informatie te 

verzamelen, een correct feitenverloop en een exacte chronologie. Het resultaat van deze 

zoektocht hebben wij zo waarheidsgetrouw als mogelijk in dit relaas op schrift gesteld. 

Wat nu zal volgen hebben wij voor een stuk zelf als ooggetuige meegemaakt ofwel kunnen 

putten uit het betrouwbare verslag van anderen die bij de feiten aanwezig waren. Dit is voor 

ons de dubbele basis waarop wij steunen om, mits de hulp van de Heer, met minder 

moeilijkheden en meer accuratesse de resterende gebeurtenissen vast te leggen voor het 

nageslacht. Want de herinnering aan recente feiten is nu eenmaal meer betrouwbaar en 

visueel vastgestelde informatie heeft ook minder te lijden van het probleem van vergetelheid 

dan gegevens die men alleen via horen zeggen heeft kunnen verzamelen. Wij verwijzen 

hierbij naar een citaat van onze vriend Flaccus, dat helemaal overeenstemt met onze 

zienswijze: “Auditieve indrukken beklijven minder dan betrouwbare visuele gegevens of 

dan elke informatie die stoelt op ooggetuigenis.”1 

 

XVI,1 Na de dood van Fulco volgt zijn zoon Boudewijn hem op als koning. Een 

persoonsbeschrijving. 
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Fulco, de derde Latijnse koning van Jeruzalem, werd na zijn dood opgevolgd door 

Boudewijn III, zijn zoon bij koningin Melisende. Zoals eerder vermeld, had Boudewijn ook 

nog één jonger broertje, Amalric genaamd, die toen nog maar 7 jaar oud was en die hem 

later zou opvolgen op de troon, toen hij zelf kinderloos stierf, zoals verder uiteengezet zal 

worden. 

Boudewijn was bij de aanvang van zijn regering 13 jaar oud en hij heeft in totaal 20 jaar 

geregeerd. Hij was een jongeman met een zeer goede inborst, wat toen al duidelijk merkbaar 

was en zich in de feiten voluit zou manifesteren, zodra hij meerderjarig was. Want, eens op 

mannenleeftijd gekomen, stak hij in schoonheid ver boven alle anderen uit zowel qua 

voorkomen als qua totale verschijning. Maar ook door zijn sprankelend verstand en door 

zijn retorisch talent stak hij heel de elite van het Koninkrijk de loef af. Hij was rijzig van 

gestalte en groter dan gemiddeld, maar zijn ledematen waren harmonieus in proportie met 

zijn lange gestalte. Heel zijn figuur vormde als het ware een toonbeeld van de ideale maten, 

waarbij geen enkel lichamelijk detail ook maar enigszins afbreuk deed aan de harmonie van 

zijn totale verschijning. Zijn gelaatstrekken waren zeer verfijnd, zijn gelaatskleur was zeer 

levendig en de perfecte weergave van zijn innerlijke kracht. In dit opzicht geleek hij op zijn 

moeder en moest hij ook niet onderdoen voor zijn grootvader langs moederszijde. Zijn ogen 

waren gemiddeld van grootte maar wel vrij sprekend en licht fonkelend. Hij had glad, 

lichtblond haar en zijn kin en wangen waren voorzien van een sierlijke volle baard. Hij had 

een wat gevulde lichaamsbouw, waardoor men kon zeggen dat hij het midden hield tussen 

de corpulentie van zijn broer en het zeer slanke figuur van zijn moeder. Kortom, zijn 

algemeen voorkomen was zo sprekend en er straalde zulke diepe waardigheid van uit dat 

zijn koninklijke status zelfs voor wie hem niet kende vanzelfsprekend was. 

                                                           
1 Quintus Horatius Flaccus, Ars Poetica 180-182. 
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XVI,2 Boudewijns karakter en levenswandel. 

  

  

 

 

5 

      

   

 

10 

 

 

  

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

Boudewijns uiterlijke schoonheid ging gepaard met een innerlijke harmonie. Hij beschikte 

over een scherp verstand en van nature uit ook over een uitzonderlijk retorisch talent. Ook 

inzake moreel hoogstaand gedrag moest hij niet onderdoen voor eender welke andere leider. 

Hij was contactbereid en ook zeer meevoelend. Ook al was hij gul tegenover iedereen, soms 

zelfs verder dan zijn financiële mogelijkheden reikten, toch was hij niet uit op het vermogen 

van anderen. Hij raakte niet aan het patrimonium van de kerken en was niet, zoals 

verkwisters weleens doen, uit op de rijkdom van zijn onderdanen. Zelfs tijdens zijn jeugd 

was hij al godvrezend, wat op die leeftijd uitzonderlijk is en hij gedroeg zich in alle 

opzichten respectvol voor de kerkelijke instellingen en prelaten. Hij beschikte over een zeer 

helder verstand en was daarnaast ook nog begiftigd met een zeer betrouwbaar geheugen. Hij 

had een degelijke intellectuele vorming genoten en op dat gebied had hij een grote 

voorsprong op zijn broer en opvolger Amalric. Elke keer als hij zich wat vrij kon maken van 

zijn publieke taken, besteedde hij die tijd bij voorkeur aan lectuur. Hij woonde graag 

voorlezingen bij van historische geschriften en wilde alles te weten komen over de 

wapenfeiten en het optreden van de koningen uit het verleden en van de meest 

vooraanstaande leiders. Zijn favoriete ontspanning bestond uit gesprekken met intellectuelen 

en met wijze leken. Zijn contactbereidheid ging zover dat hij zelfs doodgewone mensen 

onverwachts aansprak en met hun naam begroette. Wie bij hem wilde komen of hem 

onderweg ontmoette, gaf hij ofwel zelf spontaan de kans om hem te spreken ofwel weigerde 

hij nooit een gesprek, als ze er zelf om vroegen. 

Op die manier kwam hij zo in de gratie zowel bij het volk als bij de elite dat zijn populariteit 

bij beide standen die van al zijn voorgangers ver overtrof. Hij was ook opgewassen tegen 

inspanningen en toonde zich als een echte topleider ook zeer vooruitziend in hachelijke 

oorlogssituaties. In tijden van crisis – hij maakte die maar al te vaak mee bij zijn 

inspanningen om het Koninkrijk uit te breiden – toonde hij zich steeds zeer vasthoudend, 

een koning waardig. Hij bewaarde dan ook steevast zijn koelbloedigheid, het typische 

kenmerk van een sterke persoonlijkheid. Hij was uitstekend op de hoogte van het 

gewoonterecht, dat de basis vormde van het bestuur van het Rijk van het Oosten, in die mate 

dat zelfs oudere leiders van het Koninkrijk in problematische gevallen beroep deden op zijn 

expertise en in bewondering stonden voor zijn kennis en zijn wijsheid. 

Hij toonde zich bovendien een aangename en geestige gesprekspartner en door zijn 

buitengewoon vermogen om zich aan te passen aan eender wie, kon hij wonderwel met 

iedereen opschieten, ongeacht leeftijd of status. Hij muntte in het bijzonder uit in beschaafde 

omgangsvormen, zij het dat hij soms te vrijmoedig was in zijn spreken. Wanneer er aan 

vrienden opmerkingen of verwijten te maken waren, dan slingerde hij die in het openbaar in 

hun gezicht, of zij dat nu leuk vonden of niet. Omdat zijn woorden niet de intentie hadden 

om hen te kwetsen, maar eerder uitingen waren van vrolijkheid of beter gezegd 

luchthartigheid, verloor hij daardoor niet veel sympathie bij al wie hij zowat al te vrijmoedig 

benaderde. Dat gedrag werd hem ook vergeven, omdat, wanneer de rollen omgekeerd waren 

en er bitse opmerkingen gemaakt werden aan zijn adres, hij die ook geduldig incasseerde.  

Daarbij kwam nog dat hij zich inliet met verderfelijke spelen als dobbelen en bikkelen en dit 

meer intensief dan zijn waardigheid als koning betaamde. Men zegt ook dat hij om zijn 

seksuele lusten te bevredigen, huwelijken van anderen geschonden heeft. Maar dat dateert 

van in zijn jeugd, want – met de woorden van de apostel – “eens volwassen, heeft hij het 

kinderlijke achter zich gelaten.”2 Naderhand maakte hij door een consequente en zeer 

                                                           
2 1 Korintiërs 13,11. 
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deugdzame levenswandel zijn jeugdzonden goed. Want, eens getrouwd, heeft hij, naar 

verluidt, met zijn echtgenote een zeer correct huwelijksleven geleid. Al wat tijdens zijn 

jeugd in Gods ogen niet geoorloofd was en afkeuring verdiende, al die jeugdige uitschuivers 

heeft hij daarna op grond van wijze raad uit zijn leven gebannen, gesaneerd en ten goede 

gekeerd. Hij was trouwens zeer matig op gebied van lichamelijke besognes en – naar de 

normen van zijn leeftijd – zelfs ascetisch. Hij verafschuwde elk exces in voedsel of drank, 

volgens zijn woorden “de aanzet voor de ergste misdaden.” 

 

XVI,3 Het relaas van zijn troonsbestijging en van de jaren dat hij onder voogdij van zijn 

moeder regeerde. 
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Zijn vader overleed dus op 10 november en op de eerstvolgende kerstdag, in 11423 na 

Christus, tijdens het pontificaat van paus Eugenius III in Rome, onder het patriarchaat van 

Aimery in Antiochië en van Willem in Jeruzalem en met Fulcher als aartsbisschop van 

Tyrus, kwamen alle vooraanstaanden van het rijk en alle kerkelijke prelaten, zoals de traditie 

het wil, samen in de kerk van het H. Graf. Uit de handen van Willem, de memorabele 

patriarch van Jeruzalem, werd aan Boudewijn de plechtige zalving verleend. Hij werd 

aangesteld als koning en samen met zijn moeder gekroond. 

Deze laatste was een zeer wijze dame met een zeer ruime politieke expertise. Ze slaagde erin 

de nadelen van haar vrouwelijke status te overstijgen, krachtdadig op te treden, te 

wedijveren in uitstraling met alle topleiders en even ambitieus en gedreven dezelfde doelen 

na te streven. Eens de koningskroon aan haar nog onvolwassen zoon was toevertrouwd, 

bestuurde zij het Koninkrijk zo zorgvuldig en daadkrachtig dat er terecht gezegd werd dat zij 

daarin haar voorvaderen evenaarde. Zolang haar zoon zich door haar advies liet leiden, kon 

het volk genieten van de zo gewenste rust en kende de gang van zaken in het Koninkrijk een 

succesrijk verloop. Maar daarna kwamen er ook meer lichtzinnige figuren op de proppen en 

hun ambities, waarin ze de koning poogden te betrekken, stonden haaks op het wijze beleid 

van de koningin. Zij probeerden de koning, die zoals vele van zijn leeftijdsgenoten 

“kneedbaar en gemakkelijk te verleiden was, maar weerbarstig voor goede raad”4 te 

overreden om zich aan de voogdij van zijn moeder te onttrekken en zelf de teugels van het 

Koninkrijk van zijn voorvaderen in handen te nemen. Ze beweerden dat het een aanfluiting 

was dat een koning, aan wie het toekomt boven alles en iedereen te staan, afhankelijk bleef 

van moederlijke zorgen, als was hij de zoon van een simpele burger. Deze moeilijkheden, 

die hun oorsprong vonden in de onverantwoorde lichtzinnigheid of in de criminele intenties 

van bepaalde individuen, hebben nochtans niet geleid tot een crisis van het regime, zoals 

verderop in detail zal uiteengezet worden, wanneer dit thema aan de orde komt. 

 

XVI,4 Zengi belegert Edessa. Beschrijving van de ligging van deze stad. 
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Datzelfde jaar, in de periode tussen de dood van Fulco en de inauguratie van Boudewijn, 

begon die misdadiger Zengi met een massale legermacht aan het beleg van Edessa. Hij was 

de machtigste Turkse leider in heel het Oosten en voerde het bewind over een stad die in de 

Oudheid Ninive heette, maar nu bekend staat als Mosoel en de hoofdstad is van het 

voormalige Assyrië. Edessa zelf is de befaamde en schitterende hoofdstad van de Meden, 

die ook – en meer courant – Rages genoemd wordt. Zengi voelde zich zeker van zijn zaak. 

Enerzijds was er het numerieke overwicht en de sterkte van zijn troepen, anderzijds was er 

                                                           
3 In feite: 1143. 
4 Quintus Horatius Flaccus, Ars Poetica 163. 
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een ernstig meningsverschil ontstaan tussen prins Raymond van Antiochië en graaf Joscelin 

II van Edessa.  

De stad zelf lag aan de overzijde van de Eufraat en daar één dagmars van verwijderd. Maar 

de graaf had, in tegenstelling tot zijn voorgangers, zijn intrek genomen buiten Edessa, aan 

deze kant van de Eufraat, namelijk in Turbessel. Daar had hij zijn vaste en permanente 

verblijf ingericht, zowel omwille van de rijkdom van die locatie als om de rust die hij er 

vond. Hij zat daar ver van alle onrust die de vijand veroorzaakte, hij had daar de vrijheid om 

zich te ontspannen en hij had er geen beslommeringen – nochtans zijn plicht – omtrent die 

edele stad. 

De inwoners van Edessa waren Chaldeeërs en vreedzame Armeniërs, die geen verstand 

hadden van wapens en met als enige expertise het handel drijven. Latijnen kwamen er maar 

zeer occasioneel en onder de burgers vormden zij slechts een beperkte minderheid. De 

defensie van de stad was volledig uitbesteed aan huurlingen, maar hun soldij werd niet stipt 

of correct uitbetaald. Zij moesten meestal een jaar of zelfs nog langer wachten op het geld 

waarop zij recht hadden. 

Boudewijn I en II en zo ook Joscelin I hadden meteen, als zij het graafschap in handen 

kregen, vast en permanent hun intrek genomen in de stad zelf. Ze letten er ook steeds 

zorgvuldig op dat er vanuit de omgeving een voldoende aanvoer was van levensmiddelen, 

van wapens en van andere op dat moment noodzakelijke producten. Daardoor kon de stad 

niet alleen haar eigen veiligheid verzekeren, maar schrikte ze ook nog met reden nog de 

steden uit de omgeving af. Maar nu was er, zoals gezegd, een vete ontstaan tussen de prins 

van Antiochië en de graaf van Edessa. Dat dispuut speelde zich niet meer binnenskamers af, 

maar was geëscaleerd tot een openlijke vijandschap. Gevolg hiervan was dat geen van beide 

zich nog zorgen maakte over moeilijkheden of tegenslagen van de ander. Integendeel, 

schade of rampen, die de andere te beurt vielen, waren een bron van vreugde en grote 

voldoening.  

Van al deze omstandigheden maakte Zengi, die machtige vorst, gebruik. Hij bracht vanuit 

heel het Oosten een ontzaglijk aantal ruiters samen en stuurde die naar Edessa. Tevens 

trommelde hij de bevolking van de naburige steden op en zo begon hij aan de blokkade van 

de stad. Hij sloot alle toegangswegen af, zodat de belegerde bevolking de stad niet meer uit 

kon en het tevens onmogelijk werd gemaakt om de stad binnen te komen voor wie dat zou 

willen. De ingesloten burgers kampten ook al gauw met een tekort aan voedsel en alle 

mogelijke basisproducten.  

Edessa was omringd met een stevige wal, die voorzien was van hoge torens. Daarnaast 

waren er ook nog twee bastions, het ene hoger gelegen, het andere in het lagere gedeelte, 

waar de burgers een veilig onderkomen konden vinden, zelfs als de stad ingenomen was. 

Maar al die defensieve voorzieningen zijn maar van nut tegen de vijand, als er mensen zijn 

die voor hun vrijheid willen vechten en die zich manhaftig willen verweren tegen indringers. 

Maar zij zijn volslagen zinloos, als men bij de belegerde bevolking niemand vindt, die het 

op zich wil nemen om de stad te verdedigen. Torens, muren en bastions stellen weinig voor 

in steden waar men niemand bereid vindt om die te bemannen.  

Zengi constateerde dat de stad over geen leger beschikte en uit deze vaststelling putte hij 

nog meer vertrouwen om haar in handen te krijgen. Zijn troepen stonden opgesteld in een 

cirkel rond Edessa, de officieren hadden elk hun geëigende positie ingenomen en zo had hij 

dus een blokkade rond de stad gelegd. Daarna begon hij de wallen te bestoken met 

katapulten en slingertuigen en de burgers te teisteren met een ononderbroken regen van 

pijlen, zodat de belegerden geen moment van rust gegund was. 

Weldra deed het nieuws over deze operatie de ronde en het raakte overal bekend dat deze 

godvruchtige stad belegerd werd door vijanden van het geloof en van de christenheid en dat 

zij in grote nood verkeerde. Gelovigen van her en der waren erg onder de indruk van dit 
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bericht en grepen enthousiast naar de wapens om dat onrecht ongedaan te maken. Ook de 

graaf was bij het vernemen van dit nieuws erg getroffen door de ernst van de gebeurtenissen 

en hij riep zonder dralen zijn strijdkrachten samen. Al te laat bekommerde hij zich nu om 

deze buitengewone stad. Hij begon haar begrafenis voor te bereiden, alsof ze al overleden 

was en nadat hij eerst geweigerd had om haar te verzorgen toen ze ziek was en om hulp 

smeekte. Nu ging hij langs bij de gelovigen en hij deed beroep op zijn vrienden. Hij smeekte 

zijn meester, de prins van Antiochië met aandrang om hulp en drong via boodschappers bij 

hem aan op ondersteuning in deze crisis om Edessa te behoeden voor het dreigende juk van 

de slavernij.  

De berichten over deze rampzalige gebeurtenissen bereikten ook de koning in Jeruzalem. De 

blokkade van die stad en de noodtoestand, waarin de burgers verkeerden, werden daarin als 

vaststaande feiten bevestigd. De koningin, die op dat ogenblik het bestuur van het rijk 

waarnam, overlegde met de top van het Koninkrijk en stuurde dan ijlings haar familielid en 

koninklijk opperbevelhebber Manasses daarheen samen met Filip van Nablus en Elinand 

van Tiberias, vergezeld van een aanzienlijke troepenmacht. Zij moesten aan de graaf en de 

geteisterde bevolking de broodnodige hulp gaan bieden.  

Maar de prins van Antiochië verkneukelde zich in de rampspoed van zijn rivaal. Hij trok 

zich niets aan van zijn verplichtingen m.b.t. het algemeen belang noch van het gegeven dat 

persoonlijke wrok niet mag leiden tot schade aan de gemeenschap. Hij zocht dus maar 

allerlei voorwendsels om de gevraagde hulpoperatie op de lange baan te schuiven.  

 

XVI,5 Edessa wordt ingenomen en de bevolking wordt uitgemoord. 
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Zengi hield ondertussen niet op om de stad te bestormen en met alle middelen waarover hij 

beschikte schade aan te richten. Hij liet geen enkele methode onbenut die de miserabele 

situatie van de burgers nog erger kon maken en hem in staat stelde om de stad in te nemen. 

Via greppels en onderaardse gangen loodste hij ondermijners tot vlakbij de muren. Daar liet 

hij hen een tunnel graven en deze onderstutten met balken. Die werden vervolgens in brand 

gestoken en zodra het vuur die balken verteerd had, stortte een groot deel van de stadsmuur 

in. Op die manier creëerde de vijand een toegang tot de stad via een bres met een breedte 

van ruim honderd el. Eens die gewenste doorgang er was, stroomden van overal de troepen 

samen en drong de vijand massaal de stad binnen. De burgers, die ze op hun weg 

tegenkwamen, maakten ze af met het zwaard, zonder enig mededogen voor rang, leeftijd of 

geslacht. Voor hen is blijkbaar de volgende uitspraak bestemd: “Weduwe en vreemdeling 

brengen zij om, wezen moorden zij uit, jongelingen zowel als jonge meisjes, de zuigeling 

net als de grijsaard.”5 

Nu de stad ingenomen was en overgeleverd aan de zwaarden van de vijand, zochten burgers, 

die meer alert of beter bij de pinken waren, met vrouw en kinderen een toevlucht in de 

bastions, waarover de stad, zoals eerder gezegd, beschikte. Daar hoopten ze, al was het maar 

tijdelijk, hun leven te kunnen redden. Maar al dat samenstromende volk zorgde bij de 

ingang voor zoveel gedrum dat velen in de samengepakte massa verpletterd raakten en zo 

aan hun einde kwamen. Bij de slachtoffers bevond zich, naar verluidt, ook de zeereerwaarde 

heer Hugo, aartsbisschop van die stad, samen met nog enkele geestelijken uit zijn gevolg. 

Getuigen van dit incident achtten deze prelaat in zekere zin schuldig aan de catastrofe. Men 

zegt dat hij een grote som geld had vergaard, die hij aan het inhuren van soldaten had 

kunnen besteden en zo zou hij de stad tot nut zijn geweest. Maar hij verkoos als een vrek 

bovenop zijn schatten te gaan zitten in plaats van zich te bekommeren om het volk dat in 

zware nood verkeerde. Zo plukte hij de vruchten van zijn hebzucht en ging hij samen met 

                                                           
5 Combinatie van Psalm 94,6 en Deuteronomium 32,25. 
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het gewone volk ten onder. Daarbij kon hij er helemaal niet zeker van zijn om een gunstig 

gehoor te vinden bij de Heer, tenzij deze hem in zijn barmhartigheid genade zou schenken. 

Voor dergelijke individuen zijn immers de vreselijke woorden van de H. Schrift bestemd: 

“Naar de verdoemenis jij met je geld.”6 

Terwijl dus de prins van Antiochië onder invloed van zijn blinde haat de noodzakelijke 

hulpoperatie aan zijn broeders uitstelde en terwijl de graaf zat te wachten op ondersteuning 

van elders, belandde deze aloude stad totaal onverdiend onder het juk van de slavernij. Van 

in de apostolische periode was zij het christendom toegewijd en door de boodschap en de 

prediking van de apostel Thaddeus was zij bevrijd van het bijgeloof van de ongelovigen. 

Men zegt dat in diezelfde stad ook de heilige apostel Thomas begraven ligt, samen met die 

andere apostel Thaddeus en de gelukzalige koning Abgar. Deze laatste is de beroemde 

lokale vorst, die aan Jezus Christus een brief stuurde, die aangehaald wordt in de ‘Historia 

Ecclesiastica’ van Eusebius van Caesarea. Eusebius zegt ook dat Abgar vereerd werd met 

een antwoord van de Heer. Hij neemt beide brieven op in zijn boek en voegt er het volgende 

naschrift aan toe7: “De afschriften van deze brieven hebben wij teruggevonden in het 

openbaar archief van de stad Edessa waarover Abgar destijds regeerde. Zij maakten deel uit 

van de documenten die daar van oudsher bewaard worden en die het relaas bevatten over de 

bestuursdaden van koning Abgar”. 

Tot zover het verleden van Edessa maar nu moet ik mijn eigen kroniek terug opnemen. 

 

XVI,6 De koning neemt aan de overkant van de Jordaan een vesting in, die ‘Mozesvallei’ 

genoemd wordt. 
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In de loop van het eerste regeringsjaar van Boudewijns III hadden bepaalde Turken met de 

goedkeuring en op vraag van de inwoners, een christelijke vesting, ‘Mozesvallei’8genaamd, 

in Syria-Sobal aan de overzijde van de Jordaan, bezet. Deze plaats ligt vlakbij het ‘Water 

van Meriba’9, waar Mozes, toen het volk van Israël luidkeels tekeerging en bijna stikte van 

de dorst, water uit de rots deed ontspringen, waarmee heel het volk en ook de kudden hun 

dorst konden lessen.  

Zodra het nieuws bekend raakte dat de vijand die nederzetting ingenomen had en de 

christelijke bevolking uitgemoord hadden, trommelde de koning ondanks zijn jeugdige 

leeftijd van overal troepen op en hij trok daarheen. Hij doorkruiste met zijn leger de 

beroemde vallei, waar zich nu de Dode Zee bevindt, die ook het Asfaltmeer genoemd wordt. 

Van daar trok hij naar het heuvelland van Arabia Secunda of Arabia van Petra in het land 

van Moab. Van daaruit doorkruiste hij Syria-Sobal of anders genoemd Arabia Tertia, dat nu 

courant de naam krijgt van ‘Land van Montreal’. Ook daar trokken ze doorheen en zo 

kwamen ze uiteindelijk op hun bestemming. 

De autochtone bevolking had zich echter bij de aankondiging van de komst van de 

christenen met vrouwen en kinderen in de burcht teruggetrokken. Zij hadden het volste 

vertrouwen in de versterking van die plaats en voor hen ging ze door als onneembaar. De 

christenen moesten constateren dat ze voor een erg problematische situatie stonden en dat 

die versterking oninneembaar was. Nadat ze enkele dagen lang nutteloos energie verspild 

hadden in bombardementen met rotsblokken, herhaalde regens van pijlen en ook nog door 

de toepassing van andere technieken die het de stad moeilijk moesten maken, veranderden 

ze van strategie. Heel die streek stond vol rijkelijk vruchtdragende olijfbomen, die zoals een 

dicht woud heel de regio in de schaduw stelden. De plaatselijke bewoners putten uit deze 

                                                           
6 Handelingen 8,20. 
7 Eusebius, Historia Ecclesiastica, I, 14. Cf supra 4,2. 
8 Nu Wadi Musa (Jordanië). 
9 ‘Meriba’ = twist of verwijt. Cf. Numeri 20,13: de plaats waar de Israëlieten aan Jahwe verwijten maakten.  
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cultuur, net zoals hun voorouders, heel hun levensonderhoud. Als die olijfbomen het zouden 

laten afweten, zou hun leven uitzichtloos zijn. De christenen besloten dus om die bomen uit 

te rukken en in brand te steken met de bedoeling door die verwoesting paniek te 

veroorzaken bij de bevolking en hen tot wanhoop te brengen door de teloorgang van hun 

olijfbomen. Dat kon hen er wellicht ook toe brengen om de Turken, die zich in de burcht 

teruggetrokken hadden, uit te leveren of uit te wijzen en de vesting terug in christelijke 

handen te geven.  

Dit plan slaagde volledig. Want, zodra de inwoners zagen dat hun favoriete bomen eraan 

gingen, veranderden ze van mening. Ze vroegen wel garanties: de Turken, die ze zelf 

hadden binnengelaten, moesten een vrije en probleemloze uittocht krijgen en zij zelf, hun 

vrouwen en kinderen moesten kunnen rekenen op amnestie voor hun vergrijpen. Daarop 

droegen ze hun vesting terug over aan de koning. Deze nam de nederzetting in bezit en hij 

installeerde daar een garnizoen, rijkelijk voorzien van voedsel en wapens. Zo had 

Boudewijn de eerste campagne van zijn regering met succes afgesloten en hij keerde 

triomfantelijk en behouden naar zijn thuisbasis terug, vergezeld door gans zijn leger. 

 

XVI,7 Zengi sterft tijdens het beleg van Qualat Jabar10. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon 

Nur ad-Din. 
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Ondertussen was Zengi na de verovering van Edessa, waarover wij het eerder hebben gehad, 

zo in de ban van zijn succes dat hij het plan opvatte om de versterkte stad Qualat Jabar aan 

de boorden van de Eufraat te gaan belegeren. Terwijl hij daarmee volop bezig was, legde de 

heer van die plaats contacten en begon aan gesprekken met bepaalde kamerdienaren en 

eunuchen uit de entourage van Zengi. Toen hij op een nacht zwaar onder de invloed was van 

de wijn en zijn roes lag uit te slapen in zijn tent, werd hij door diezelfde dienaren met hun 

zwaarden afgemaakt. Toen het nieuws van zijn dood bekend raakte, leverde een christen het 

volgende commentaar: “Wat een geluk! Hij baadt nu in eigen bloed, de kerel die 

terechtstond als mensendoder, de bloed genaamde Zengi!” 

Zijn moordenaars werden volgens afspraak door de heer van de belegerde stad binnen de 

muren opgevangen en zo ontkwamen ze aan wraakacties van de bloedverwanten van Zengi. 

Maar ook het voltallige leger ging op de vlucht, nu het beroofd was van de morele steun en 

de vooruitziende blik van de aanvoerder. Zengi werd na zijn dood opgevolgd door zijn 

zonen, de ene in Mosoel landinwaarts in het Oosten, de andere en tevens de oudste, Nur ad-

Din in Aleppo. Deze laatste was vooruitziend, bezonnen en godvrezend, volgens de 

maatstaven van het bijgeloof van dat volk. Het geluk was hem gunstig gezind en hij slaagde 

erin het erfdeel van zijn vader uit te breiden. 

 

XVI,8 Een edelman uit Damascus, de gouverneur van Bosra, sluit een vredesverdrag met de 

koning en het leger van het Koninkrijk rept zich daarheen. Anar, de gouverneur van 

Damascus probeert daar een stokje voor te steken. 
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Kort daarna, in de loop van het tweede regeringsjaar van Boudewijn III, maakte een edele 

Turkse satraap, vergezeld van een respectabel gevolg, zijn opwachting bij de koning en zijn 

moeder in Jeruzalem. Om bepaalde redenen had hij zich onmogelijk gemaakt bij Mujir ad-

Din, de koning van Damascus en hij was ook uit de gratie gevallen van Mu’in ad-Din, de 

plaatselijke gouverneur, die ook Anar genoemd werd. Deze laatste bezat een veel grotere 

autoriteit in heel de regio van Damascus dan de koning zelf. De Turkse edelman verklaarde 

                                                           
10 Kasteel in Syrië. 



  

425 
 

10 

 

 

  

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

zich bereid om Bosra, waar hij gouverneur was, en ook Salkhad11 in handen van de 

christenen te geven, indien de koning hem daarvoor een redelijke compensatie zou geven, 

een respectabel man waardig. Bosra was de hoofdstad van Arabia Prima en wordt vandaag 

in de volksmond Bussereth genoemd. Naar verluidt, was die edelman van Aramese origine 

en zijn naam was Tantass12. Hij had een slank figuur, een aantrekkelijk voorkomen en uit 

heel zijn houding sprak mannelijke vitaliteit. 

Naar aanleiding van zijn demarche riep de koning een algemene vergadering van de 

rijksbaronnen samen, waarop de kwestie in alle mogelijke aspecten afgewogen werd. Op 

grond van volledige informatie over de achtergrond van het bezoek van de edelman kwam 

men tot het unanieme besluit om een eervolle compensatie uit te keren waarmee deze 

edelman kon instemmen en om tevens alle troepen op te trommelen en een expeditie op te 

starten naar Bosra. Als deze stad ten gevolge van het initiatief van de Turkse edelman voor 

onbepaalde tijd onder de jurisdictie van de christenheid kon gebracht worden, dan zou dat 

naar ieders mening een aanzienlijke en aan God welgevallige uitbreiding van het Koninkrijk 

betekenen. Daarop werd de overeenkomst volgens de wens van beide partijen gefinaliseerd 

en alle strijdkrachten van het Koninkrijk werden via herauten opgetrommeld. De koning en 

alle rijksbaronnen baden om hemelse ondersteuning, namen het heilbrengende kruishout van 

onze Verlosser mee en rukten op naar Tiberias. Ze sloegen hun kamp op in de buurt van een 

brug, waar de wateren van de Jordaan, die van de zee afkomstig zijn, zich verder verdelen. 

Maar Anar had eerder al een overeenkomst en een tijdelijke wapenstilstand afgesloten met 

koning Boudewijn, zoals vroeger met diens vader. Op grond hiervan moest Anar (bij elke 

troepenbeweging) officieel vooraf gewaarschuwd worden om hem volgens de maatstaven 

van zijn land voldoende tijd te geven om zich te organiseren, zijn defensie voor te bereiden 

en zelf een leger op de been te brengen. Anders zou de koning de indruk wekken van het 

verdrag te overtreden, als hij zo maar zonder officiële melding met zijn leger opdook in 

Anars gebied.  

Men zond dus boodschappers naar de gouverneur van Damascus en deze was zo sluw om 

zijn antwoord opzettelijk op de lange baan te schuiven. Zo verstreek bijna een volledige 

maand, die door Anar benut werd om zowel met smeekbeden als met geld alle 

vooraanstaande leiders van zijn volk uit de dichte of verre omgeving over de brug te halen 

om hem te komen helpen. Van overal stroomden ze massaal samen, waarop Anar de 

volgende boodschap naar de koning en de baronnen stuurde: “In strijd met de bepalingen 

van de afgesloten overeenkomst maakt u zich op om het gebied van mijn meester binnen te 

gaan. Tevens neemt u onterecht de bescherming op van een weerbarstige onderdaan van 

mijn heer, die handelingen stelt die flagrant in tegenstrijd zijn met zijn eed van trouw. Wij 

vragen uwe majesteit dus in alle nederigheid om van deze niet legitieme onderneming af te 

zien en alle bepalingen van het eerder met ons afgesloten verdrag onverkort na te komen. 

Van onze kant zijn wij bereid om aan uwe majesteit alle kosten te vergoeden, die voor deze 

expeditie al gemaakt zijn.” 

De koning antwoordde na ruim overleg hierop als volgt: “Het is helemaal niet onze 

bedoeling om onze overeenkomst niet te respecteren. Maar de vermelde edelman kwam naar 

ons voor een vriendschappelijk onderhoud. Het zou dan ook in strijd zijn met onze eer, als 

we iemand in de kou laten staan, die al zijn hoop gevestigd heeft op ons Koninkrijk. Voor 

ons kan het al volstaan als wij hem zonder problemen mogen terugleiden naar de stad die hij 

ter wille van ons verlaten heeft. Eens hij daar geïnstalleerd is, komt het zijn heer toe om over 

hem te oordelen op grond van de lokale wetten en hem te belonen naargelang zijn 

verdiensten. Van onze kant zullen wij – en God is hierbij onze getuige – er ons voor hoeden 

                                                           
11 Stad in Z-Syrië. 
12 In de literatuur staat hij bekend als Altuntash.  
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om op de heenreis zowel als de terugreis ook maar enige schade toe te brengen aan onze 

vriend, de koning van Damascus.” 

Anar was een zeer verstandige man met een positieve instelling tegenover ons volk. Hij had 

drie dochters: de eerste was uitgehuwelijkt aan de koning van Damascus, een andere aan 

Nur ad-Din, de zoon van Zengi en de derde aan een voortreffelijke ridder, Manguarth 

genaamd. Hij was oprecht bekommerd om het koninkrijk Damascus, niet alleen als 

schoonvader van de koning, maar ook omdat hij een zeer wijze bewindvoerder was. De 

koning van Damascus zelf daarentegen was een inerte figuur, een alcoholicus en een 

smulpaap die alleen uit was op vertier en zich helemaal liet gaan in zijn liederlijk gedrag. 

Anar van zijn kant deed er alles aan om de christenen gunstig te stemmen en hun sympathie 

te verwerven. Hij liet daarbij niet na om alle mogelijke diensten te bewijzen waarmee men 

gewoonlijk vrienden maakt. Wijze mannen stelden zich weleens de vraag of zijn gedrag 

oprecht was en de uiting van echte genegenheid dan wel of de ernst van de toestand hem 

daartoe willens of nillens noopte. Wellicht speelden daarbij beide elementen. Want hij 

wantrouwde zijn schoonzoon Nur ad-Din evenzeer als vroeger diens vader en hij verdacht 

hem ervan om de koning van Damascus, eveneens zijn schoonzoon, maar een volkomen 

nietsnut en een volslagen idioot, van de troon te willen stoten, waardoor hijzelf ook zijn 

ambt van gouverneur zou verliezen. Dit was de hoofdreden waarom hij een goede 

verstandhouding met de christenen onontbeerlijk achtte en die vriendschapsband ook met 

alle mogelijke middelen trachtte te verwerven.  

Deze wijze man had blijkbaar een zeer vooruitziende blik, want dat, waarvoor hij zo erg 

vreesde, werd werkelijkheid. Direct na Anars dood stootte Nur ad-Din met instemming van 

de burgers de regerende vorst van de troon en hij maakte zich meester van het rijk van 

Damascus. 

Anar stelde dus loyaal alles in het werk om aan de koning de kosten van de expeditie terug 

te betalen en hem behouden naar huis te laten terugkeren. Ongetwijfeld zou hij zichzelf 

minder vijandig tegenover de koning en het leger van de christenen hebben opgesteld, als hij 

alle externe steun waarop hij beroep gedaan had naar zijn hand had kunnen zetten. Wij 

hebben immers heel wat wetenschappelijk onderbouwde bewijzen gevonden van zijn 

loyaliteit, zijn trouw en zijn correcte houding in vele kwesties.  

 

XVI,9 Het leger krijgt bij de opmars af te rekenen met onmetelijke gevaren. 
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Toen de gezanten, met aan het hoofd Bernard Vacher, die verbonden was aan het koninklijk 

hof, met deze boodschap terugkwamen, begon het volk te schreeuwen dat Bernard een 

verrader was. Immers, iemand die deze expeditie afraadde of stokken in de wielen wilde 

steken, was in hun ogen geen loyale christen. Luidkeels begon de onbezonnen massa te 

roepen dat men de expeditie moest opstarten en dat men die edele stad zo maar niet mocht 

opgeven. Men moest die edelman dankbaar zijn en zijn voorstel integraal, loyaal en 

enthousiast verwelkomen. Hij bood aan de christenheid immers een uitgelezen opportuniteit 

die men zich nog lang zou herinneren en waarvoor men tot de dood moest vechten. 

In heel die chaotische situatie haalde de opinie van de massa de bovenhand en werd de wijze 

raad van weldenkende personen genegeerd. De christenen brachten dus hun bagage in 

gereedheid, braken hun kamp op en begonnen aan de opmars naar Bosra. Ze doorkruisten de 

kloof van Roob en belandden in de vlakte van Medan, waar jaarlijks de traditionele 

feestmarkten van de Arabieren en van de andere Oosterse volkeren plaatsvinden. Daar 

werden onze troepen geconfronteerd met massale vijandelijke legers. Gevolg hiervan was 

dat al wie eerst had staan schreeuwen dat men dit plan moest doordrijven en aan de 

expeditie moest beginnen, in de gegeven omstandigheden, als de kans zich aandiende, 

opteerde voor een terugkeer en deze strategie ook meer opportuun achtte. De christenen 
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zagen de vijandelijke slaglinie en stonden verstomd over het massale aantal, maar ze 

maakten zich niettemin klaar om onmiddellijk het gevecht aan te gaan. Maar de koning gaf, 

op advies van raadgevers met militaire expertise, bevel om eerst het kamp op te slaan. Zodra 

dat afgehandeld was, trokken ze wat tijd uit voor lichaamsverzorging, voor zover hun 

benarde positie dat toeliet. Vervolgens brachten ze een slapeloze nacht door. Maar de 

vijanden konden, dankzij hun massaal overwicht, de christelijke troepen langs alle kanten 

omsingelen en hadden er het volste vertrouwen in dat ze de volgende dag de christenen als 

oorlogsbuit en als koopwaar voor de slavenmarkt zouden kunnen knevelen. De christenen 

van hun kant waren voortdurend op hun hoede, vervulden continu hun wachtbeurten en 

gedroegen zich zeer verantwoordelijk en plichtsbewust, zoals moedige mannen past. Zodra 

het ochtend was, hield men krijgsberaad en er werd besloten om verder op te rukken, want 

een aftocht was niet alleen schandelijk maar ook quasi ondoenbaar. Maar de vijand hield de 

christenen vast in een omsingeling en maakte schijnbaar beide opties onmogelijk.  

De christenen kwamen echter heel moedig in actie en probeerden zich een weg te banen 

dwars door de vijandelijke gelederen om op die manier als één blok naar hun eigenlijke 

bestemming op te rukken. Maar omdat zij het gewicht van hun harnas, hun helm en hun 

schild moesten torsen en op de koop toe nog gehinderd werden door de vijand die overal 

rondom hen massaal aanwezig was, kwamen ze maar heel langzaam vooruit. De ruiterij kon 

weliswaar met minder hinder oprukken maar zij moesten bij de opmars wel gelijke tred 

houden met de voettroepen om hiaten in de colonne te vermijden, waardoor de vijand de 

kans zou krijgen om door een aanval de formatie te doorbreken. Alle legerafdelingen 

gedroegen zich dus solidair en heel de troepenmacht vormde een hechte eenheid. De ridders 

waren zo bekommerd om de voetknechten dat ze zelfs van hun paarden afstegen, de 

inspanningen van de infanterie deelden, vermoeide voetknechten op hun paard vervoerden 

en zo probeerden de opmars meer dragelijk te maken. 

Ondertussen hield de vijand niet op onze troepen met frequente pijlenregens te bestoken en 

ze deden er alles aan om het hen zo moeilijk mogelijk te maken en bressen te slaan in onze 

colonne. Maar op de christenen had dit een averechts effect: hoe feller en hoe lastiger de 

vijandelijke aanvallen werden, hoe minder de christenen ervoor terugschrokken om één 

sterk blok te vormen om zo met nog meer inzet de geplande opmars verder te zetten. Tot 

overmaat van ramp werden zij gekweld door een felle dorst, een gecombineerd effect van de 

zware inspanningen en van de zomerhitte. Hun route liep dan ook door een dor gebied dat 

kampte met watertekort. Heel die regio beschikte immers over geen bronnen en de inwoners 

hadden de gewoonte om in de winter reserves van regenwater aan te leggen in zowel 

natuurlijke als kunstmatige reservoirs. Maar precies in die dagen waren zelfs deze cisternen 

per ongeluk onbruikbaar geworden. Want die provincie had net daarvoor af te rekenen 

gehad met een sprinkhanenplaag. Hierdoor waren al die reservoirs vervuild geraakt en het 

besmette water was ongeschikt geworden voor menselijke consumptie door alle dode 

sprinkhanen die erin terechtgekomen waren. 

De regio, waardoor de christenen toen oprukten, heet Trachonitis. Lucas vermeldt die in zijn 

evangelie als volgt: “Toen Philippus viervorst was van het gewest Iturea en Trachonitis”13. 

Onzes inziens is die naam afgeleid van ‘tracones’, waarmee de verborgen onderaardse 

grotten bedoeld waaraan deze regio rijk is. Want bijna heel de plaatselijke bevolking woont 

in spelonken en holen en in die zogenaamde ‘tracones’.  

 

XVI,10 De christenen komen aan op hun bestemming, maar zij stellen vast dat de stad door de 

vijand ingenomen is. Ze beginnen dan maar onverrichterzake aan de terugtocht. 

                                                           
13 Lucas 3,1. 
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Zo trokken de christenen ten koste van zeer veel gevaren door die streek en omstreeks het 

laatste uur van de dag bereikten zij een plaats die in vroegere tijden Atharaa14 genoemd 

werd, maar nu algemeen bekend staat als de stad van Bernard van Etampes. Ze is een van de 

suffragaan steden die afhangt van de metropool Bosra. De inwoners hadden zich 

aangesloten bij de vijand en dat resulteerde in nog grotere problemen voor de christenen. Ze 

ontdekten openstaande reservoirs en ze dachten daaruit zonder problemen water te kunnen 

putten. Daarom lieten ze emmers zakken, maar die speelden ze helaas kwijt. Want binnenin 

die ondergrondse reservoirs zaten vijanden verborgen, die de touwen doorsneden waaraan 

de emmers vastgebonden waren. Daarna lieten ze de afgesneden touwen terug naar boven 

gaan. De christenen zagen zo de al lang verhoopte frisse teug water aan hun neus 

voorbijgaan en omdat ze er al zo lang vruchteloos intens naar op zoek waren, werd hun 

dorstgevoel nog erger. 

Vier dagen lang kenden zij geen rust en stonden zij zo constant onder vijandelijke druk dat 

ze zelfs ’s nachts nauwelijks de tijd vonden voor de meest elementaire lichaamsverzorging. 

Daarbij kwam nog het feit dat de vijand van dag tot dag in aantal toenam, terwijl de 

christelijke gelederen zelf uitgedund werden: sommigen sneuvelden, anderen raakten zeer 

zwaargewond en nog anderen, die het totaal niet meer zagen zitten en erg in paniek waren, 

sloten zich aan bij de tros en de bagage. Ze verschuilden zich tussen de paarden en de 

lastdieren en simuleerden totale uitputting om niet te moeten uitrukken om vijandelijke 

aanvallen op te vangen. Intussen kwam er onophoudelijk een intense regen van pijlen en van 

allerlei projectielen op de rangen van de christenen neer, alsof het stortregens of hagelbuien 

waren en heel de colonne, manschappen zowel als lastdieren, raakte als het ware bedolven 

onder dat bombardement. Wie hierop toekeek had twee redenen om verbaasd te zijn: de 

formidabele trefkracht van de vijand en het eindeloze incasseringsvermogen van de 

christenen. Tezelfdertijd hielden ook zij niet op om pijlen af te schieten en spiesen te 

slingeren, maar de vijandelijke troepen hadden meer bewegingsvrijheid en onze projectielen 

konden bij hen dus minder schade aanrichten.  

De opmars werd dus ten koste van vele gevaren verdergezet en op de vierde dag kwamen ze 

in de nabijheid van hun doel: in de verte zagen ze Bosra voor zich uit liggen. Met heel veel 

moeite konden ze de vijand wegdrijven van een plaats waar water opborrelde tussen de 

rotsen. Ze slaagden erin die bron te veroveren en sloegen daar hun kamp op. Zo kregen ze 

dus toch de tijd om wat te recupereren en in de mate van het mogelijke hun lichaam wat te 

verzorgen. Die nacht genoten de christenen daar van een relatieve rust waarbij ze wel 

uitkeken naar de volgende morgen. Maar plots ontsnapte heimelijk in het holst van de nacht 

dwars door de vijandelijke gelederen een inwoner van die stad en hij bood zich bij het leger 

van de christenen aan als drager van een onheilstijding. Bij zijn aankomst vroeg hij om 

stante pede bij de koning geïntroduceerd te worden om hem een zeer vertrouwelijke 

boodschap te kunnen bezorgen. Men liet hem binnen en meteen werd heel het 

legercommando opgetrommeld, inclusief de edelman, die voordien de stad bestuurd had en 

ons in die gevaarlijke situatie geloodst had. De bode meldde dat de vrouw van die edelman 

verraad had gepleegd en de stad had overgeleverd aan de vijand. Deze laatsten hadden daar 

terstond trawanten geïnstalleerd, er iedereen uitgedreven, de citadel en de versterkingen 

bezet en alles in beslag genomen. 

De christenen waren verbijsterd door dat rampzalig bericht en beraadslaagden over wat hen 

nu te doen stond. Uiteindelijk besloten ze dat het opportuun was om, al was het ten koste 

van de nodige gevaren, meteen naar hun thuisbasis terug te keren. Nochtans waren er heel 

wat figuren uit de top van het Koninkrijk die de koning discreet het advies in het oor 

                                                           
14 Het Bijbelse Edrei (cf. Deuteronomium 3,10)  
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fluisterden om met het heilbrengende kruishout het paard te bestijgen van Johannes Goman, 

naar verluidt qua snelheid en uithoudingsvermogen veruit het beste van heel het leger en 

voluit alleen voor zijn redding te kiezen. Zij die hem deze raad gaven, hadden alle hoop op 

een veilige terugtocht verloren en vreesden in de nabije toekomst voor een totale 

afslachting. Maar de koning sloeg dat advies in de wind met de allure van een echte koning. 

Hoewel nog piepjong, liet hij nu al blijken tot wat hij op latere leeftijd in staat zou zijn. Hij 

verklaarde dat zijn eigen redding hem geen zier kon schelen, als een zo godsvruchtig volk 

tragisch zou ten onder gaan. 

Toen die adviseurs zagen dat de koning hun raad, hoe goed bedoeld ook, niet volgde, 

wijzigden ze hun plannen en begonnen de terugtocht voor te bereiden, want ze beseften wel 

dat verder oprukken de ondergang van iedereen zou impliceren. Nu pas, nu ze al hun 

ambities hadden zien teloorgaan en al hun inspanningen voor niets waren geweest, begon 

die dubbele frustratie echt door te wegen. Tot nu toe hadden ze het wel zeer hard, ja zelfs 

bijna ondraaglijk te verduren gehad en hadden zij meer afgezien dan hen in de toekomst nog 

kon overkomen. Toch had de hoop en het vertrouwen dat ze de stad zouden kunnen inlijven 

hen gesterkt bij hun labeur en hen gestimuleerd om hoe dan ook vol te houden. Maar nu 

zagen ze dat ze hun ambitieus project moesten opgeven en daarom besloten ze hun initieel 

besluit hard te maken. Ze bereidden zich voor op de terugmars en herauten brachten dit 

marsorder bij iedereen over.  

 

XVI,11 Het leger krijgt op de terugweg af te rekenen met ondraaglijke gevaren. De vijand 

staat versteld van het doorzettingsvermogen van de christenen. 
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De volgende ochtend kwam Nur ad-Din, die door zijn schoonvader te hulp geroepen was, 

zich plots vanuit Bosra met een talloze Turkse troepenmacht aansluiten bij de vijanden. 

Maar de christenen begonnen toch, zoals gepland, aan hun terugtocht. Toen de tegenpartij 

dat bemerkte, wilden ze onder luidkeels geschreeuw dichterbij komen om te proberen de 

aftocht te verhinderen. Maar door de gevaren, die hen van alle kanten bedreigden, werden de 

christenen nog strijdlustiger. Ze poogden met hun zwaarden en hun andere wapens de 

vijandelijke rangen die op hen afkwamen uit elkaar te slaan en ten koste van veel risico’s en 

van zware verliezen in eigen rangen slaagden ze erin om zich met geweld een weg te banen. 

Voor de christenen gold er een algemeen geldend consigne om de lijken van de 

gesneuvelden op de kamelen en op de andere lastdieren te deponeren, om op die manier te 

voorkomen dat het zicht op al die christelijke slachtoffers het moreel van de vijand zou 

opkrikken. Ook de gewonden en al wie ten einde krachten was moesten op diezelfde manier 

afgevoerd worden, zodat de vijand de indruk had dat geen enkele christen gedood was of 

uiterst verzwakt. Wie bij die laatste categorie behoorde, moest evengoed zijn zwaard 

uitsteken om zo toch de indruk te wekken dat ze nog volledig fysiek in orde waren. 

Vijanden met wat meer doorzicht waren er wel erg verbaasd over dat er na zulke intense 

pijlenregen, na zoveel schermutselingen, na alle zware problemen ten gevolge van dorst, 

stof en hitte, geen spoor was van doden of gewonden. Ze waren dan ook van oordeel dat de 

christenen een volk van staal vormden, dat al die talrijke slagen onophoudelijk kon blijven 

incasseren. Van hun kant zagen de vijanden in dat ze op die manier niet verder opschoten en 

daarom veranderden ze van strategie. Die regio was bijna volledig overdekt met 

doornstruiken en ander laag struikgewas, met droge distels en met mosterdplanten, met oude 

stoppelvelden maar ook al rijpe gewassen. Ze staken dat alles in brand en de wind, die de 

christenen in het gezicht blies, wakkerde de vlammen nog aan en deed de brand in intensiteit 

toenemen.  

Het christelijke leger kreeg nu met een dubbele handicap af te rekenen: de gloed van de 

nabije brand en de dichte rookwolk die op hen afkwam. Heel het volk richtte zich nu, 
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jammerend en schreeuwend tot Robert, de eerbiedwaardige aartsbisschop van Nazareth, die 

het kruishout van de Heer meedroeg. Onder tranen smeekten ze hem: “Bid voor ons, vader 

en bevrijd ons uit deze ellende door toedoen van het heilbrengende kruis, waarop volgens 

ons geloof onze Heiland gehangen heeft. Wij kunnen het echt niet langer meer uithouden.” 

Ondertussen waren alle christenen ten gevolge van het door de wind meegevoerde roet 

zowel in hun gezicht als op heel hun kledij zwart geworden en zij zagen eruit als smeden. 

Door de combinatie van de zomerse hitte en de gloed van het vuur kampten ze bovendien 

met een extreme en ondraaglijke dorst. 

De god geliefde prelaat was diep geroerd door de verzuchtingen van de manschappen en hij 

voelde intens met hen mee. Hij stak het verlossende kruis omhoog in de richting van de 

vlammen die met volle kracht op hen afkwamen, smeekte om hemelse bijstand en op slag 

manifesteerde zich de goddelijke genade. Eensklaps veranderde de wind van richting en de 

vlammen werden nu samen met een afgrijselijke rookwolk in de richting van de vijand 

gedreven vóór ons leger uit. De vijand moest nu vaststellen dat de strategie om de christenen 

te vernietigen zich nu tegen hen keerde en hen dreigde om te brengen. Zij stonden paf van 

dit buitengewone mirakel en moesten de kracht erkennen van het christelijke geloof, waarbij 

men meteen door een gebed kon verhoord worden door God. Ze hadden de handen vol met 

de eigen ellende en gunden de christenen nu een rustpauze en wat ademruimte. 

 

XVI,12 De christenen sturen een vredesgezantschap uit naar de vijand. Maar dan sneuvelt er 

in het vijandelijke kamp een edelman. Er komt een bres in hun gelederen en de christenen 

kunnen nu met minder hinder de aftocht verderzetten. 
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Terwijl het leger al die ondraaglijke kwellingen bleef doormaken, rezen bij de legertop en 

bij de ridders met de meeste ervaring twijfels over het incasseringsvermogen van de troepen. 

Ze wendden zich daarom tot de koning en ze konden hem ervan overtuigen om een 

gezantschap naar Anar te sturen dat om vrede moest vragen tegen gelijk welke prijs, op 

voorwaarde dat een vrije terugtocht voor het leger gegarandeerd werd. Hun keuze viel 

hierbij op een man met een niet al te beste reputatie omdat hij zich bij een eerdere 

soortgelijke missie niet loyaal gedragen had tegenover het volk van de christenen. Toch 

vertrouwden ze hem deze opdracht toe, omdat hij, naar verluidt, de Turkse taal machtig was 

en ook zeer vlot sprak. Toen men hem op het hart drukte dat hij zijn zending loyaal moest 

uitvoeren, antwoordde hij naar verluidt als volgt: “Ik word totaal onterecht en onverdiend in 

verdenking gesteld, maar toch zal ik gaan. Moge ik, als ik schuldig ben aan die misdaad, 

niet meer de kans krijgen om terug te keren. In dat geval wens ik door vijandelijke zwaarden 

doorboord te worden en om te komen.” Die rampzalige man kreeg op slag door een 

goddelijk oordeel effectief het doodsvonnis toebedeeld, dat hij over zichzelf had 

uitgesproken. Nog vooraleer hij bij de vijand aangekomen was en zijn missie als gezant kon 

uitvoeren, werd hij door vijandelijke wapens doorstoken en hij verloor daarbij het leven. 

Aan deze campagne namen ook doorluchtige Arabische vorsten deel. Zij waren broers van 

elkaar en hun vader was de doorluchtige en uitzonderlijke Arabische satraap, die Merel 

genoemd werd. Ze hadden ook een indrukwekkend leger meegebracht en daarmee 

bestookten ze energiek met heftige aanvallen ons leger in de flank. Maar de christenen 

riskeerden geen uitval tegen hen, zoals hen trouwens opgedragen was. Want indien ze, tegen 

alle regels van de krijgskunst in, het gelid zouden doorbreken, zouden ze als deserteurs, die 

hun positie verlaten hadden, ongenadig afgestraft worden. Maar iemand uit de entourage 

van de Turkse edelman, die tot onze rangen toegetreden was, kon de arrogantie van die 

Arabieren niet langer verdragen en wilde die irriterende hinder van ons wegnemen. Hij 

stoorde zich niet aan mogelijk levensgevaar, legde de meegekregen consignes naast zich 

neer en gaf zijn paard krijgshaftig de sporen. De lans in zijn hand richtte hij op één van de 
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vier broers, hij doorstak hem ook nog eens met zijn zwaard en gooide hem te midden van 

zijn leger levenloos op de grond. Hij slaagde er ook nog in om onmiddellijk veilig en wel 

zijn plaats in ons leger terug in te nemen.  

De vijanden troepten in groten getale samen rond het stoffelijk overschot van die leider. 

Toen bekend werd dat hij helaas zijn laatste adem had uitgeblazen, barstten ze uit in 

geweeklaag en met een vloed van tranen uitten ze hun immense verdriet. De christenen 

waren echter opgetogen en gingen naarstig op zoek naar degene die zich aan zulke gevaren 

had blootgesteld en die voor zijn heldendaad eeuwige roem verdiende. Ze kwamen te weten 

dat hij van vreemde origine was. Daarom duidden ze hem ook niet ten kwade dat hij het 

bewuste bevel genegeerd had, te meer omdat hij niet vertrouwd was met onze taal en het 

algemene consigne niet begrepen had. Ook al had hij duidelijk tegen de militaire discipline 

gezondigd, toch vergaf men hem deze fout grootmoedig, omdat de inhoud van het bevel 

voor hem vreemd was. Zijn optreden werd dan ook geprezen, weliswaar niet intrinsiek, 

maar wel op grond van het resultaat. Zo kwam er in de vijandelijke rangen langs die zijde 

een bres en de christenen kregen wat meer ruimte, waardoor ze hun beknelde positie in 

zekere mate konden omruilen voor wat meer bewegingsvrijheid.  

De terugtocht werd daarop enkele dagen lang verdergezet en men bereikte opnieuw de kloof 

van Roob. De legerleiding besliste echter weloverwogen om deze plaats te ontwijken, omdat 

ze zo eng was en de doortocht ervan veel risico’s inhield. Maar gouverneur Anar van 

Damascus bemerkte dat de koning in een fors tempo in de richting van die kloof oprukte. 

Hij stuurde boden uit met het aanbod aan de koning dat hij voor hem desgewenst een 

rijkelijke maaltijd kon laten bereiden aan de andere kant van de kloof. Hij wist immers dat 

het leger al enkele dagen kampte met voedseltekort. Wij kunnen niet met zekerheid 

uitmaken of dit aanbod oprecht en vriendelijk bedoeld was dan wel of het een list was met 

de bedoeling om onze troepen in die gevaarlijke engte van de kloof te loodsen. Maar 

traditioneel wordt wel aangenomen dat geschenken vanwege de vijand met de nodige 

omzichtigheid moeten behandeld worden. Er werd dan ook unaniem besloten om de hoger 

gelegen route te volgen, die vlakker was en minder gevaarlijk. 

Ze hadden echter geen gids die de colonne moest voorafgaan en die over voldoende 

terreinkennis betreffende de geplande route beschikte. Maar plots diende zich in de 

voorhoede een onbekende ridder aan op een wit paard en met een rood vaandel in de hand. 

Hij droeg een maliënkolder met mouwen die aan de ellebogen afgesneden waren en zo ging 

hij onze troepen vooraf. Als een engel van de Heer loodste hij het leger langs de kortste 

weg, bracht hen tot bij tot dan toe ongekende wateren en zorgde voor passende comfortabele 

kampplaatsen. Het had de colonne vijf dagen gekost om de kloof van Roob te bereiken, 

maar in het spoor van die gids en onder zijn hoede bereikte zij Gadara op drie dagen. 

 

XVI,13 De christelijke troepen bereiken Gadara. Beschrijving van deze plaats en terugkeer 

van het leger naar huis. 
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Gadara ligt in een regio die Dekapolis genoemd wordt en vermeld wordt in het evangelie 

van Marcus: “Jezus vertrok uit de streek van Tyrus en begaf zich via Sidon naar het meer 

van Galilea, midden in de streek van Dekapolis.”15Daarin bevinden zich, zoals de naam 

aangeeft, tien steden: Hippo, Pella, Gadara, waarvan hier sprake is en nog zeven anderen.  

Toen onze voorhoede deze plaats bereikte in de grensstreek tussen christelijk en vijandelijk 

gebied, begon de vijand opnieuw onze achterhoede te bestoken. Het was alsof hun slechte 

aard zich weer manifesteerde en hun furie opnieuw losbarstte. Ze moesten echter inzien dat 

ze geen resultaat konden boeken. Nu de christenen terug op eigen bodem waren, raakten ook 

                                                           
15 Marcus 7,31. 
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de vijanden aan het einde van hun krachten door de rook, de ondraaglijke hitte en alle 

ellende. De troepen werden ontbonden en in afzonderlijke groepen begon de terugreis naar 

ieders thuisbasis. De christenen van hun kant konden nu genieten van een betere nachtrust 

dan voordien en kregen nu de gelegenheid voor elementaire zorgen aan hun totaal uitgeputte 

lichaam. De dag daarop bereikten ze de stad Tiberias.  

Zij die nog over accurate herinneringen beschikken over het optreden van die gids 

bevestigen unaniem dat deze figuur bij niemand bekend was. Immers, zodra de troepen hun 

tenten begonnen op te slaan, was hij plots verdwenen en hij dook nergens nog op in het 

kamp. Maar de volgende morgen was hij weer op post om het leger te gidsen. Niemand 

onder de huidige inwoners van het Koninkrijk kan zich nog enige andere militaire campagne 

van de Latijnen in heel het Oosten voor de geest halen die zo gevaarlijk was en niet 

resulteerde in een duidelijke zege van de vijand. 

Nu de koning terug in zijn rijk was en ook het kruis van de Heer weer in Jeruzalem beland 

was, heerste er een grote vreugde bij de thuisgebleven bevolking, omdat hun medeburgers 

terug waren en ze verwoordden die als volgt: “Hij was dood en is weer levend geworden, hij 

was verloren en is teruggevonden.”16 

Korte tijd later werd die edele Turk op listige wijze met sussende woorden en onder de mom 

van een verzoening door Anar uitgenodigd. Hij werd echter mishandeld, zijn ogen werden 

uitgestoken en hij moest de rest van zijn dagen doorbrengen in grote armoede en doffe 

ellende. 

 

XVI,14 De burgers van Edessa doen een beroep op graaf Joscelin. Deze snelt daarheen en hij 

kan buiten het medeweten van de vijand de stad heroveren. 
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Terwijl deze gebeurtenissen zich in onze omgeving afspeelden, voltrok zich in de regio van 

Edessa een spectaculaire ontwikkeling in de situatie en die mag zeker niet onvermeld 

blijven.  Voor een volledig inzicht in het feitenverloop moeten we wel even teruggaan in de 

tijd. 

Na de dood van Zengi, de meest fanatieke vervolger van het christendom, werd zijn zoon 

Nur ad-Din enige tijd opgehouden in Mosoel om zijn rechten op de successie van zijn vader 

in dat gebied veilig te stellen. De burgers van Edessa bemerkten dat maar een kleine 

minderheid van zijn entourage ter plaatse gebleven was als detachement voor de citadel. De 

rest van de bevolking bestond uit overtuigde christenen en deze stuurden een geheime 

missie uit naar graaf Joscelin II om hem te melden dat de stad verlaten was door de Turkse 

bezetters op enkele manschappen na die de citadel onder hun hoede hadden. De burgers van 

die stad waren al van in de tijd van de apostelen radicale en overtuigde christenen en op een 

schaarse uitzondering na was er niemand in de stad aanhanger van een ander geloof. De 

burgers smeekten dus de graaf en drongen er intens bij hem op aan dat hij op slag zijn 

troepen zou optrommelen en in allerijl naar hun stad zou oprukken. Ze konden die immers 

zonder enig risico of probleem aan hem overdragen en terug onder zijn macht brengen. 

Joscelin II verzekerde zich in allerijl van de steun van Boudewijn van Marash, een machtige 

edelman. Hij trommelde alle beschikbare strijdkrachten op in heel het gebied, ruiters zowel 

als voetknechten, stak de rivier over en dook met heel zijn gevolg onverwachts ’s nachts op 

bij Edessa. De burgers lieten een aantal onder hen in complete stilte in het holst van de nacht 

met touwen en ladders binnen, terwijl de wachtposten sliepen. Degenen die in de stad 

doorgedrongen waren openden dan op hun beurt de poorten voor al wie nog buiten de 

stadsmuren wachtte. Eens de stadspoorten open waren, kon iedereen dan probleemloos naar 

binnen. Ze verspreidden zich meteen over de stad en vijanden, die ze tegenkwamen, 

                                                           
16 Lucas 15,24. 
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doodden ze met hun zwaard. Toch kon een deel van hen ontkomen en om aan het dreigende 

doodsgevaar te ontsnappen, trokken deze zich terug in de citadel. 

De graaf en zijn troepen konden de stad op die manier enkele dagen lang bezetten, maar het 

lukte hen niet om de citadel, die goed voorzien was van proviand en wapens, voldoende 

bemand en goed versterkt was, in handen te krijgen. Ze hadden ook geen belegeringstuigen 

meegebracht en evenmin materiaal om deze in elkaar te steken. Dat laatste was trouwens 

ook niet te vinden in heel de streek. 

 

XVI,15 Nur ad-Din komt in actie. Hij belegert de stad en brengt de christenen in zware 

problemen. 
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Vanuit Edessa werden dus boodschappers uitgestuurd om de christenen her en der te 

informeren over het behaalde succes en tegelijkertijd iedereen in de omgeving te hulp te 

roepen onder het motto dat de stad, die zij nu met Gods steun heroverd hadden, met hun 

medewerking voor altijd in handen kon blijven van het christelijk geloof en de christelijke 

eredienst. Overal waar de christenen dit nieuws kregen, was er een uitbarsting van vreugde 

en het immense verdriet dat aan de val van die stad verbonden was geweest werd nu in 

identieke mate gecompenseerd. Maar helaas, rouw kwam de plaats innemen van dolle 

vreugde, “de citer veranderde in een rouwinstrument”17 en de smart die nu opwelde was nog 

feller dan voordien. 

Want toen Nur ad-Din vernam dat de stad terug in handen gekomen was van de graaf, omdat 

de burgers voor de overdracht gezorgd hadden, ronselde hij troepen in heel het Oosten. Via 

herauten riep hij de bevolking van de omliggende steden op om zich op één plaats te 

verzamelen. Hij verscheen al heel vlug ter plaatse, stelde zijn troepen op rond de stad en 

begon aan het beleg. De stemming onder de christenen stemde overeen met de woorden van 

de Schrift: “Buiten brengt het zwaard de dood en in de huizen heerst paniek.”18Want de 

vijandelijke linies buiten de stad maakten het de ingezetenen onmogelijk om de stad te 

verlaten, ze maakten zich op voor de strijd en bedreigden de christenen met de dood. Maar 

ook binnen de stad vormde het detachement in de citadel een reden tot paniek en met niet 

aflatende aanslagen maakten deze vijanden het iedereen bijzonder lastig. 

Te midden van al die bedreigingen wisten de christenen niet wat zij best zouden doen. Ze 

wikten en wogen, veranderden vaak van idee, maar voor welk alternatief ze ook kozen, ze 

konden geen veilige strategie bedenken en ze zagen geen enkele mogelijke uitkomst 

waaraan geen doodsgevaar verbonden was. Uiteindelijk was hun besluit dat het, rekening 

houdend met alle plaatselijke en actuele omstandigheden, voor iedereen de beste oplossing 

was om de stad te verlaten, ongeacht de risico’s en het doodsgevaar dat hieraan verbonden 

was. Ze vonden het uiteindelijk meer opportuun om het gevecht aan te gaan met de vijand 

en zich met hun zwaard een weg te banen dan om een beleg te doorstaan. Onder die extreme 

druk zouden ze ofwel massaal afgeslacht worden ofwel zouden ze door voedselgebrek in 

vijandelijke gevangenschap belanden en een slavenbestaan moeten leiden dat nog erger was 

dan de dood. Iedereen kon zich terugvinden in deze visie. Zij hield wel veel risico’s in, maar 

men zag er toch meer pluspunten in dan in de alternatieven die mogelijk tot nog grotere 

drama’s zouden kunnen leiden.  

De burgers werden op de hoogte gebracht van deze beslissing. Door hun initiatief en hun 

inzet was de graaf met zijn troepen in de stad binnengeraakt, maar nu was alle hoop om te 

kunnen standhouden en elke kans op een goede afloop verdwenen. Ze vreesden dan ook dat 

nog langer in de stad vertoeven na de aftocht van de graaf alleen maar kon resulteren in een 

                                                           
17 Job 30,31. 
18 Deuteronomium 32,25. 
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gruwelijk doodvonnis, want zij waren nu eenmaal de initiatiefnemers geweest van heel de 

operatie. Ze kozen er dan ook voor om met hun vrouwen en kinderen in het zog van het 

christelijk leger de stad te verlaten. Het leek hen immers beter om samen met hun broeders 

deze riskante keuze te maken dan ten onder te gaan in een niet te ontkomen dood of het 

ongenadige slavenjuk van de ongelovige vijanden te moeten ondergaan, dat veel erger is dan 

gelijk welke dood.  

 

XVI,16 De graaf verlaat met zijn troepen de stad in een poging om naar zijn thuisbasis terug 

te keren. Nur ad-Din zet hem achterna en roeit het leger van de graaf uit, maar Joscelin zelf 

slaagt erin om te ontsnappen.  
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De stadspoorten werden dus geopend en omdat de oplossing, waarvoor ze uiteindelijk 

gekozen hadden, in hun ogen nog de enige kans op redding betekende, wilden ze om ter 

eerst de stad uit. Ook al realiseerden ze zich dat ze zich met hun wapens een weg moesten 

banen dwars door de vijandelijke linies, toch leek al wat hen kon overkomen maar een 

peulschil, als ze maar uit de stad zouden geraken. 

Krijgers uit het detachement van de citadel hadden ondertussen een poort geopend voor 

enkele vijanden en hen in de stad binnengelaten. Zij bedreigden de vluchtelingen in de rug 

en dwongen hen om hun uittocht te versnellen. De Turken buiten de stad hoorden ervan dat 

een aantal van hun collega’s al in de stad binnengedrongen was en slaags geraakt met de 

christenen. Ze wilden zich bij hun makkers voegen en bezetten met geweld de poort die de 

christenen voor hun uittocht geopend hadden. De vijanden verplaatsten dus een massaal 

aantal strijders van alle klassen daarheen om de christelijke aftocht te verhinderen en hen 

terug de stad in te drijven. Het kwam daarbij tot een heftig gevecht, voor zover de nauwe 

ruimte dit toeliet en voor beide partijen hield dit veel risico’s in. Uiteindelijk putten de 

christenen nog meer moed en energie uit de pressie van de vijanden die hen in een lijf-aan-

lijfgevecht van achteren aan vielen. Ondanks het verzet en het heftig verweer van de vijand 

buiten de muren slaagden ze er toch in om zich met hun zwaard een weg te banen, 

weliswaar ten koste van zware verliezen aan beide zijden. Daarop verspreidden ze zich in 

het open veld. 

Het schouwspel dat nu volgde was ellendig om zien, maar ook het relaas ervan komt neer op 

een jammerklacht: de ongewapende massa, de weerloze burgerij, bejaarden en zieken, 

gehuwde dames en jonge meisjes, hoogbejaarde vrouwen, kinderen en zuigelingen, allemaal 

werden ze in de nauwe doorgang van de poort ofwel vertrappeld door de paardenhoeven 

ofwel werden hun luchtwegen dichtgeknepen in het gedrum van de massa en stikten ze 

ofwel sneuvelden zij onder het niets ontziende zwaard van de vijand. Bijna alle burgers van 

beide seksen, die besloten hadden om het christelijke leger op de uittocht te volgen, kwamen 

daar om. Slechts enkelingen konden ontsnappen en, op eigen houtje of omdat ze over 

paarden beschikten, het leger op zijn aftocht volgen.  

Zodra Nur ad-Din zich realiseerde dat de christenen op het punt stonden om naar huis terug 

te keren, trommelde hij zijn troepen op om achter hen aan te gaan. Hij zette zijn 

strijdkrachten in gevechtsformatie en bracht orde in zijn rangen. Vervolgens zat hij de 

christenen op de hielen en viel hen voortdurend in de rug aan tijdens hun terugtocht. Deze 

waren onderweg naar de Eufraat die ongeveer 14 mijl van Edessa verwijderd is. Op heel de 

route moesten de graaf en zijn leger altijd opnieuw strijd leveren en nooit waren ze 

gevrijwaard van gevaar. Bij bijna elke stap deden zich schermutselingen voor, nu eens met 

enkelingen, dan weer met velen, maar telkens sneuvelden daarbij in beide kampen heel wat 

krijgers. Een edelman, die we al eerder vermeldden en die befaamd was om zijn 

krijgsexploten, heer Boudewijn van Marash, vond daarbij de dood en samen met hem nog 

vele andere voortreffelijke en gedenkwaardige figuren, van wie de zielen nu genieten van 
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een heilige rust. Hun namen kennen wij niet meer, maar zij staan ongetwijfeld geboekstaafd 

in de hemel, omdat ze een roemvolle dood stierven voor de zaak van het geloof en voor de 

vrijheid van het christenvolk.  

De graaf kon niet optornen tegen de militaire capaciteit van de vijand. Hij had al veel van 

zijn manschappen verloren en hij moest wijken voor de niet aflatende vijandelijke aanvallen. 

Hij probeerde daarom uiteindelijk zijn leven te redden door op de vlucht te gaan. Joscelin 

stak de Eufraat over en trok zich terug in Samosata. De andere christenen vluchtten in 

diverse richtingen, naargelang het ieder van hen het best uitkwam. Bagage en tros werden in 

de steek gelaten en hun enige zorg bestond erin om te ontkomen en hun leven te redden. 

Dit dramatische nieuws deed de ronde in alle regio’s in de wijde omgeving. Wie zich eerder 

verheugd had bij het bericht van de herovering van Edessa was nu des te meer bedroefd om 

dit tweede verlies, om de slachtpartij bij de adel en de uitroeiing van de christelijke 

bevolking. 

 

XVI,17 Patriarch Willem van Jeruzalem overlijdt en wordt opgevolgd door aartsbisschop 

Fulcher van Tyrus. De koninklijke kanselier Ralph wordt door de koning opgedrongen aan de 

kerk van Tyrus. 
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Omstreeks diezelfde tijd ging de gedenkwaardige patriarch Willem van Jeruzalem, een 

eenvoudige en godvrezende man, ‘de weg, die ieder mens wacht’19. Hij overleed op 27 

september (1145) in het vijftiende jaar van zijn pontificaat. Op 25 januari van het jaar 

daarop werd hij opgevolgd door aartsbisschop Fulcher van Tyrus, de derde in de rij van 

onze voorgangers. 

In diezelfde periode omstreeks het Feest van de Epifanie, werd de kerk van het H. Graf op 

de Sionsberg fataal getroffen door een goddelijke bliksem, een verschijnsel dat naar onze 

mening een ongunstig voorteken inhield en dat heel de stad in paniek bracht. Vele dagen 

lang was er ook een komeet zichtbaar en nog andere ongewone natuurverschijnselen deden 

zich voor, de voorbode van wat komen zou... 

In die dagen was de aartsbisschoppelijke zetel van Tyrus dus vacant en daarom besloten 

zowel de koning als zijn moeder, aan wie het dagelijks beheer van het rijk en het algemeen 

beleid was toevertrouwd, een bijeenkomst te beleggen in Tyrus met de patriarch, het vorige 

hoofd van diezelfde kerk en met de suffragaanbisschoppen die aan de kerk van Tyrus 

verbonden waren, met de bedoeling om een regeling te treffen voor de leiding over deze 

kerk. In de loop van de discussie over de procedure voor de verkiezing van een 

aartsbisschop, tekenden zich, zoals gebruikelijk in dergelijke kwesties, twee strekkingen af 

in het kiescollege. De ene partij opteerde voor de aanstelling van Ralph, de kanselier van het 

Koninkrijk, een zeer geletterde man maar ook wat te mondain. Hij was van Engelse origine, 

zeer mooi van uiterlijk en erg in de smaak bij de koning, de koningin en heel het hof. Deze 

partij in het kiescollege kon dan ook rekenen op de steun van de koning en van zijn moeder. 

De leidende figuren van de tegenpartij waren de aartsdiaken van Tyrus, Johannes van Pisa, 

later kardinaal en in Rome verbonden aan de kerk van de H. Silvester en de H. Martinus, en 

de bisschoppen Bernard van Sidon en Johannes van Beiroet. Zij volgden in hun standpunt 

patriarch Fulcher van Jeruzalem en waren niet akkoord met de aanstelling van Ralph als 

aartsbisschop. Ze tekenden beroep aan tegen de andere partij, verwezen daarbij naar de 

pressie vanuit het koninklijk hof en probeerden met de steun van de patriarch de keuze van 

Ralph te verhinderen. Het uiteindelijke resultaat was dat kanselier Ralph dankzij de al eerder 

vermelde druk het bestuur over de kerk van Tyrus en ook haar patrimonium toegewezen 

kreeg en dat hij dit ook twee jaar lang in handen hield. Op dat ogenblik viel er in het bijzijn 

                                                           
19 Cf. supra VII,1, n.2. 
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van alle partijen een uitspraak vanwege de bisschop van Rome. Paus Eugenius III 

bestempelde daarin de aanstelling van de kanselier als ongeldig. Later zou diezelfde Ralph 

met de steun van zijn landgenoot, paus Adrianus, toegewezen worden als plaatselijk 

bisschop aan de kerk van Bethlehem. 

Maar in de kerk van Tyrus werd uiteindelijk met algemene instemming en door iedereen 

goedgekeurd een zeer eenvoudig en minzaam figuur, godvrezend en afkerig van alle kwaad, 

die in zalige gedachtenis voortleeft bij God en de mensheid, als opvolger aangeduid. Het 

betrof Peter, de prior van de kerk van het H. Graf, afkomstig uit Hispania Citerior, meer 

bepaald uit de stad Barcelona. Hij was van adellijke geboorte, maar nog edeler van geest en 

de beschrijving van zijn leven en van zijn palmares verdient zeker een veel meer uitgebreide 

en meer zorgvuldige aanpak. Maar mijn plicht als historicus roept mij op om te focussen op 

de algemene gang van zaken en om aan deze details voorbij te gaan. 

 

XVI,18 De bevolking van het Westen wordt gealarmeerd. De Romeinse keizer Konrad begint 

samen met koning Lodewijk van Frankrijk en vele andere topfiguren aan de expeditie Nur ad-

Din komt in actie.  
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Na de eerder verhaalde inname van Edessa verspreidde dit onheilsbericht zich overal en via 

de geruchtenmolen drong ook in heel het Westen het nieuws door dat het goddeloze Turkse 

volk niet alleen de stad Edessa overweldigd had, maar tevens ongestoord zijn gang kon gaan 

in heel het Oosten, waarbij christelijke steden, landgoederen en versterkte nederzettingen 

zwaar geteisterd werden. In feite werd dus daarbij heel de christelijke bevolking in extreme 

mate geconfronteerd met aanhoudende gevechten en al te talrijke invallen.  

Boodschappers verspreidden dat nieuws wijd en zijd bij diverse volkeren en naties en zo 

slaagden ze erin om provincies, die door de langdurige vrede passief en lui geworden 

waren, toch te motiveren om dat schandalige onrecht te gaan wreken. Ook paus Eugenius 

III, een zeer godvruchtige figuur, wilde als een vader zijn verantwoordelijkheid opnemen 

voor de rampen die volgens de berichten zijn zonen uit het Oosten getroffen hadden en hij 

voelde intens met hen mee. Daarom stuurde hij een aantal geestelijken die over de 

retorische gaven beschikten om mensen te motiveren en die invloed konden uitoefenen in 

woord en daad, uit naar de verschillende gebieden van het Westen om vorsten en volkeren 

van diverse origine en taal te informeren over de ondraaglijke onderdrukking van hun 

Oosterse broeders en om hen aan te zetten tot wraak voor die schandalige behandeling van 

hun bloedbroeders. 

De voornaamste onder hen, aan wie de uitvoering van deze aan God welgevallige missie 

werd toevertrouwd, was abt Bernard van Clairvaux. Zijn nagedachtenis is onsterfelijk, zijn 

levenswandel kan in alle opzichten als model doorgaan en zijn vroom aandenken bij de 

Heer verdient in alle opzichten een heilig respect. Hij engageerde zich tot het uiterste voor 

de opdracht die hem toevertrouwd was met in zijn spoor enkele eveneens aan God 

welgevallige medewerkers. Energiek en onvermoeibaar en ondanks een wankele 

lichamelijke constitutie, die zowel te wijten was aan zijn gevorderde leeftijd als aan zijn 

continue vasten en een al te ascetische voeding, doorkruiste hij koninkrijken en alle 

mogelijke gebieden om overal de evangelische boodschap van het Rijk Gods te brengen. Hij 

gaf tot in detail informatie over de onderdrukking van de bevolking in het Oosten en over de 

terreur die zij onophoudelijk moesten ondergaan. Hij zette met verve uiteen hoe steden met 

een gelovige bevolking, die van oudsher het christelijk geloof aanhingen, nu het juk en het 

zeer harde slavenlot moesten verduren dat hen opgelegd werd door vervolgers van de 

christenheid. Hun broeders, voor wie Christus bereid was geweest om te sterven, waren nu 

gekluisterd en geketend, uitgehongerd, opgesloten in afzichtelijke slavenkooien, gehuld in 

vuile kleren en in totale verbittering gedoemd tot gevangenschap en diepe armoede. Hij 
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spoorde hen aan om die onderdrukte broeders te gaan bevrijden en de schandalige 

behandeling, die zij hadden moeten verduren, ongedaan te maken. Tevens beloofde hij dat 

al wie deze heilige taak op zich wou nemen kon rekenen op hemelse ondersteuning. In het 

gezelschap van de uitverkorenen zou hen tevens een eeuwige beloning te beurt vallen.  

Deze boodschap droeg hij met een intens religieuze toewijding uit bij diverse volkeren, 

koninkrijken en vorstendommen en zijn woorden sloegen aan zowel bij de elite als bij het 

gewone volk. Spontaan gaven ze een positieve respons aan zijn oproep, ze legden de gelofte 

af om op tocht te gaan naar Jeruzalem, brachten het kenteken van het verlossende kruis aan 

op hun schouders en bereidden zich voor op de expeditie. Zijn overtuigende boodschap was 

niet alleen effectief in de rangen van het gewone volk en bij de lagere klasse. Integendeel, 

zijn woorden hadden minstens zo veel impact op de grootste wereldleiders en op al wie het 

in de diverse rijken voor het zeggen had. Want de meest illustere en machtigste vorsten van 

het Westen, de Romeinse keizer Konrad en koning Lodewijk van Frankrijk, hebben samen 

met vele vooraanstaande leiders uit hun rijken eenstemmig een gelofte afgelegd en hebben 

met hetzelfde enthousiasme positief gereageerd op zijn oproep. Ze brachten allen zeer 

devoot het verlossende teken van het leven verwekkende kruis aan op hun schouders en op 

hun kledij als onderpand voor hun nakende vertrek.  

 

XVI,19 Keizer Konrad vertrekt als eerste met zijn troepen en komt aan in Constantinopel. De 

sultan van Iconium20 bereidt een hinderlaag tegen hem voor. 
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Ze namen dus de nodige maatregelen om een stabiel bestuur van hun gebieden te garanderen 

en trommelden iedereen op, die bezield was door datzelfde ideaal en die zich eveneens door 

een heilbrengende gelofte had geëngageerd. De nodige voorbereidselen voor de tocht 

werden getroffen, zoals hun vorstelijke status dat vereiste en in de loop van de maand mei 

startte een aan God welgevallige pelgrimage in eensgezindheid maar onder een ongunstig 

gesternte en met kwalijke voortekenen. Het was alsof zij deze tocht begonnen tegen Gods 

wil in en tot zijn woede. In heel deze expeditie konden zij ten gevolge van onze zonden niets 

bereiken wat God welgevallig was en zij slaagden er zelfs in om onze positie nog slechter te 

maken, hoewel het hun bedoeling was om ons te komen ondersteunen. 

De twee vorsten hadden besloten om apart op te rukken en hun legers tijdens de expeditie 

gescheiden te houden. Waarschijnlijk deden ze dit met de bedoeling om meningsverschillen 

te vermijden, die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van het cultuurverschil tussen beide 

volkeren, maar ook om de bevoorrading van basisproducten voor de troepen te 

vergemakkelijken en om voldoende voeder te kunnen garanderen voor de paarden en de 

lastdieren. Het keizerlijk leger doorkruiste Bavaria21, ze staken de Donau over bij 

Ratisbona22 en met deze stroom permanent aan hun linkerzijde belandden ze in Austria. Van 

daaruit trokken ze het gebied van de Hongaren binnen en daar werden ze door de 

plaatselijke koning zeer respectvol onthaald. Ze doorkruisten zijn rijk en de twee regio’s van 

Pannonië, vervolgens de Bulgaarse provincies Moesia en Dacia Mediterranea, waarbij ze 

Dacia Ripensis links lieten liggen. Zo bereikten ze Thracië, waar ze passeerden langs de 

beroemde steden Philipopolis23 en Adrianopolis24 om zo uiteindelijk in de keizerlijke 

hoofdstad aan te komen. Daar hadden ze een vriendschappelijk onderhoud met keizer 

Manuel van Constantinopel en ze namen er ook enkele dagen vakantie, wat na alle 

inspanningen essentieel was om de troepen wat rust te gunnen en op adem te laten komen. 

                                                           
20 Konya (Turkije). 
21 Beieren. 
22 Regensburg (Duitsland). 
23 Plovdiv (Bulgarije). 
24 Edirne(Turkije). 
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Dan staken ze de Hellespont over, die Constantinopel bevloeit en de overgang vormt van 

Europa naar Azië. Vervolgens kampeerde heel het leger in Bithynië, de eerste Aziatische 

provincie op hun route, in de gouw van Chalcedon, van waaruit ze een goed zicht hadden op 

de hoofdstad die ze zo pas verlaten hadden. Chalcedon is een stad uit de Oudheid waar de 

vierde algemene kerkvergadering met 630 concilievaders bijeenkwam ten tijde van keizer 

Marcianus en van paus Leo om zich uit te spreken tegen de monnik en tevens abt Eutyches, 

die bleef beweren dat er maar één natuur was in Jezus Christus. 

Ondertussen was de sultan van Iconium er al lang van op de hoogte gebracht dat vorsten van 

grote allure in aantocht waren en hij stond zeer wantrouwig tegenover hun komst. Daarom 

deed hij tot in de uithoeken van het Oosten beroep op hulptroepen en hij maakte zich veel 

zorgen over de wijze waarop hij zou kunnen ontkomen aan die acute bedreiging door een 

vijand van dergelijk formaat. Hij begon dus steden te versterken en verwoeste burchten te 

renoveren. Tevens klopte hij bij de naburige volkeren aan om steun, maar ondertussen bleef 

hij constant vol angst wachten op de aankomst van de christenen, die volgens de berichten 

nakende was. Dag na dag bereidde hij zich voor op de ondergang van zijn volk en op de 

verwoesting van zijn vaderland. Volgens de geruchtenmolen was er een nooit eerder geziene 

overmacht op komst. De ruiterij alleen zou heel het aardoppervlak kunnen bestrijken en 

zelfs de grootste stromen zouden onvoldoende capaciteit hebben om hun dorst te kunnen 

lessen en zeer vruchtbare gebieden zouden niet bij machte zijn om hen voldoende 

mondvoorraad te leveren.  

Ook al waren al deze geruchten sterk overdreven, toch was er ook nog de harde realiteit en 

die kon grote niet-christelijke vorsten, terecht heel wat schrik inboezemen. Immers, 

deelnemers aan deze expeditie blijven beweren dat er alleen al in het leger van de keizer 

70.000 ridders met een maliënkolder waren, voetknechten niet meegerekend. Daarnaast 

waren er ook nog vrouwen en kinderen en lichtbewapende ruiters. Ook in het leger van de 

koning van Frankrijk waren er naar schatting 70.000 ridders met een maliënkolder, de 

infanterie eveneens niet meegerekend. Als Gods genade zich tegenover hen positief, gunstig 

en meegaand had opgesteld en het zinvol had geacht om hen te ondersteunen, dan hadden ze 

niet alleen de sultan maar alle gebieden van het Oosten aan het christendom kunnen 

onderwerpen. Maar met een verborgen, doch zeer gegrond oordeel verwierp de Heer hun 

diensten en hij aanvaardde hun inzet niet, omdat die wellicht gepresteerd werd met 

bezoedelde handen. 

 

XVI,20 Na de overtocht van de Hellespont wordt keizer Konrad misleid door Griekse 

schurken en zijn leger belandt in een zeer gevaarlijk gebied.  
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Zodra alle troepen van keizer Konrad over de Bosporus waren getrokken, ging hij in het 

gezelschap van enkele topfiguren uit zijn entourage afscheid nemen van de Griekse keizer. 

Daarna voer hij op zijn beurt over de Bosporus. Hij gaf het leger bevel om de tocht te 

hervatten, nadat hij elke leider het commando over een legeronderdeel had gegeven. Zij 

lieten vervolgens Galatië, Paphlagonië en beide provincies van Pontus links liggen. Aan hun 

rechterzijde lag Frygië, Lydië en Asia Minor en zelf trokken ze dwars door Bithynië naar de 

hoofdstad Nicomedia25. Daarbij liet de keizer Nicea26 rechts liggen. In deze stad is ten tijde 

van keizer Constantijn een kerkvergadering met 318 concilievaders bijeengekomen om de 

dwaalleer van de onzalige Arius te veroordelen. Van daaruit bereikte heel het leger in 

gevechtsformatie via de kortste weg Lycaonië met als hoofdstad Iconium. 

                                                           
25 Izmit (Turkije). 
26 Iznik (Turkije). 
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Daar had de al eerder vermelde sultan al zijn troepen verzameld en ook in groten getale 

Turkse krijgers uit de aangrenzende gebieden samengetrokken. Hij wachtte geduldig op een 

geschikte plaats en op een gunstig moment om hen bij hun doortocht aan te vallen en hun 

verdere opmars te dwarsbomen. Hij had immers tot ver in het Oosten koningen en 

bevelhebbers van provincies en leiders van alle mogelijke gradaties met smeekbeden en ook 

met steekpenningen bewerkt om zich te verzetten tegen de komst van het christelijke leger. 

Hij beweerde met klem en herhaalde in diverse boodschappen dat het verlenen van een vrije 

doortocht aan een leger van dergelijke kolossale omgang er ongetwijfeld toe zou leiden dat 

ze heel het Oosten met geweld onder hun heerschappij zouden brengen. In antwoord op zijn 

oproep kwamen van zeer vele volkeren nooit geziene aantallen krijgers in allerijl toegesneld. 

Ze waren afkomstig uit beide Armenische provincies, uit Cappadocië, Isaurië, Cilicië, 

Medië en uit het land van de Parthen. Met hun aller steun hoopte hij voldoende opgewassen 

te zijn tegen de aangekondigde massale troepenmacht. 

Bij Konrads vertrek uit Constantinopel had de Griekse keizer hem op zijn uitdrukkelijke 

vraag bekwame gidsen bezorgd, die allemaal over een goede terreinkennis moesten 

beschikken van de aangrenzende provincies, maar helaas bleken zij niet erg betrouwbaar. 

Van deze gidsen werd verwacht dat ze loyaal het leger zouden voorafgaan, zodat dit niet 

onverhoeds zou belanden op gevaarlijke plaatsen en zodat ze op hun tocht ook geen tekort 

zouden hebben aan proviand. Zodra deze gidsen het leger echter in vijandelijk gebied 

hadden gebracht, meldden ze aan de legerleiding dat men voor een aantal dagen proviand 

moest indoen, omdat ze, om een kortere weg te kunnen nemen, door verlaten gebieden 

moesten trekken. Daarbij beloofden ze uitdrukkelijk dat het leger, eens die enkele dagen 

verstreken waren, de vermaarde stad Iconium zou bereiken. Dan zouden ze dus belanden in 

een rijke en van alle comfort voorziene regio. De christenen voerden hun advies uit, zij 

belastten karren, lastdieren en alle mogelijke andere transportmiddelen met proviand, want, 

naïef als zij waren, vertrouwden zij hun gidsen en volgden zij hun raad op.  

De Grieken lieten zich echter leiden door hun aangeboren sluwheid en hun traditionele 

afkeer van de Latijnse christenen. Was het op bevel van de keizer of werden zij door de 

vijand omgekocht? Hoe dan ook, zij leidden onze troepen op een dwaalspoor en brachten 

hen op een terrein waar de vijand veel meer en veel betere kansen kreeg om die troepen 

onverhoeds aan te vallen en te verslaan. 

 

XVI,21 De gidsen, die de Griekse keizer aan het christelijke leger bezorgd had, laten, 

doortrapt als ze waren, verstek gaan en het leger van keizer Konrad verzeilt in grote gevaren.  

  

  

 

 

 

5 

      

   

 

10 

 

 

  

15 

 

 

Keizer Konrad realiseerde zich dat het aantal dagen, dat vooraf voor de tocht ingeschat was, 

al overschreden was en dat de troepen nog altijd niet aangekomen waren op de bestemming 

die ze voor ogen hadden en die hun toegezegd was. Daarom riep hij de Griekse gidsen bij 

zich en hij begon hen in het bijzijn van de legerleiding op de rooster te leggen. Wat was de 

reden dat het leger al langer onderweg was dan bij aanvang beloofd was en dat ze nog altijd 

niet op hun bestemming aangekomen waren? Zij haalden de klassieke uitvluchten boven en 

ze garandeerden en beloofden met de grootste stelligheid dat de troepen, als het God 

beliefde, binnen de drie dagen in Iconium zouden aankomen. De keizer liet zich in zijn 

naïviteit overtuigen, verklaarde dat hij op hun beloften vertrouwde en hen nog drie dagen 

respijt gaf. Ze sloegen hun kamp op, zoals gewoonlijk en terwijl heel het leger de rust 

opzocht voor hun door alle inspanningen vermoeide lichamen, vluchtten die criminelen in 

het holst van de nacht in alle stilte heimelijk uit het kamp en lieten zij dat volk, dat 

afhankelijk was van hun loyale zorgen, in de steek en zonder gidsen.  

Het werd terug dag en het was dringend tijd om het leger opnieuw te laten vertrekken, maar 

de gidsen, die gewoonlijk de weg aangaven, lieten verstek gaan. Uiteindelijk werd het 
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verraad van die deserteurs duidelijk en dat werd zo aan de legerleiding en aan de keizer 

gemeld. Nu doorzag iedereen hun criminele intenties. Maar de handlangers van Belial 

maakten hun lijst van misdaden nog wat langer en voegden er nog een wandaad aan toe. Ze 

trokken in allerijl naar de koning van Frankrijk – diens leger was in de buurt gesignaleerd – 

en spiegelden hem een aantal leugens voor: met keizer Konrad, die als eerste onderweg was, 

ging alles uitstekend. Hij had dan ook volledig op hen als gidsen gesteund, had Iconium 

overweldigd, de stad volledig verwoest en een klinkende overwinning behaald op de vijand. 

Volgens ons disten zij deze leugens op ofwel om de koning in diezelfde gevaarlijke situatie 

te loodsen en hem ervan te overtuigen om diezelfde route te volgen, ofwel om te 

verhinderen dat ze hun broeders, die in de problemen zaten, zouden te hulp snellen. Ze 

waren immers in de mening dat voor hen alles naar wens verliep. Mogelijk hadden ze dit 

verhaal ook verzonnen om zelf ongestraft te kunnen ontkomen. Want als zij de ondergang 

van dat leger zouden melden, was de kans groot dat zij er als verraders zouden moeten voor 

boeten, want door hun kwalijke optreden was het tot zulk fiasco gekomen. Wat de 

achterliggende reden van hun verhaal ook was, het staat vast dat door hun verraad het leger 

terechtgekomen was in die penibele situatie, waarin het volledig zou ten onder gaan. 

Toen de keizer besefte dat zijn troepen zonder gidsen zaten, riep hij de voltallige 

legerleiding samen voor overleg over wat hen nu te doen stond. Sommigen opteerden voor 

een terugkeer, anderen voor een verdere opmars. Kortom, de verschillende standpunten 

liepen zo uiteen dat het volgende vers volledig op deze situatie toepasselijk is: “Schande 

stortte hij uit over de machtigen, hij deed hen dolen waar weg noch steg is”.27 

Ze verkeerden dus in grote onzekerheid, ontbeerden terreinkennis en maakten zich ernstige 

zorgen over hun tekort aan proviand. Het voeder voor paarden en lastdieren en ook elk 

mogelijk voedingsproduct voor de manschappen zelf raakte opgebruikt. Op dat ogenblik 

werd er gemeld – en dat bleek nog waar ook – dat een vijandelijk leger in hun omgeving had 

postgevat en dat de Turken daar met een massale troepenmacht aanwezig waren. De 

christenen waren nu in een dorre onvruchtbare streek terechtgekomen, ver van alle 

landbouwgronden. Ze waren daar, zoals gezegd, ook met opzet naar toe geleid door die 

valse gidsen. Ze hadden Lycaonië rechts laten liggen maar in feite moesten ze daar dwars 

doorheen. Dan zouden ze op minder tijd hun bestemming bereikt hebben en ze zouden ook, 

vermits ze door een landbouwstreek optrokken, meer dan genoeg voorraad hebben kunnen 

opdoen. De gidsen hadden echter heel het leger naar links gestuurd, waardoor ze in de 

woestijnen van Cappadocië, ver van Iconium, terechtgekomen waren. 

Algemeen werd beweerd – wellicht week deze versie zeker niet ver af van de waarheid – dat 

al die kwalijke en gevaarlijke machinaties met medeweten of zelfs in opdracht van de 

Griekse keizer waren opgezet, omdat hij de onzen geen succes gunde. Men zegt immers dat 

de Grieken in het verleden en nu ook nog elke vooruitgang van het Latijnse christendom 

wantrouwden, vooral als het de Teutonen betrof, hun rivalen voor het keizerschap. Ze 

namen het die vorst heel kwalijk dat hij zich keizer van de Romeinen liet noemen. Daardoor 

onttrok hij te veel eer aan hun eigen keizer, die zij zelf monarch noemden. Met deze titel 

gaven ze trouwens aan dat deze de alleenheerschappij uitoefende over iedereen en dus de 

enige echte Romeinse keizer was. 

 

XVI,22 De Turken overvallen plots de Teutoonse troepen en roeien hen uit, maar de keizer 

kan ontkomen. 

  

                                                           
27 Psalm 107,40. 
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Zo kreeg het keizerlijk leger af te rekenen met voedseltekort en een totaal gebrek aan 

terreinkennis. De lange inspanningen begonnen door te wegen en ook het lastige parcours. 

Ze kampten met een tekort aan paarden en werden erg gehinderd door hun bagage.  

De satrapen en de andere oversten van diverse rang in het Turkse leger trommelden al hun 

troepen op, voerden een verrassingsaanval op het christelijke kamp uit en slaagden erin door 

die plotse en onverwachte overval de christenen in rep en roer te brengen. De Turken 

maakten hierbij gebruik van hun sterke punten: snelle paarden die niet te lijden hadden 

gehad van voedseltekort en ook een licht hanteerbare bewapening, die alleen bestond uit 

bogen en pijlenkokers. Met luid geschreeuw raasden ze rond het kamp en door de 

beweeglijkheid, die hen kenmerkte, maakten ze het de christenen, die immobiel waren en 

gehandicapt door hun zware uitrusting, bijzonder lastig. Deze laatsten waren wel superieur 

in kracht en in het hanteren van wapens, maar ze waren zwaarbelast door hun 

maliënkolders, beenplaten en schilden. Bovendien waren hun paarden ten einde krachten 

van de honger en de lange tocht en niet meer in staat om bruuske manoeuvres uit te voeren. 

Kortom, ze waren niet meer in de mogelijkheid om de vijand op enige afstand van het kamp 

na te zitten of om voluit met hen de strijd aan te gaan. De vijanden echter voerden een 

massale charge uit en vuurden van ver een ontzaglijke hoeveelheid pijlen af met de omvang 

van een hagelbui en daarmee verwondden ze zowel de paarden als de ruiters. Zo zaaiden ze 

van op afstand dood en vernieling en door de snelheid van hun paarden konden ze ontkomen 

aan de zwaarden van de christenen, wanneer die hen wilden achternazitten.  

Het leger van de christenen was dus nu volledig omsingeld, helemaal in het nauw gedreven 

en in acuut gevaar door de werpspiesen en pijlen die op hen neerkwamen. Ze kregen ook 

niet de kans om te riposteren of een lijf-aan-lijfgevecht aan te gaan met de vijand, want ze 

konden hen op geen enkele manier te pakken krijgen. Telkens als de christenen probeerden 

een tegenaanval te lanceren, konden de Turken dat verijdelen door hun formatie op te 

splitsen en in diverse richtingen uiteen te stuiven. Wanneer de onzen zich dan opnieuw in 

hun kamp terugtrokken, hergroepeerde de vijand zich, omsingelde opnieuw ons leger, viel 

nog feller aan en gunde de christenen geen enkele rust, zoals bij een belegering. 

Door een verborgen maar rechtvaardig goddelijk raadsbesluit kwam het zo tot een totaal 

onverwachte ondergang van een sterke krijgsmacht met zulke prominente leiders. Zowel 

qua wapens als qua militair potentieel, strijdlust en getalsterkte dacht men dat dit leger met 

geen ander te vergelijken was, maar toch raakte het totaal ondermijnd door een 

uitputtingsslag. Uiteindelijk bleef er nauwelijks een spaander heel van de vroegere glorie en 

schoot er van die kolossale strijdmacht zo goed als niets meer over. Van die 70.000 

geharnaste ridders en van die talloze infanterie kon volgens ooggetuigen amper een tiende 

deel ontkomen. De overige kwamen ofwel om van de honger, ofwel werden ze met het 

zwaard afgemaakt, ofwel belandden ze in vijandelijke gevangenschap. De keizer zelf kon 

ontsnappen in het gezelschap van enkele aanvoerders. Ondanks veel problemen slaagde hij 

er toch in om na enkele dagen de regio van Nicea te bereiken. 

De vijanden van hun kant keerden triomfantelijk naar hun versterkingen terug. Ze waren 

zwaarbeladen met buit, hadden zich kunnen verrijken aan talloze schatten en hadden nu 

paarden en wapens te over. Ze kenden de streek door en door en wachtten nu vol ongeduld 

op de komst van de koning van de Franken, die al in de nabijheid van hun gebied 

gesignaleerd was. Nu ze het vrij grote leger van keizer Konrad hadden verslagen, hadden ze 

er alle hoop op dat ze ook een vlotte zege zouden behalen op het gezelschap van de koning 

van Frankrijk. En deze verwachtingen zouden ook uitkomen. 
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De sultan van Iconium heeft niet deelgenomen aan dit exploot. Een edele legeraanvoerder, 

de grote Turkse satraap Paramuni, heeft die onverhoopte vernietiging op zijn palmares. Dit 

gebeurde in 114628in de loop van november. 

 

XVI,23 De koning van de Franken steekt de Hellespont over en bereikt met zijn leger Nicea in 

Bithynië. Hij overlegt met keizer Konrad, waarop deze laatste naar Constantinopel 

terugkeert. 
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De koning van de Franken had praktisch dezelfde route gevolgd als keizer Konrad en was 

ondertussen ook in Constantinopel aangekomen. Hij voerde een aantal discrete gesprekken 

met de Griekse keizer en daarna nam hij afscheid, overladen met eerbewijzen en – net als 

zijn aanvoerders – ook met geschenken. Op een plaats, waar de Hellespont het smalst is, nl. 

ongeveer 1 mijl, en die zich bevindt tussen de keizerlijke hoofdstad en de Zwarte Zee, die 

zelf 30 mijl verwijderd is van Constantinopel, stak hij over met al zijn troepen. Eens in 

Bithynië aangekomen, trok hij rondom de golf van Nicomedia. Deze dankt zijn naam aan de 

stad die eraan grenst, tevens de hoofdstad van Bithynië en is zelf ook een onderdeel van de 

Bosporus of de Hellespont. Op het platteland van Nicea, niet ver van de gelijknamige stad, 

sloeg hij zijn kamp op en begon te onderzoeken welke route hij nu best zou volgen. Hij 

probeerde hierover precieze informatie te verkrijgen via keizer Konrad, die hem was 

voorafgegaan.  

Dan kwam plots het bericht dat deze zijn leger verloren had, dat hijzelf in gezelschap van 

enkele aanvoerders had kunnen ontkomen, maar nu doolde hij rond en was op de vlucht. Dat 

gerucht leek aanvankelijk onbetrouwbaar en men wist ook niet wie het gelanceerd had, maar 

na verloop van tijd werd het nieuws bevestigd. Want even later verliet Frederik, de hertog 

van de Sueven, het kamp van keizer Konrad. Hij was een zeer begaafde jongeman en de neef 

van de keizer via diens oudste broer. Later zou hij zijn oom als keizer van het Roomse Rijk 

opvolgen, dat hij nu met succes en met sterke hand bestuurt. Frederik haastte zich naar het 

leger van de koning van de Franken en gaf hem volledige en betrouwbare informatie over 

wat ze eerder uit een onduidelijke bron vernomen hadden. Hij was in feite gekomen om de 

koning uit te nodigen voor een vergadering met de keizer, om onder elkaar, zij het wel wat 

laat, de te volgen route te bespreken. Bij het nieuws over de gevaren die hun broeders 

gelopen hadden, over hun ondergang en over de catastrofe die de keizer was overkomen, 

was heel het leger van de Franken terecht zwaar onder de indruk en zij voelden met hen 

mee. Ook de koning was erg aangedaan door het relaas van de hertog. Hij overlegde met 

zijn entourage en besloot dan om samen met enkele metgezellen te gaan overleggen met 

keizer Konrad. Onder de hoede van hertog Frederik bereikte dit gezelschap het keizerlijke 

kamp dat daar in de buurt opgeslagen was. 

De twee vorsten wisselden de gebruikelijke groeten en de vredeskus uit en vergaderden in 

een vriendschappelijke sfeer. Daarbij werd besloten om de onderneming verder te zetten en 

voor het vervolg van de tocht hun legers samen te voegen. Maar vele krijgers uit beide 

legers, vooral uit dat van de Teutonen, vergaten hun gelofte en keerden terug naar 

Constantinopel. Hun reisbudget was uitgeput en de zware uitgaven, die de tocht nog vereiste 

en de immense inspanningen, die eraan verbonden waren, schrikten hen af. 

Na overleg met de belangrijkste chefs van beide legers, lieten de twee vorsten de weg, die de 

keizer eerder genomen had, links liggen. Ze lieten de legers door Klein-Azië oprukken, 

waarbij ze de beide provincies van Frygië rechts lieten liggen en Bithynië in hun rug. Nu 

eens volgden ze de weg door het binnenland, dan weer langs de kust, lieten Philadelphia29 

                                                           
28 In feite: 1147. 
29 Alaşehir (Turkije). 
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links liggen en bereikten eerst Smyrna30 en daarna Efeze, hoofdstad van Klein-Azië en 

beroemd omdat de evangelist Johannes er woonde, predikte en begraven werd. 

Van daaruit keerde de keizer per schip terug naar Constantinopel, nadat hij zijn resterende 

troepen over land naar huis gestuurd had. Misschien was hij beschaamd over zijn 

getalsterkte, terwijl hij tevoren zulk massaal leger aanvoerde, misschien kon hij de Franse 

‘grandeur’ niet langer verdragen, misschien speelden nog andere onbekende redenen. Keizer 

Manuel ontving hem nog met meer respect dan bij zijn eerste bezoek en Konrad bleef daar 

samen met de aanvoerders uit zijn gevolg tot het begin van de volgende lente. Er waren 

immers familiebanden tussen beide vorsten, omdat hun echtgenotes zusters waren. Ze waren 

de dochters van de graaf van Sulzbach, Berengarius de Oudere, een zeer belangrijke, 

bekwame en machtige vorst in het rijk van de Teutonen. Daarom nam Manuel een meer 

vriendschappelijke houding aan tegenover Konrad en hij voelde zich, vooral op vraag van de 

keizerin, ook verplicht om zich tegenover hem en zijn gevolg nog vrijgeviger op te stellen. 

 

XVI,24 De koning van de Franken bereikt Efeze langs een alternatieve route. Guy van 

Ponthieu overlijdt daar. 
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Ondertussen was de koning van de Franken het vervolg van de tocht aan het plannen samen 

met zijn legertop. Terwijl het leger in de buurt van Efeze een rustpauze inlaste, werd graaf 

Guy van Ponthieu, een edelman die bekend was en befaamd om zijn militaire palmares, 

zwaar ziek. Hij gaf daar de geest en kreeg een eervolle begraafplaats in het voorportaal van 

de plaatselijke kerk. 

Daarna vertrok de koning met zijn leger zo snel mogelijk naar het Oosten. Na enkele dagen 

bereikte hij de doorwaadbare plaats aan de Meander31, die zo in trek is bij de zwanen. Deze 

stroom wordt door onze vriend Naso als volgt vermeld in zijn Heroïdes: “Wanneer het lot 

het zo beschikt, zingt, verborgen in het vochtige gras, een witte zwaan tot het wad van de 

Meander.”32 Hij sloeg zijn kamp op aan de oevers van die rivier op aangenaam frisse 

weidegrond. Daar konden de Franken – en dat was ook hun wens – voor het eerst de vijand 

zien. Want toen ze bij het water wilden komen, dook aan de overkant van de rivier een grote 

vijandelijke troep op, die hen van de oever wilde weghouden en beletten om water uit de 

rivier te gebruiken. Maar de christenen vonden uiteindelijk toch de doorwaadbare plaats, 

staken tegen de wil van de vijand in de rivier over en stortten zich op hen. Ze konden velen 

onder hen doden of gevangennemen en dreven hen op de vlucht. Daarop bezetten ze het 

vijandelijke kamp en daarbij konden ze beslag leggen op een rijke buit en op heel hun 

uitrusting. Vervolgens maakten zij zich nu ook kordaat meester van de oever aan de 

overkant van de rivier. 

Na een overwinning van een dergelijk formaat en in de wolken over de buit en over alles 

wat ze hadden kunnen inpalmen bij de vijand, brachten ze een rustige nacht door en de 

volgende morgen maakten ze zich klaar om hun tocht verder te zetten. Daarna bereikten ze 

Laodicea, een stad in diezelfde regio, waar ze, zoals gebruikelijk, proviand opsloegen voor 

enkele dagen en daarna vervolgden ze hun weg eensgezind. 

 

XVI,25 Het leger van de Franken incasseert een dramatische nederlaag, maar de voorhoede 

kan ontkomen. 

  

                                                           
30 Izmir (Turkije). 
31 Meander, soms ook vermeld als Menander, is een rivier in het ZW van Anatolië, die nu in Turkije Menderes 
genoemd wordt. 
32 P. Ovidius Naso, Heroïdes VII, 3-4. 
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Op de route van het leger lag een berg, die zeer steil was en moeilijk om te beklimmen en 

waar het leger volgens het reisschema die dag overheen moest. Het was nu een geijkte 

procedure in deze campagne dat volgens een van tot dag wisselende beurtrol telkens enkele 

edelen aangeduid werden om de voorhoede te commanderen en ook enkele om in de 

achterhoede in te staan voor de beveiliging van de niet-militaire deelnemers aan de expeditie 

en in het bijzonder ook van de infanterie. De edelen in de voorhoede moesten tevens in 

samenspraak met de legertop de route, de af te leggen afstand en de kampplaats voor de 

volgende dag vastleggen. Op die bewuste dag nu was een edelman uit Aquitanië, Godfried 

van Rancon, toevallig aan de beurt. Hij beklom die bewuste berg en bereikte met de 

voorhoede van het leger de bergtop. Hoewel de orders aan de voorwacht duidelijk 

voorschreven om daar het kamp op te slaan, gaf hij, tegen deze consignes in, het bevel om 

nog wat verder op te rukken. Volgens zijn oordeel was het leger in de loop van die dag nog 

maar weinig gevorderd en bleef er nog voldoende tijd over om verder te gaan. Zijn gidsen 

stelden hem een betere kampplaats in de naaste omgeving in het vooruitzicht en dus werd er 

besloten om daarheen te gaan. Maar de colonne die volgde verkeerde in de mening dat het 

kamp op de bergtop zou opgeslagen worden. Zij dachten dus dat de voor die dag geplande 

mars op haar einde liep, lieten dus het tempo zakken en verloren zo terrein op de voorhoede. 

Resultaat van dit alles was dat het leger verdeeld werd. Sommigen waren al over de top, 

anderen namen nog hun tijd voor de beklimming. 

Van op afstand konden vijandelijke detachementen deze troepenbewegingen volgen. Zij 

waren permanent stand-by om aan te vallen, zodra de kans zich voordeed en daarom 

volgden ze onafgebroken het leger van de christenen in de flank. Ze zagen nu hun kans voor 

het grijpen, enerzijds omdat het terrein zeer eng was en anderzijds omdat er een hiaat 

gevallen was tussen de voorhoede, het grootste en sterkste deel van het christelijke leger, en 

de rest. Het was voor deze voorwacht niet makkelijk om de situatie in te schatten van de 

colonne achter hen, laat staan om deze te hulp te komen als ze in de problemen zaten. 

Daarom bezette de vijand de berghelling om de communicatiesplit tussen de voorhoede en 

het gros van de troepen nog te vergroten. Ze stelden zich op in gevechtsformatie en vielen 

de christenen aan. Nog vooraleer de onzen naar hun wapens konden grijpen, werden hun 

rangen al uiteengeslagen. Het gevecht werd niet langer uitgevochten met pijl en boog, maar 

lijf-aan-lijf en met het zwaard. De vijand zaaide dood en vernieling in de christelijke rangen 

en al wie probeerde te vluchten werd ongenadig bestookt. De christenen waren gehandicapt 

door het krappe terrein, hun paarden waren verzwakt door de lange moeilijke tocht en ook 

hun zware bagage zorgde voor een aanzienlijke overlast. Toch boden zij eensgezind 

weerstand en met één en dezelfde inzet voor hun leven, hun vrijheid en hun tochtgenoten 

gingen zij kordaat de strijd aan en vochten met hun zwaarden en lansen, terwijl ze intussen 

elkaar met woord en daad oppepten. Maar ook de vijanden begeesterden op hun beurt hun 

troepen vanuit de hoop op victorie. Ze brachten daarbij in herinnering hoe ze enkele dagen 

eerder veel grotere legers verslagen hadden ten koste van relatief weinig gevaar en hoe ze 

een gemakkelijke overwinning behaald hadden op een tegenstander die veel machtiger en 

talrijker was. Zo vochten ze dus verder met wisselende kansen en de uiteindelijke afloop 

bleef onzeker. Maar uiteindelijk haalden de vijandelijke legers de bovenhand, als straf voor 

onze zonden.  

Het christelijke leger incasseerde zware verliezen, zeer velen sneuvelden en talloze 

christenen werden gevangengenomen. Die dag vonden veel beroemde edelen met een 

magnifiek militair palmares de dood. Zij hebben recht op onze vrome gedachtenis, zoals de 

graaf van Varennes, een prominente figuur in de rangen van de hoge adel, Gauthier van 

Montjoy, Evrard van Breteuil, Ithier van Magnac en vele anderen. Hun namen kennen wij 

niet meer, maar wij geloven dat ze in de hemel genoteerd staan en de herinnering aan hen is 

geheiligd voor alle eeuwigheid. 
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Die rampspoedige dag en die catastrofe betekenden de teloorgang van de grote reputatie van 

de Franken. Hun militaire kracht werd tot dan toe wereldwijd gevreesd. Nu echter werd ze 

een voorwerp van spot bij al die goddeloze en onreine volkeren, die vroeger voor hen 

beefden. Wat is toch de reden, heilige Heer Jezus, dat uw volk dat u zo toegewijd was, dat 

de sporen die uw voetstappen achterlieten wilde gaan vereren en dat de gewijde plaatsen die 

u door uw lijfelijke aanwezigheid geheiligd hebt, wilde gaan kussen, ten onder is kunnen 

gaan door de handen van wie u haat? Waarlijk “uw gerechtigheid is als de grote vloed”33, 

niemand is ertegen opgewassen. “Want u, Heer, bent als enige almachtig en niemand kan 

uw wil weerstaan.”34 

 

XVI,26 De koning kon met geluk ontsnappen en zich bij de voorhoede voegen. De restanten 

van het leger komen aan in Antalya, vanwaar men oversteekt naar Syrië. 
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De koning was er ondertussen met meer geluk dan inspanningen in geslaagd om te 

ontsnappen aan die catastrofale en chaotische situatie. Met een beperkt aantal vluchtgenoten 

bereikte hij zonder gids in het holst van de nacht het kamp van de voorhoede van zijn leger, 

dat zich niet ver daarvandaan bevond. Deze troepen hadden immers, zoals vermeld, in het 

zog van het koninklijk vaandel de nauwe bergpas moeiteloos overgestoken en hadden 

zonder hinder van wie dan ook hun kamp opgeslagen op een vrij comfortabele plek. Zij 

waren helemaal niet op de hoogte en hadden ook niet de minste notie van wat de troepen 

achter hen overkomen was. Maar, omdat de leden van de voorhoede een hiaat in de 

oprukkende colonne vaststelden en een spectaculaire vertraging bij de troepen die hen 

moesten volgen, begonnen ze wel te vermoeden dat er iets ernstigs was voorgevallen en dat 

de ontwikkelingen op het terrein niet volgens planning verliepen. Maar zodra ze van hun 

tochtgenoten, die hadden kunnen ontkomen en samen met de koning het kamp hadden 

kunnen bereiken, geïnformeerd werden over die dramatische gebeurtenissen, trad er een 

toestand in van algemene rouw. Neerslachtigheid en angst bekropen iedereen. Men ging 

klagend en wenend op zoek naar een naaste die men mogelijk verloren had en wanneer die 

niet gevonden werd, steeg het verdriet ten top. Bij de troepen hoorde men overal 

geweeklaag en heerste er diepe rouw. Je kon in heel het kamp geen plek vinden, waar men 

niet te maken had met verliezen in eigen familie of personeel. De ene was op zoek naar zijn 

vader, een andere naar zijn meester, een moeder naar haar zoon, een andere vrouw naar haar 

echtgenoot. Wie bij die zoektocht geen succes had, kreeg daarna af te rekenen met een 

slechte nachtrust, omdat diverse zorgen hen wakker hielden en omdat ze zich betreffende 

het lot van de afwezigen aan het ergste verwachtten.  

Maar in diezelfde nacht daagden er nog heel wat christenen van beide rangen op. Ze hadden 

zich in veiligheid kunnen brengen in bosjes, achter rotsen en in holen en maakten nu van het 

nachtelijke duister gebruik om met meer geluk dan wijsheid hun krachten te bundelen en zo 

belandden zij ook in het kamp. Deze feiten speelden zich af in januari 1147.35 

Vanaf dat ogenblik kreeg men in het kamp af te rekenen met een tekort aan brood en aan 

bijna alle andere voedingswaren. Vele dagen lang bood zich geen enkele mogelijkheid aan 

om zich op een markt te bevoorraden. Maar tot overmaat van ramp hadden ze ook niemand 

om hen te gidsen of hen vooraf te gaan. Zij dwaalden dus rond in alle richtingen en waren 

volledig op de dool zonder enige notie van het terrein. Uiteindelijk belandden ze toch in 

Pamphylië en via fors stijgende hellingen en abrupt dalende valleien bereikten ze met veel 

                                                           
33 Psalm 36,7. 
34 Ester, Aanvulling D, 2-3. 
35 In feite: 1148.  
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moeite, maar gelukkig zonder verder contact met de vijand, Antalya, de hoofdstad van die 

regio.  

Deze stad ligt aan de kust en maakt deel uit van het rijk van de keizer van Constantinopel. 

De landbouwgrond was er van uitstekende kwaliteit, maar de burgers haalden daar geen 

voordeel uit, want langs alle kanten werden ze ingesloten door vijanden die hen alle kansen 

om aan landbouw te doen ontnamen. De akkers lagen er dus braak bij, want er was niemand 

om ze te ontginnen. De plaats beschikt ook nog over andere troeven die haar attractief 

maken voor bezoekers: bronnen met zeer helder en gezond water, boomgaarden die veel 

vruchten leveren en een zeer bekoorlijke ligging. Ook veldvruchten zijn ruim voldoende 

voorhanden, weliswaar van overzee ingevoerd, maar voor passanten bieden ze dus ruim 

voldoende voedsel. Omdat Antalya echter zo dicht bij vijandelijk gebied ligt, werd men te 

veel geplaagd door vijandelijke razzia’s. Als gevolg daarvan was de stad schatplichtig 

geworden aan de vijand en verliep de handel in basisproducten via hen. De christenen 

hadden geen notie van de Griekse taal, vervormden de naam van de stad en noemden haar 

Satalia. Heel de kust van kaap Lissidona tot aan het eiland Cyprus wordt de golf van 

Antalya genoemd, maar in de volksmond staat die bekend als golf van Satalia. 

Toen de koning van de Franken daar met zijn troepen aankwam, veroorzaakte die massale 

troepenstroom zulke voedselschaarste dat de overlevenden van het leger en vooral dan de 

armen bijna omkwamen van de honger. De koning liet de infanterieafdelingen daar achter 

en samen met zijn legertop koos hij voor de snelle overtocht per schip. Hij liet Isaurië en 

Cilicië links liggen, Cyprus rechts en dankzij een gunstige wind bereikte hij de monding van 

de Orontes, de stroom die langs Antiochië vloeit. Hij landde op een plaats die nu Haven van 

St.-Simeon heet, vlakbij de antieke stad Seleucia, die 10 mijl van Antiochië verwijderd is. 

 

XVI,27 Prins Raymond van Antiochië geeft de koning van de Franken een luisterrijk onthaal 

in de haven van St.-Simeon en begeleidt hem naar Antiochië. Maar daar ontstaat er een 

meningsverschil tussen hen. 
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Prins Raymond van Antiochië wachtte al enkele dagen met ongeduld op de aankomst van de 

koning van de Franken. Toen hij dan vernam dat hij aangeland was op zijn grondgebied, 

trommelde hij de adel van heel de regio en de leiders van het volk op om met een uitgelezen 

gezelschap de koning te gaan opwachten. Daarop introduceerde hij hen met alle mogelijke 

plichtplegingen en met veel luister in de stad Antiochië, waar heel de clerus en de bevolking 

hen opwachtte.  

Een hele tijd eerder, toen Raymond hoorde van de geplande expeditie van de koning, had hij 

het idee opgevat om met de hulp van de koning het prinsdom Antiochië uit te breiden. 

Daarom had hij, nog vóór het vertrek van de koning, eervolle geschenken naar hem gestuurd 

en kostbare cadeaus om in zijn gunst te komen. Hij rekende hiervoor ook op de steun van de 

vrouw36van de koning, die hem op heel de tocht onafscheidelijk vergezeld had en die, als 

dochter van Raymonds oudste broer, Willem van Poitou, ook zijn eigen nicht was. Zoals 

gezegd, zorgde hij bij de aankomst van de koning voor een zeer vriendelijke ontvangst. 

Maar ook de edelen en de aanvoerders in zijn gevolg kregen diezelfde behandeling, inclusief 

manifeste blijken van zijn vrijgevigheid. Kortom, iedereen werd gehonoreerd conform zijn 

status en kon volop delen in zijn gulheid. Hij rekende er natuurlijk stellig op dat hij naburige 

steden als Aleppo en Sheizar en nog enkele anderen dankzij de militaire steun van de koning 

zou kunnen inlijven. Die verwachtingen zouden ook uitgekomen zijn, indien hij erin 

geslaagd was om de koning en de top van de adel die bij hem was achter dit project te 

scharen. Immers bij de vijand zat de schrik voor de komst van de koning zo diep dat ze niet 

                                                           
36 Eleonora van Aquitanië. 
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alleen begonnen te twijfelen aan hun eigen potentieel maar dat ze zelfs wanhoopten om dit 

alles te kunnen overleven.  

In een formele vergadering met zowel de legertop van de koning als de baronnen van 

Antiochië legde prins Raymond aan de koning zijn project voor, waarvan hij hem eerder bij 

discrete contacten niet had kunnen overtuigen. Hij toonde aan dat zijn plannen perfect 

uitvoerbaar waren en dat zowel hun persoonlijke eer als het praktische nut hierbij gediend 

waren. Hij zag echter dat hij geen succes boekte bij de koning, omdat diens enige prioriteit 

een bezoek aan Jeruzalem was, zoals hij beloofd had. Daarom wijzigde Raymond zijn 

strategie, hij vervloekte de reisplannen van de koning en begon zich op te maken om hem 

daarbij te hinderen en schade te berokkenen. Tevens nam hij zich voor om de koning via 

geweld of via slinkse manoeuvres zijn vrouw af te pakken. Zij was een echte ‘femme fatale’ 

die met Raymond sympathiseerde en – zoals eerder gezegd en voordien en ook later 

overduidelijk bewezen – een onbezonnen vrouw, die in strijd met haar status als koningin, 

zich niet hield aan de huwelijksband en aan de echtelijke trouw. 

Zodra de koning op de hoogte raakte van deze plannen van de prins, probeerde hij daar een 

stokje voor te steken. Met het oog op zijn eigen leven en veiligheid, verliet hij op advies van 

zijn baronnen zo snel mogelijk met zijn gevolg Antiochië in het geheim. De situatie zag er 

nu ineens heel wat minder schitterend uit en het vervolg van de feiten contrasteerde fel met 

het begin. Bij zijn aankomst was hij met zoveel luister ontvangen, maar bij zijn vertrek 

lagen de kaarten heel anders en hij verliet Antiochië dus op een oneervolle wijze. 

Sommigen beweren dat dit volledig de eigen schuld van de koning was en dat hij die 

anticlimax verdiende, omdat hij een verzoek genegeerd had van een grote figuur, die 

hemzelf en zijn delegatie zo respectvol behandeld had. Deze personen blijver er dan ook op 

hameren dat het voor de koning geen probleem zou geweest zijn om één of meer van die 

opgesomde steden te veroveren, als hij er zich had willen voor inspannen. 

 

XVI,28 Toen de winter voorbij was, stak keizer Konrad per schip over naar Syrië. Ook graaf 

Alphonse landt in Akko, maar hij overlijdt in Caesarea. 
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Keizer Konrad bracht ondertussen de winter door in de Griekse hoofdstad, waar hij van de 

keizer van Constantinopel een zeer gastvrije en met zijn vorstelijke status corresponderende 

behandeling kreeg. Bij zijn vertrek werd hij andermaal overladen met royale geschenken en 

in het kader van diezelfde keizerlijke gulheid werd hem ook een vloot ter beschikking 

gesteld, waarmee hij in het gezelschap van enkele van zijn legeraanvoerders naar het Oosten 

voer en in de haven van Akko aanlandde. Van daaruit vertrok hij naar Jeruzalem, waar hij 

door koning Boudewijn en de gedenkwaardige patriarch Fulcher in de heilige stad 

geïntroduceerd werd, terwijl heel de clerus en het volk hem nog buiten de stadspoorten 

welkom kwamen heten met hymnen en gezangen. 

In diezelfde periode arriveerde in diezelfde haven van Akko nog een illuster en uitzonderlijk 

man, graaf Alphonse van Toulouse, de zoon van graaf Raymond de Oudere, die grote leider 

die zo verdienstelijk gepresteerd had in de allereerste expeditie. Alphonse was een briljante 

figuur op grond van zijn eigen palmares, maar nog luisterrijker door de herinnering aan zijn 

vader. Hij begaf zich naar Jeruzalem om daar de Heer te danken voor zijn voorspoedige reis. 

Maar enkele dagen na zijn aankomst op Syrische bodem overleed hij bij de kuststad 

Caesarea ten gevolge van gif, dat hem door een onbekende hand was toegediend. Heel het 

volk had met grote verwachtingen uitgekeken naar de komst van deze gerenommeerde 

figuur, want men hoopte dat die de terugkeer zou inluiden naar de succesvolle en 

voorspoedige tijd van zijn vader.  
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XVI,29 De koning van Frankrijk verlaat Antiochië en haast zich naar Jeruzalem. De patriarch 

van deze stad reist hem tegemoet. 
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De koning van Jeruzalem kreeg ondertussen het bericht door dat de koning van de Franken 

Antiochië verlaten had en in de regio van Tripoli aangekomen was. Op unaniem advies van 

alle vooraanstaanden werd Fulcher, de memorabele patriarch van Jeruzalem uitgestuurd om 

hem op te vangen en hem respectvol en vriendelijk uit te nodigen tot een bezoek aan het 

Koninkrijk. Zo wilde men voorkomen dat hij na een eventuele verzoening zou 

teruggeroepen worden door de prins van Antiochië of zou opgehouden worden door de graaf 

van Tripoli, met wie hij een familiale band had. Op die manier zou hij niet kunnen 

beantwoorden aan de verwachtingen van Jeruzalem. 

Het Latijnse Oosten was immers verdeeld in vier regio’s. Meest zuidelijk lag het Koninkrijk 

Jeruzalem, te beginnen bij de rivier tussen Byblos en Beiroet, twee Fenicische kuststeden en 

met als meest zuidelijke grens de woestijn aan gene zijde van Daron37, dat uitkijkt op 

Egypte. De tweede regio, meer noordelijk gelegen, was het graafschap Tripoli, dat begint bij 

de net vermelde rivier en eindigt bij de rivier tussen Maraclea en Valenia, eveneens twee 

kuststeden. De derde regio was het prinsdom Antiochië, dat begint bij die laatste rivier en 

zich verder naar het westen uitstrekt tot aan Tarsus in Cilicië. De vierde regio was het 

graafschap Edessa, dat zich vanaf het bos van Marith oostelijk uitstrekt tot voorbij de 

Eufraat.  

Alle leiders en vooraanstaande figuren van deze regio’s koesterden van bij het begin de 

hoop dat zij door de komst van de twee vorsten en door hun hulp en ondersteuning hun 

gebied zouden kunnen uitbreiden en hun grenzen spectaculair zouden kunnen verleggen. 

Want allemaal hadden ze aan de rand van hun gebied zeer machtige vijanden met geduchte 

steden, die ze hoopten in te palmen. Allemaal waren ze zeer bekommerd om hun gebied en 

erop uit om hun domein te vergroten. Daarom wilden ze de anderen voor zijn door de twee 

vorsten met boodschappers en geschenken bij zich uit te nodigen. Van die vier leek de 

koning en de bevolking van het Koninkrijk de grootste kans te maken op succes. Eerst en 

vooral vormde de liefde voor de heilige plaatsen en de verering ervan de grootste 

aantrekkingspool, maar bovendien verbleef de keizer op dat ogenblik al in Jeruzalem. Het 

leek nogal aannemelijk dat de koning van de Franken hem zou komen vervoegen, enerzijds 

om samen te bidden en hun bedevaart af te werken, anderzijds om in gezamenlijk overleg 

een actie op te zetten voor een verdere uitbreiding van het christendom. 

De rijksbaronnen stuurden dus, zoals vermeld, de patriarch op hem af. Hun grote vrees was 

dat hij naar alle waarschijnlijkheid door de prins zou opgehouden worden in de buurt van 

Aleppo. De koning had door zijn huwelijk familiale banden met Raymond, er was blijkbaar 

tussen hen meer affiniteit en daarnaast speelde ook natuurlijk de invloed van de koningin. 

Toen dan het bericht kwam dat ze in een minder goede verstandhouding uit elkaar waren 

gegaan, kregen ze er meer hoop op dat hij na zijn vertrek uit Antiochië direct naar Jeruzalem 

zou komen. Maar om zich in te dekken tegen alle mogelijke verwikkelingen van het lot en 

om te anticiperen op alle eventualiteiten, stuurden ze dus de eerbiedwaardige patriarch uit 

om invloed uit te oefenen op de koning.  

Ze werden niet in hun verwachtingen teleurgesteld, want de koning ging op hun uitnodiging 

in en kwam prompt naar Jeruzalem. Bij zijn aankomst daar ging de voltallige clerus en de 

bevolking hem tegemoet en onder begeleiding van hymnen en gezangen werd hij samen met 

zijn aanvoerders luisterrijk en met het gepaste eerbetoon in de stad geïntroduceerd en tot bij 

de heilige plaatsen begeleid. 

                                                           
37 Het Palestijnse Deir al-Balah in de huidige Gazastrook. 
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Na de gebruikelijke gebeden werd er bij Akko een topconferentie gepland om te overleggen 

hoe ze die grootse bedevaart konden laten uitmonden in resultaten, hoe ze de vruchten 

konden plukken van al die formidabele inspanningen en het Koninkrijk de zo gewenste 

uitbreiding konden geven. Uiteindelijk kwamen ze zoals gepland samen op de afgesproken 

datum en locatie en ze begonnen samen met de rijksbaronnen, die over een grote dossier- en 

terreinkennis beschikten, aan een grondige bespreking over wat hen nu best te doen stond. 
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BOEK XVII. Het fiasco van de Tweede Kruistocht. Uiteindelijk brengt de verovering 

van Ascalon soelaas.  

 

XVII,1 In de kuststad Akko wordt een algemeen topoverleg georganiseerd. De deelnemerslijst 

met alle vooraanstaanden. 
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Wij vinden het gepast en perfect in de lijn van deze Kroniek om nu hier de namen van de 

vooraanstaanden uit diverse belangrijke gebieden, die aan de vergadering in Akko 

deelnamen, aan het nageslacht door te geven. 

De voornaamste onder de aanwezigen was Konrad, de beroemde koning van de Teutonen en 

keizer van het Roomse Rijk. Tot zijn gevolg behoorden de volgende prelaten: bisschop Otto 

van Freising, een grote geleerde, zijn broer Stephan, bisschop van Metz, bisschop Hendrik 

van Toul, de broer van graaf Diederik van Vlaanderen en bisschop Theodwin van Portus1, 

van Teutoonse origine en pauselijke legaat, die in opdracht van Paus Eugenius aan de 

expeditie van keizer Konrad deelnam. Bij de leken vermelden we hertog Hendrik van 

Austria, de broer van de keizer, de machtige en beroemde hertog Welf, de vermaarde 

Frederik, hertog van de Sueven en van de Vindelici2 en zoon van de oudste broer van de 

keizer, een briljante jongeman die later zijn oom opvolgde en vandaag het Roomse Rijk 

consequent en kordaat bestuurt. Dan waren er ook nog markies Herman van Verona, 

Berthold van Andechs, de latere hertog van Bavaria, markies Willem van Monferrato, de 

schoonzoon van de keizer, graaf Guido van Blandrada, wiens vrouw de zuster was van 

markies Willem. Deze twee laatstgenoemde edelen waren grote en gerenommeerde leiders 

uit Lombardije. Daarnaast waren er nog vele andere edelen en mannen van aanzien, waarvan 

de namen de titels niet bewaard zijn. 

Lodewijk, de zeer vrome koning van de Franken en nu in luisterrijke gedachtenis bij de 

Heer, was er uiteraard ook. Hij werd vergezeld door de bisschoppen Godfried van Langres, 

Arnulf van Lisieux en Guido van Firenze, kardinaal-priester van de kerk van San 

Chrisogono in Rome en pauselijk legaat. Tot zijn gezelschap behoorden ook graaf Robert 

van Perche, broer van de koning, graaf Henri van Troyes, zoon van graaf Theobald de 

Oudere en schoonzoon van de koning, een zeer begaafde jongeman, de illustere graaf 

Diederik van Vlaanderen, schoonbroer van de koning van Jeruzalem en Ivo van Nesle, graaf 

van Soissons, een loyale en wijze figuur. Daarnaast waren er nog vele andere machtige en 

vermeldenswaardige edelen, van wie wij de namen nu bewust niet vermelden om niet te 

langdradig te worden. 

Uit onze gebieden was er in de eerste plaats koning Boudewijn van Jeruzalem, een 

jongeman met vele capaciteiten. Hij was vergezeld door zijn moeder, een wijze en bezonnen 

dame met een mannelijk temperament en qua politieke feeling de evenknie van gelijk welke 

vorst. Tot hun gevolg behoorden patriarch Fulcher, de aartsbisschoppen Boudewijn van 

Caesarea en Robert van Nazareth, de bisschoppen Rorgo van Akko, Bernard van Sidon, 

Willem van Beiroet, Adam van Banyas en Gerald van Bethlehem en Meesters Robert van de 

Tempel en Raymond van het Hospitaal. Bij de leken vermelden we koninklijk 

opperbevelhebber Manasses, Filip van Nablus, Elinand van Tiberias, Gerard van Sidon, 

Walter van Caesarea, Pagan van Oultrejordain, Balian de Oudere, Humfred van Toron, 

Guido van Beiroet en vele anderen, maar het zou ons te ver leiden om ze allen apart te 

vermelden. 

                                                           
1 Portus of Porto: in de Oudheid haven van Rome, die de functie van Ostia overnam. Ook nu bestaat er nog 
altijd een bisdom Porto-Santa Rufina.  
2 Keltisch volk dat in de 1e E. v. Chr. en in de eerste eeuwen na Chr. in het gebied tussen de Donau en de Alpen 
woonde. De hoofdstad van hun provincie was Augusta Vindelicum (Augsburg).  
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Zoals gezegd, kwamen ze allemaal samen in Akko om te beraadslagen over wat nu de beste 

optie was, gegeven de lokale actuele omstandigheden en wat ze nu onder de hoede van de 

Heer als prioriteit moesten aanpakken om het Koninkrijk uit te breiden en tot meerdere eer 

en glorie van het christendom. 

 

XVII,2 Ze besluiten Damascus te gaan belegeren en trekken volgens afspraak daarheen. 
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Alle aspecten van deze kwestie werden dus op passende wijze grondig bediscussieerd en 

zoals gebruikelijk bij dergelijke besprekingen kwamen de standpunten van de verschillende 

partijen daarbij aan bod. Uiteindelijk was men het erover eens dat de tijd rijp was voor een 

belegering van Damascus, een stad die voor de christenen een permanente dreiging inhield. 

Eens dat besluit genomen, liet men via herauten afkondigen dat alle troepen op een 

afgesproken datum paraat moesten zijn om naar die regio op te rukken. 

Op 25 mei 1147 na Christus 3 stonden alle strijdkrachten uit heel het Koninkrijk, ruiters 

zowel als voetknechten, autochtone krijgers zowel als pelgrims, klaar. In het spoor van het 

verlossende en leven verwekkende kruishout verzamelde die aan God welgevallige vorsten 

zich met hun troepen zoals afgesproken bij de stad Tiberias. Vervolgens leidden ze hun 

voltallige strijdmacht via de kortste weg langs het meer van Galilea tot bij Banyas, ook 

Caesarea Philippi genoemd. Daar wonnen ze eerst het advies in van deskundigen die de 

geografische situatie van Damascus en omgeving door en door kenden. Dan volgde een 

vergadering van de legertop en daar achtte men het opportuun om in voorbereiding op het 

beleg van de stad eerst beslag te leggen op de boomgaarden, die de stad grotendeels 

omringden en voor een extra beveiliging zorgden. Ze waren van mening dat het na de 

bezetting van de boomgaarden veel gemakkelijker zou zijn om vervolgens de stad in te 

palmen.  

Ze rukten dan verder op, zoals afgesproken, staken het fameuze Libanongebergte over 

tussen Caesarea Philippi en Damascus en ze belandden zo in de buurt van de nederzetting 

Daria in de regio van Damascus, op een afstand van vier à vijf mijl van deze stad. Vanuit 

Daria hadden ze een duidelijk zicht op heel de stad en het omliggende gebied. 

 

XVII,3 Beschrijving van de situatie van Damascus. 
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Damascus is de grootste stad van Syria Minor, dat ook Fenicië van Libanon genoemd wordt. 

Ze is er ook de metropool van, zoals te lezen staat: “De hoofdstad van Syrië, Damascus”.4 

De stad werd genoemd naar een knecht van Abraham, die doorgaat voor de stichter. De 

naam betekent ‘de bloedige’ of ‘de van het bloed druipende stad’. 

Ze ligt in de vlakte in een droog en onvruchtbaar gebied, maar gelukkig wordt de 

watertoevoer verzekerd dankzij een uit de Oudheid daterend irrigatiesysteem. Een rivier 

komt immers naar beneden via een uitloper van het gebergte in de buurt en die wordt in het 

hoger gelegen deel van die regio in kanalen opgevangen en zo rijkelijk over de vlakte 

verspreid. Het water wordt via dit systeem over de diverse lager gelegen percelen verdeeld 

om de dorre grond vruchtbaar te maken. Voor de rest zorgt die rivier – zij heeft immers een 

groot debiet – op beide oevers voor de bevloeiing van boomgaarden met fruitbomen en van 

daar loopt zij verder langs de oostelijke stadsmuur. 

De vorsten hadden dus, zoals eerder vermeld, Daria bereikt en waren zo al in de directe 

omgeving van Damascus beland. Ze zetten hun troepen in gevechtsformatie en legden de 

marsorde vast. Een ordeloze opmars zou immers kunnen uitlopen op onderlinge wrijvingen 

                                                           
3 In feite: 25 juli 1148. 
4 Jesaja 7, 8. 
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en een hypotheek kunnen leggen op het welslagen van hun missie. Conform een unanieme 

beslissing van de vorsten, moest de koning van Jeruzalem met zijn troepen de voorhoede 

vormen. Zij werden immers geacht over de beste terreinkennis te beschikken en moesten de 

weg banen voor de andere troepen die hen op de voet volgden. De koning van de Franken 

moest met zijn leger de tweede en dus middelste positie innemen en bij een eventuele 

noodsituatie de voorhoede te hulp schieten. Op grond van datzelfde besluit was de derde en 

laatste positie weggelegd voor de keizer. Hij moest zich klaar houden om mogelijke 

vijandelijke aanvallen in de rug op te vangen en zo voor dekking zorgen van de twee voorste 

formaties op hun onbeschutte flank. Eens de drie legerafdelingen hun strategische positie in 

de colonne hadden ingenomen, verplaatsten ze hun kamp dichter bij de stad. 

Damascus is langs haar westelijke zijde, de richting van waaruit de christenen de stad 

benaderden, en ook in het noorden omringd door uitgestrekte boomgaarden met de allure 

van een dicht en donker bos. Ze strekken zich uit over een afstand van vier à vijf mijl in de 

richting van het Libanongebergte en zij zijn afgebakend met omheiningen, weliswaar uit 

leem, want steen is schaars in die streek. Op die manier worden de diverse percelen 

duidelijk onderscheiden en kan men ook niet zomaar in de boomgaarden binnendringen. De 

muurtjes sluiten dus de diverse eigendommen af en daartussenin lopen paden en publieke 

wegen, maar die zijn wel zeer smal. Zij bieden toegang aan de tuinlieden en aan het 

personeel dat deze boomgaarden onderhoudt en de vruchten met lastdieren naar de stad 

vervoert. 

Tezelfdertijd zorgden die boomgaarden ook voor een prima extra beveiliging van de stad, 

want door het grote aantal dicht bij elkaar geplante bomen en de smalle paadjes was het wel 

bijzonder moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om langs die weg in de stad door te 

dringen. Niettemin had de christelijke legertop van meet af aan beslist om met het leger door 

die boomgaarden te trekken en zich daarlangs een weg te banen naar de stad en daarvoor 

hadden ze twee redenen. Ten eerste zou na de inname van de meest beveiligde plaatsen, 

waar de bevolking van Damascus zo op vertrouwde, de resterende opdracht eerder licht 

uitvallen en ook gemakkelijker te klaren zijn. Ten tweede hadden de manschappen zo ook 

het profijt van de vruchten en van het water. 

De koning van Jeruzalem leidde dus als eerste zijn troepen door de nauwe paden van de 

boomgaarden, maar zijn opmars verliep zeer moeizaam en traag, eerst en vooral door de 

smalle wegen, maar ook omdat ze af te rekenen kregen met hinderlagen van vijandelijke 

krijgers, die verborgen zaten in het struikgewas. Soms kwam het ook tot een openlijk 

gevecht met de vijand die de toegang afgesloten had en de kronkelpaden blokkeerde. De 

stedelijke bevolking was immers massaal uitgerukt en had postgevat in die boomgaarden om 

zowel door overvallen vanuit hinderlagen als door openlijke confrontaties het leger de 

doortocht te beletten. 

Binnen de omheining van de boomgaarden rezen ook hoge gebouwen op die bemand waren 

met parate krijgers die in die buurt een eigendom bezaten. Zij bewaakten de omheining en 

schoten pijlen en andere projectielen af om iedereen uit de buurt te houden. Door hun 

geschut maakten ze van op afstand de openbare weg ook zeer gevaarlijk voor mogelijke 

passanten. Die afschrikwekkende strategie bedreigde de christenen niet langs één zijde, 

neen, van alle kanten loerde het gevaar, als men niet op zijn hoede was en overal liep men 

het risico om er zijn leven bij in te schieten. Langs de muren binnenin de boomgaarden 

hadden zich krijgers met lansen verscholen. Via kleine kijkgaten, die met deze bedoeling 

deskundig in de muren waren aangebracht, konden ze passanten in het oog houden zonder 

zelf gezien te worden. Van op de flank velden zij met hun speren de voorbijtrekkende 

krijgers en, naar verluidt, zijn er zo zeer velen op die dag jammerlijk omgekomen. Maar nog 

talloze andere gevaren wachtten op al wie langs deze nauwe paden de boomgaarden wilden 

doorkruisen. 
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XVII,4 De christenen forceren een doorgang door de boomgaarden en verwerven ondanks het 

verzet van de vijand op doortastende wijze de volledige controle over de rivier. Beschrijving 

van een spectaculair exploot van de keizer. 
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De christenen waren zich bewust van de situatie en verhoogden de druk. Ze vernielden de 

omheiningen en deden er alles aan om de boomgaarden in te nemen. Vijanden die ze binnen 

de omheining of in de gebouwen aantroffen velden ze met hun zwaarden of sloegen ze in de 

boeien. Toen andere stadsbewoners, die daar ook wilden gaan vechten, dit hoorden, 

begonnen ze te vrezen om op dezelfde manier als hun voorgangers te zullen sneuvelen. Ze 

lieten massaal de boomgaarden in de steek en trokken zich terug in de stad. Nu de vijand 

ofwel op de vlucht was ofwel omgekomen door het zwaard, lag voor de christenen de weg 

open om verder op te rukken. 

Bij de vijandelijke ruiterij, die zowel bestond uit burgers als uit externe hulptroepen, drong 

het besef door dat het leger van de christenen via de boomgaarden in aantocht was om de 

stad te belegeren. Ze gingen dus postvatten bij de rivier die langs de stad stroomt met de 

bedoeling om de oprukkende troepen, die moe waren van de opmars en gekweld werden 

door de dorst, met hun bogen en slingertuigen van de rivier af te houden en de dorstige 

christenen het soelaas van het water, waarnaar ze zo snakten, te ontzeggen. Hun prangende 

dorst was zowel te wijten aan het zware labeur als aan het stof dat opgejaagd werd door de 

paardenhoeven en door de opmars van de infanteristen. Toen ze hoorden dat de rivier 

vlakbij was, haastten ze zich daarheen om hun dorst te kunnen lessen. Ze zagen echter dat 

de vijand massaal postgevat had op de oever en daarom hielden ze even halt. Maar algauw 

herpakten ze zich, de noodsituatie gaf hen nieuwe energie en ze probeerden tot tweemaal toe 

zich van de rivier meester te maken, maar zonder resultaat. 

Terwijl de koning van Jeruzalem en zijn manschappen zich zo inspanden en zich vergeefs 

afpeigerden, probeerde de keizer, die achter de voorhoede aankwam, te weten te komen 

waarom het leger niet meer vooruit geraakte. Men meldde hem dat de vijand meester was 

van de rivier en de christenen verhinderde om dichterbij te komen. Bij dit bericht werd de 

keizer heel boos en hij rukte naar voor dwars door de linies van de Franken. Samen met zijn 

aanvoerders bereikte hij al vlug de strijdende partijen bij de rivier. Hij zowel als zijn 

manschappen stegen af van hun paarden en werden zo infanteristen. Zo pasten ze de 

strategie toe die de Teutonen in kritieke situaties traditioneel hanteren: ze beschutten zich 

met hun schilden en begonnen met hun zwaarden een lijf-aan-lijfgevecht met de vijanden. 

Deze hielden eerst moedig stand, maar uiteindelijk bleken zij niet bestand tegen de 

aanvalskracht van de keizer, moesten van de rivier wegvluchten en trokken zich ijlings terug 

in de stad. Er wordt verteld dat de keizer bij dit treffen een krachttoer uithaalde, die men nog 

eeuwen in herinnering zal brengen. Hij sloeg namelijk met één zwaardhouw bij een 

tegenstrever, die zich fel en moedig verweerde, ondanks diens harnas, zijn hoofd en zijn nek 

af samen met zijn linkerschouder, de arm die eraan vasthing en een stuk van zijn zijde. Dit 

exploot zorgde voor grote paniek bij de burgers, die dat gezien hadden of er later van 

hoorden uit het relaas van anderen. Bijgevolg begonnen ze alle hoop te verliezen om te 

kunnen standhouden of zelfs maar te overleven. 

 

XVII,5 De burgers zijn wanhopig en overwegen om te vluchten. Met steekpenningen kopen ze 

sommige christelijke leiders om en deze kunnen de anderen ervan overtuigen om het leger 

naar de andere kant van de stad te verplaatsen. 

  

  

 

De christenen hadden nu de rivier in handen en waren ook heer en meester over de oever. Ze 

sloegen over een uitgestrekt terrein bij de stad hun kamp op en konden nu volop profiteren 
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van het rivierwater en van de vruchten van de ingenomen boomgaarden. De burgers waren 

verbijsterd en erg onder de indruk van onze getalsterkte en de kracht die van ons leger 

uitging. 

Ze begonnen dan ook te twijfelen aan hun eigen potentieel en aan hun weerstandsvermogen 

en ze waren voortdurend beducht voor plotse aanvallen van de christenen. Wanneer ze zich 

hun ervaringen met hun klasrijke tegenstrevers bij de gevechten van de dag voordien voor 

de geest haalden, voelden ze zich totaal onveilig. Ze begonnen dus te overleggen, deden een 

beroep op hun vindingrijkheid, een kwaliteit die gewoonlijk bovenkomt in zware 

crisissituaties en troffen enkele extreme noodmaatregelen. Ze barricadeerden alle 

stadswijken aan de kant van het christelijke kamp met lange zware balken. Hun enige hoop 

daarbij was dat ze met vrouwen en kinderen langs de andere zijde van de stad zouden 

kunnen ontsnappen, terwijl de christenen druk bezig gehouden werden om de barricades op 

te ruimen.  

De situatie leek dus voor de christenen zeer gunstig om, als God ons gunstig gezind was, in 

de nabije toekomst Damascus in te nemen. Maar “Hij die ontzag wekt in zijn besluiten over 

de mensenkinderen”5 beschikte het anders. De stad zat, zoals geschetst, volledig in het 

nauw, de burgers hadden alle hoop opgegeven om stand te kunnen houden of te overleven 

en waren integendeel aan het inpakken met het oog op hun evacuatie. In die kritieke situatie 

begonnen enkele Damasceners, als straf voor onze zonden, in te spelen op de hebzucht van 

een aantal christenen. Ze beseften dat ze fysiek niet tegen hen opgewassen waren en 

probeerden dan maar om hun geesten te overmeesteren onder meer bij middel van 

smeergeld. Ze deden dus beroep op de meest diverse argumenten, beloofden heel veel geld 

en deelden dat ook uit als die christenen er konden voor zorgen dat er een einde kwam aan 

het beleg. Zo konden ze sommige christelijk leiders ertoe brengen om in de huid te kruipen 

van de verrader Judas. Ze lieten zich omkopen door beloften en steekpenningen en werden 

op sleeptouw genomen door hun hebzucht, de bron van alle ondeugden. Ze verlaagden zich 

daarbij tot zulk misdadig gedrag dat ze de koningen en de leiders van de pelgrims, die 

volkomen vertrouwden op hun loyaliteit en hun inzet, door een vertekende voorstelling van 

de situatie konden overhalen om de boomgaarden te verlaten en de strijdkrachten over te 

brengen naar de tegenovergestelde kant van de stad. Om hun verraad wat in te kleuren 

haalden ze daarbij als argument aan dat er aan de overkant van de stad, t.t.z. de 

zuidoostelijke zijde, geen boomgaarden waren die een extra beveiliging boden aan de stad 

noch een wal of rivier die een hindernis konden opleveren voor de bestorming van de 

muren. De muur was er volgens hen ook heel laag, opgetrokken uit ruwe baksteen en zou 

wellicht de eerste stormloop al niet kunnen overleven. Belegeringstuigen of andere extra 

voorzieningen waren volgens hen aan die kant ook niet nodig en het zou geen probleem 

opleveren om al bij de eerste bestorming gewoon met hun handen de muur te slopen en zo in 

de stad binnen te dringen. Het enige doel van de verraders met deze argumentatie was dat ze 

er zo het leger konden toe brengen om de huidige posities op te geven, waar de stad het 

meest onder druk stond en het niet lang meer zou kunnen uithouden. Ze wisten nochtans 

perfect dat ze aan de overkant zelf niet in staat zouden zijn om het beleg nog lang verder te 

zetten, laat staan vol te houden.  

De vorsten en alle legerleiders geloofden hen, ze verlieten de posities die ze met zoveel 

zweet en ten koste van zware verliezen in eigen rangen hadden kunnen innemen. Op 

aanwijzing van de verraders verplaatsten ze al hun troepen en ze sloegen hun kamp op aan 

de overzijde van de stad. Maar al gauw realiseerden ze zich dat nu veraf zaten van alle 

watervoorzieningen, dat ze het riante comfort van het fruit moesten ontberen en dat er een 

tekort dreigde aan voedsel. Daarop begonnen ze er zich – weliswaar te laat – over te 

                                                           
5 Psalm 66, 5. 
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beklagen dat er verraad in het spel was en dat ze zich op een criminele wijze uit hun 

comfortabele positie hadden laten verwijderen. 

 

XVII,6 In het kamp van de christenen dreigt er voedseltekort. Het kwaadaardig opzet van de 

verraders komt aan het licht, het beleg wordt opgeheven en men keert terug naar huis. 
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In het kamp begon er een tekort aan voedsel te komen. Vóór de start van de expeditie was 

hen immers de hoop voorgespiegeld dat de verovering van Damascus vlot zou verlopen. Ze 

hadden dus maar proviand voor een beperkte periode meegenomen en dat gold in de eerste 

plaats voor de pelgrims. Men kon hen dat ook niet ten kwade duiden, want ze beschikten 

niet over voldoende terreinkennis. Men had hen ook diets gemaakt dat het voedsel van de 

vruchten uit de boomgaard, die ze gratis konden plukken, voldoende was om een groot leger 

te voeden, ook als er geen ander proviand voorhanden was. 

Ze vervielen dus in grote twijfel en begonnen zowel in het geheim als in het publiek te 

overleggen over wat hen nu te doen stond. Het leek wel erg problematisch, om niet te 

zeggen onmogelijk om terug te keren naar hun vroegere posities. Want zodra de christenen 

deze opgegeven hadden, hadden de vijanden – ze zagen immers dat ze op hun wenken 

bediend werden – die locaties nog sterker beveiligd dan voordien. De wegen, waarlangs de 

christenen eerder binnengekomen waren, grendelden ze af met balken en grote barricades en 

ze installeerden daar een talrijk detachement boogschutters om mogelijke invallers af te 

weren. Het zou de christenen dan ook veel tijd zou kosten om vanuit hun nieuwe posities de 

stad te veroveren en het probleem van de voedselbevoorrading gaf hen daarbij niet zoveel 

respijt meer.  

De legertop van de pelgrims hield dus intern beraad en nam bij die gelegenheid akte van de 

flagrante kwade trouw van personen, op wier loyaliteit zij heel hun visie en al hun projecten 

hadden afgestemd. Ze beseften dat ze zo niet verder konden opschieten en besloten om zich 

terug te trekken, vol afschuw voor het bedrog van hun verraders. Zo werden koningen en 

vorsten, die opgerukt waren in sinds eeuwen ongeziene aantallen, door de schuld van onze 

zonden, onverrichterzake tot de aftocht gedwongen. In een stemming, die het midden hield 

tussen ontreddering en ontzag, keerden ze terug via dezelfde route waarlangs ze ook het 

Koninkrijk waren binnengekomen. Zolang ze nog in het Oosten vertoefden, keken de 

pelgrims met de nodige argwaan naar het beleid van de christelijke leiders. Terecht wezen 

zij hun politiek af als boosaardig en daarom konden zij ook nog weinig sympathie 

opbrengen voor de aangelegenheden van het Koninkrijk. Maar bovendien bleven ze zich, 

nadat ze de kans hadden gekregen om naar hun thuisbasis terug te keren, al die schandalige 

toestanden voor altijd herinneren. Ze hadden een afschuw van de kwalijke mentaliteit van 

diezelfde leiders en ten gevolge hiervan werd niet alleen hun eigen engagement ten opzichte 

van het Koninkrijk, maar ook dat van anderen, die niet aan de expeditie deelgenomen 

hadden, op een laag pitje gezet. Gevolg hiervan was dat er zich voortaan minder kandidaten 

en ook minder gemotiveerde aanhangers aanboden om deze pelgrimage aan te vatten. Tot op 

de dag van vandaag is het daarom ook zo dat nieuwe pelgrims binnen de kortste keer naar 

hun heimat willen terugkeren, want ze willen niet verstrikt raken in een soortgelijk 

wespennest. 

 

XVII,7 De meningen lopen uiteen over de verantwoordelijkheid voor dit verraad. Men wil nog 

maar eens Ascalon gaan belegeren, maar zonder resultaat.  

 

  

 

 

Ik herinner mij dat ik bij herhaling wijze mannen ondervraagd heb, die nog een levende 

herinnering hadden aan die episode. Daarbij was het mijn uitdrukkelijke bedoeling om mijn 

bevindingen uit dat onderzoek vast te leggen in deze Kroniek. Wat was de oorzaak van dat 
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fiasco? Wie waren de verantwoordelijken voor die misdaad en hoe kon zulk crimineel opzet 

uiteindelijk uitgevoerd worden? Maar bij het bepalen van wie finaal aansprakelijk was, 

botste ik op verschillende theorieën.  

Volgens sommigen lag het optreden van de graaf van Vlaanderen aan de basis van die 

catastrofe. Hij maakte, zoals vermeld, deel uit van het christelijk leger. Toen onze troepen 

bij Damascus aangekomen waren en de boomgaarden en de rivier al in onze handen waren, 

zou hij, naar verluidt, eens het beleg begonnen was, de koningen apart benaderd hebben, de 

een na de ander, maar telkens met de expliciete vraag om Damascus na de verovering aan 

hem toe te vertrouwen. Die belofte zou hem ook toegezegd zijn. Toen sommigen uit de elite 

van het Koninkrijk dit hoorden, waren ze erg verontwaardigd en hierin werden ze door 

anderen bijgetreden. Zij vonden het ongehoord dat een leider van dergelijk formaat, die 

tevreden kon zijn met wat hij al bereikt had en die de indruk gaf benevool voor de Heer ten 

strijde te trekken, niettemin zulk substantieel deel van het Koninkrijk voor zich opeiste. 

Maar van hun kant hoopten zij zelf natuurlijk ook dat de inspanningen en de campagne van 

die externe leiders uiteindelijk zou bijdragen tot de uitbreiding van hun eigen territorium. In 

hun verontwaardiging verlaagden zij zich dus tot zulk goddeloos en misdadig gedrag dat ze 

er de voorkeur aan gaven Damascus in vijandelijke handen te laten in plaats van het toe te 

wijzen aan de graaf van Vlaanderen. Ze vonden het schandalig dat zijzelf hun leven lang 

zware inspanningen geleverd hadden in de strijd voor het Koninkrijk terwijl anderen, 

ofschoon pas toegekomen, de vruchten zouden kunnen plukken van al dat labeur. Zijzelf 

bleven ondertussen in de kou staan, zonder enig uitzicht op een of andere vorm van 

erkentelijkheid, waarop zij omwille van hun verdiensten toch al lang aanspraak konden 

maken. 

Volgens anderen was de prins van Antiochië er niet over te spreken dat de koning van 

Frankrijk hem zo in de steek had gelaten en hem in niets geholpen had. Raymond zou dan 

aan enkele legeraanvoerders gevraagd en ook van hen verkregen hebben dat ze hun best 

zouden doen om deze expeditie niet tot het gewenste resultaat te laten leiden. Zij moesten 

van hem manoeuvreren in de richting van een gedwongen roemloze aftocht zonder dat het 

campagnedoel bereikt was.  

Ten slotte beweren nog anderen dat de enige feitelijke zekerheid in deze kwestie is dat de 

verantwoordelijken voor die catastrofe door de vijand rijkelijk betaald zijn, waarbij men in 

deze versie als miraculeuze klap op de vuurpijl nog vermeldt dat al dat zo kwalijk 

verworven geld achteraf gewoon nep bleek en totaal waardeloos.  

Over de uiteindelijke verantwoordelijken voor deze afschuwelijke wandaad blijven de 

meningen dus heel erg uiteenlopen en ik ben in deze kwestie niet tot definitieve conclusies 

kunnen komen. Wie nu ook de ultieme verantwoordelijken mogen geweest zijn, ze mogen er 

zeker van zijn dat ze ooit naar verdienste zullen ‘beloond’ worden, tenzij ze op passende 

wijze boetedoen en de barmhartige Heer hen in zijn mildheid vergiffenis schenkt. 

De christenen keerden dus, zoals gezegd, zonder glorie terug. Damascus, eerder nog in de 

greep van de paniek, kon zich nu verheugen over hun aftocht. Bij de christenen daarentegen 

was “de citer veranderd in een rouwinstrument”6, terwijl ze bij de vijand de hele dag door 

het onderwerp vormden van spotliederen. 

De vorsten keerden dus naar het Koninkrijk terug, riepen opnieuw een vergadering van de 

vooraanstaanden samen en poogden nog een expeditie op te zetten, waardoor ze roemvol in 

herinnering zouden blijven bij het nageslacht, maar men kwam daarbij niet tot een resultaat. 

Sommige christenen suggereerden om Ascalon te gaan belegeren, dat nog in handen van de 

ongelovigen was. Deze stad lag vrij centraal in het Koninkrijk en men kon dus gemakkelijk 

het nodige materiaal daarheen verplaatsen. Ze beweerden dat het een gemakkelijke karwei 

                                                           
6 Job 30, 31.  
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was en dat het niet veel tijd zou kosten om die plaats terug in handen van het christendom te 

brengen. Nog vele andere soortgelijke voorstellen in dezelfde lijn werden geopperd, maar 

elk van hen werd net als dat eerste verworpen en al neergesabeld nog voor het echt aan bod 

kon komen. Want de Heer verijdelde blijkbaar in zijn woede al hun pogingen. 

 

XVII,8 Keizer Konrad keert naar huis terug, maar de koning van de Franken blijft in Syrië. 

  

  

 

 

5 

      

  

 

 

10 

 

 

  

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

Keizer Konrad besefte dat hij niet meer kon rekenen op de gratie van de Heer en dat hij zich 

dus verder niet meer mocht bezighouden met de aangelegenheden van het Koninkrijk. Hij 

liet een schip klaarmaken, nam afscheid en keerde naar zijn eigen rijk terug. Enkele jaren na 

zijn thuiskomst overleed hij in Bamberg, waar hij ook met veel luister in de kathedraal 

begraven werd. Hij was vroom en barmhartig, een opvallende verschijning en buitengewoon 

genereus. Hij bezat een uitgebreide militaire expertise, zijn houding en levenswandel waren 

onder alle opzichten voorbeeldig en zijn nagedachtenis blijft gezegend. Hij werd opgevolgd 

door Frederik, de vermaarde hertog van de Sueven. Als zoon van Konrads oudste broer en 

dus zijn neef, was hij zijn onafscheidelijke partner geweest bij diens pelgrimstocht. We 

hebben al eerder deze talentrijke jongeman vermeld, die tot op de dag van vandaag het 

keizerrijk kordaat en succesvol bestuurt. 

Maar de koning van de Franken vertoefde nog één volledig jaar bij ons. Hij vierde nog het 

paasfeest in Jeruzalem om daarna bij het begin van de lente met zijn vrouw en zijn edelen 

naar zijn eigen land terug te keren. Hij was de beledigingen niet vergeten die hij op de 

heenreis en in feite tijdens heel de pelgrimage van zijn echtgenote had moeten incasseren. 

Daarom liet hij in het bijzijn van de bisschoppen zijn huwelijk officieel ontbinden op grond 

van te nauwe bloedband en hij verliet haar. Onmiddellijk daarna, zelfs nog voor zij zich 

teruggetrokken had in Aquitanië, haar vaderlijk erfdeel, huwde ze met Hendrik, graaf van 

Normandië en hertog van Anjou. Deze laatste volgde, direct na dit huwelijk, koning Stephen 

van Engeland op, die overleden was zonder kinderen van het sterke geslacht na te laten. De 

koning van de Franken huwde dan op zijn beurt met Maria7, dochter van de Spaanse 

‘keizer’8 en een God welgevallige jonkvrouw, die qua karakter en levenswandel een 

toonbeeld was. Dit tweede huwelijk was heel wat gelukkiger. 

 

XVII,9 Nur ad-Din valt het gebied van Antiochië binnen en prins Raymond rukt tegen hem uit. 

Het komt tot een treffen, waarbij prins Raymond het leven laat. 
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Vanaf die dag begon de positie van de Latijnen in het Oosten erop achteruit te gaan. Want 

onze vijanden beseften nu maar al te goed en maakten zich er ook vrolijk over dat de 

formidabele inspanningen van de christelijke leiders en van de machtigste koningen, die 

bekend stonden als solide steunpilaren van het christenvolk, vruchteloos geweest waren, dat 

hun inzet geen resultaat had opgeleverd, dat hun reserves opgebruikt waren en dat hun 

blazoen zwaar besmeurd was. Vroeger was het vernoemen van die namen alleen al reden tot 

paniek bij onze vijanden, maar nu konden ze met minachting en zonder schade terugkijken 

op hun aanwezigheid. Dat veroorzaakte bij hen zulke euforie en arrogantie dat ze in het 

vervolg geen schrik meer hadden van de militaire slaagkracht van de christenen en er ook 

niet meer voor terugschrokken om die veel fanatieker dan voorheen te gaan bedreigen. 

Zo kwam het dat prompt na het vertrek van beide vorsten Nur ad-Din, zoon van Zengi en al 

eerder vernoemd, een talloze legermacht van Turken uit heel het Oosten samentrok en 

                                                           
7 In feite heette zij Constance. Ze was de dochter van Alfonso VII van Castilië. 
8 Alleen intern binnen het Iberische schiereiland werd de titel ‘keizer’ tot in de 13e eeuw gebruikt om de 
officieuze soeverein over de diverse lokale vorsten aan te duiden. 
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hiermee het territorium van Antiochië nog driester dan gewoonlijk begon te terroriseren. 

Toen hij zag dat het Latijnse prinsdom op geen enkele externe hulp kon rekenen, begon hij 

aan het beleg van de burcht van Nepa.9  

Prins Raymond van Antiochië werd hierover geïnformeerd en deze, vermetel en impulsief 

als altijd en bovendien in dergelijke kwesties ook niet bereid om naar andermans advies te 

luisteren, wachtte niet op de aankomst van zijn ruiterescorte, dat hij opgevorderd had. Met 

een beperkt gezelschap spoedde hij zich onbesuisd naar het bewuste gebied, waar hij Nur 

ad-Din aantrof, terwijl die volop bezig was met het beleg van die versterkte nederzetting. 

Toen Nur ad-Din hoorde dat de prins in aantocht was, vreesde hij dat hij een omvangrijk 

leger zou meebrengen. Omdat hij het niet riskeerde om Raymond op te wachten en een 

gevecht met hem aan te gaan, staakte hij het beleg en trok zich terug op een veilige plek. 

Daar nam hij een afwachtende houding aan, terwijl hij zich ondertussen via talrijke 

rapporten liet informeren wat voor troepen de prins had meegebracht en of er nog meer en 

talrijker hulptroepen op komst waren. De prins was in de wolken over dat eerste succes en, 

boordevol zelfvertrouwen zoals gewoonlijk, begon hij zich roekeloos te gedragen. Hij kon 

in de naaste omgeving beschikken over burchten die een veilig onderkomen konden bieden 

voor hem en zijn gevolg en waar hij zonder risico zijn manschappen kon onderdak geven. 

Maar toch gaf hij er de voorkeur aan om zich op de open vlakte te wagen, want hij vond het 

beneden zijn waardigheid om de indruk te wekken dat hij zich uit schrik voor Nur ad-Din 

zelfs maar kortstondig terugtrok. Hij koos er dus voor om zich aan vijandelijke overvallen 

bloot te stellen. 

Tijdens die nacht zag Nur ad-Din dat de prins geen extra versterkingen kreeg en hij rekende 

op een gemakkelijke overwinning met de troepen die hij had meegebracht. Hij omsingelde 

met zijn leger de formatie van de prins en blokkeerde hen zoals bij het beleg van een stad. 

De volgende morgen merkte de prins die massale vijandelijke aanwezigheid op en hij voelde 

zich – helaas te laat – niet meer zo zeker over het potentieel van zijn troepen. Twijfel 

bekroop hem, maar toch stelde hij zijn manschappen in slagorde op en hij zette hen in 

stelling voor een lijf-aan-lijfgevecht met de vijand. Zijn metgezellen bonden de strijd aan, 

maar zij moesten voor de vijand onderdoen en waren niet opgewassen tegen hun overmacht. 

Ze werden op de vlucht gedreven en lieten de prins in het gezelschap van slechts enkele 

gezellen op het slagveld achter. Hoewel hij een zeer dappere man was, ongelooflijk 

bedreven met de wapens en ook manhaftig bleef doorvechten, raakte hij te midden van een 

stapel lijken, waarvoor hijzelf gezorgd had, uitgeput van al dat houwen met zijn zwaard. Hij 

was buiten adem, werd doorstoken door vijandelijke zwaarden en gaf de geest. De vijanden 

kapten zijn hoofd en zijn rechterarm af en lieten zijn verminkte lichamelijke resten achter 

tussen de andere lijken. Daar sneuvelde onder andere ook een grote en machtige figuur – 

zijn onderdanen zijn hem eeuwige rouw verschuldigd – namelijk Renald van Marash, aan 

wie de graaf van Edessa zijn dochter had uitgehuwelijkt. Onder de adel vielen er nog talrijke 

andere slachtoffers, van wie we de namen niet meer bewaard hebben.  

Raymond was een sterke persoonlijkheid met een grote militaire expertise, voor wie de 

vijand zeer bevreesd was, maar hij kende niet veel succes. Zijn krachtdadig optreden en zijn 

vele luisterrijke prestaties in het prinsdom verdienen een aparte behandeling. Wij moeten 

ons hier echter blijven focussen op de algemene geschiedenis en kunnen ons dus niet 

veroorloven om ons toe te spitsen op particuliere aangelegenheden en om daarvoor onze pen 

te gebruiken.  

Raymond sneuvelde op 29 juni 114810 in zijn dertiende regeringsjaar op het feest van de 

heilige apostelen Petrus en Paulus op een plaats, gelegen tussen de stad Apamea en de 

                                                           
9 Inab (N-Syrië). 
10 In feite: 29 juni 1149. 
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Chastel Rouge burcht, die ook Fons Muratus (= ‘ommuurde bron’) genoemd wordt. Zijn 

stoffelijk overschot werd aangetroffen tussen de lijken van de andere gesneuvelden en 

geïdentificeerd op basis van enkele uiterlijke kenmerken en littekens. Hij werd overgebracht 

naar Antiochië en tijdens een plechtige uitvaartdienst bijgezet tussen zijn voorgangers in de 

voorhal van de kerk van de prins der apostelen. 

 

XVII,10 Nur ad-Din kan zich uitleven in heel dat gebied. De koning trekt in allerijl daarheen 

om hulp te bieden. De sultan van Iconium valt het gebied van de graaf van Edessa binnen. 
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Om zijn triomf nog kracht bij te zetten en als symbool voor zijn overwinning stuurde Nur 

ad-Din Raymonds hoofd en rechterhand – hij had die ook daarom van zijn lijk laten 

afhouwen – naar de opperste vorst en heerser van de Saracenen, de kalief van Bagdad en 

naar andere Turkse satrapen her en der in het Oosten. Zo wilde hij bewijzen dat degene die 

doorging voor de ergste belager van de heidenen door hem uitgeschakeld was. 

De bevolking van het gebied van Antiochië moest nu de bescherming ontberen van een 

leider van dergelijk formaat en zij begonnen te jammeren. Ze konden hun tranen niet 

bedwingen en zetten hun verdriet nog meer in de verf door onophoudelijk geklaag. Met 

weeklachten en met stemmen, door tranen gesmoord, haalden ze de exploten van die grote 

figuur weer op. Het bericht over zijn dood zorgde niet alleen bij de bevolking in de naaste 

omgeving van Antiochië voor rouw. Dat nieuws verspreidde zich wijd en zijd, kwam hard 

aan zowel bij de elite als bij het gewone volk en dompelde iedereen in een diepe rouw. 

Maar ondertussen besefte Nur ad-Din, die, in de voetsporen van zijn vader, een verbeten 

vervolger was van het christelijk geloof en van het christendom, maar al te goed dat de prins 

van dat gebied samen met het gros van zijn troepen in die veldslag omgekomen was. Hij 

deed dus een inval in die regio, begon die naar believen te teisteren en er overal razzia’s in 

te houden. Daarbij belandde hij zelfs tot vlak bij Antiochië en overal in die omgeving 

stichtte hij brand. Dan ging hij naar het klooster van St.-Simeon, hoog in de bergen tussen 

Antiochië en de zee. Ook daar maakte hij voluit misbruik van zijn overmacht en hij ging er 

willekeurig te keer. Van daar zakte hij af naar de zee, die hij voordien nog nooit gezien had 

en als bekroning van zijn triomfantelijke tocht daarheen, ging hij zich daar wassen in het 

bijzijn van zijn entourage. Op de terugweg veroverde hij in het voorbijgaan de vesting van 

Harrenc, op nauwelijks tien mijl van Antiochië. Hij deelde de nodige instructies uit om deze 

stad na de inname uit te rusten met wapens, manschappen en voldoende proviand om een 

meerdaags beleg te kunnen doorstaan.  

Heel de bevolking verkeerde nu in paniek en hun land werd vernederd terwijl ze erop 

moesten toekijken. Immers de Heer had hen een eliteleger bezorgd en een prins om het land 

te besturen en nu was er niemand die hen te hulp kwam of die hen tegen die acute dreiging 

bescherming kon bieden. Constance, de echtgenote van de prins, bleef alleen achter met 

twee onmondige zoontjes en dochtertjes en moest zo instaan voor de politieke leiding van 

het prinsdom. Er was niemand om in de plaats van de prins te treden en de bevolking te 

doen ontwaken uit hun lethargie. In die omstandigheden ontpopte patriarch Aimery van 

Antiochië, een bekwame figuur en tevens zeer welstellend, zich tot behoeder van dat zo 

zwaar getroffen gebied. In tegenspraak met zijn karakter was hij ook niet te gierig om voor 

soldij te zorgen, troepen op de been te brengen en zo tegemoet te komen aan de noden van 

dat moment. 

Ook de koning van Jeruzalem werd op de hoogte gebracht van de crisissituatie in die regio 

ten gevolge van de dood van de prins. Hij was erg onder de indruk, trommelde de nodige 

troepen op om zijn broeders in nood te kunnen bijstaan en trok ijlings naar het gebied van 

Antiochië. Zijn aanwezigheid op het terrein betekende een opkikker voor de totaal 

gedemoraliseerde en wanhopige bevolking. De koning verenigde nu de hulptroepen die hij 



  

460 
 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

65 

zelf had meegebracht met degene die in heel het gebied nog voorhanden waren. Hij riep hen 

op tot verzet en als prikkel om hun moreel terug wat op te krikken, ging hij Harrenc 

belegeren, een vesting die, zoals vermeld, recent was ingenomen. Maar hij kon daar geen 

succesboeken, want de vesting was minutieus versterkt. Hij keerde daarom enkele dagen 

later onverrichterzake terug naar Antiochië.  

De sultan van Iconium had op zijn beurt de dood van de prins vernomen en zakte met een 

omvangrijke troepenmacht af naar Syrië. Hij nam veel steden en versterkingen in en begon 

dan aan het beleg van Turbessel, hoewel graaf Joscelin daar verbleef met vrouw en 

kinderen. Ondertussen stuurde de koning zijn opperbevelhebber Humfred van Toron met 

zestig ridders uit om Azaz te gaan beschermen tegen een Turkse invasie. Uiteindelijk gaf 

graaf Joscelin aan de sultan alle gevangenen terug die hij uit die regio in zijn kerkers 

opgesloten hield en daar bovenop nog twaalf ruiteruitrustingen. Vervolgens werd de vrede 

bezegeld. De sultan vertrok en de graaf, die nu verlost was van het beleg, trok nog diezelfde 

dag naar Azaz en vandaar naar Antiochië omdat hij de koning wilde bedanken voor zijn 

welwillende houding tegenover hem. 

Na zijn bezoek aan de koning nam hij afscheid en in een beperkt gezelschap keerde hij naar 

zijn eigen thuisland terug. De koning van zijn kant bleef nog in Antiochië om de zorg op te 

nemen over die in de steek gelaten regio. Zodra de situatie daar, alle lokale en actuele 

toestanden in acht genomen, genormaliseerd was en de rust hersteld, keerde Boudewijn 

terug naar zijn Koninkrijk, waar privé beslommeringen zijn aanwezigheid vereisten. 

 

XVII,11 Na het vertrek van de koning uit Antiochië wordt de graaf van Edessa door de vijand 

gevangengenomen. Hij overlijdt in mensonterende omstandigheden. 
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Graaf Joscelin II van Edessa was een vadsigaard en hij moest qua ethisch verantwoord 

gedrag erg onderdoen voor zijn vader. Hij gaf zich over aan lage en liederlijke praktijken, 

minachtte al wat waardevol was en ging op zoek naar al wat verderfelijk was. De ondergang 

van de prins van Antiochië, tegen wie hij een niet te verzadigen haat koesterde, beschouwde 

hij voor zichzelf als een goede zaak, waarbij hij zich niets aantrok van het terechte gezegde 

“Als het huis van de buren in brand staat, is dat uw probleem.”11Hij vertrok ’s nachts naar 

Antiochië, naar verluidt op vraag van de patriarch. Alleen vergezeld door een jongeman die 

zijn paard begeleidde, zonderde hij zich af van zijn gezelschap om zijn ingewanden te 

ledigen en aan een natuurlijke behoefte te voldoen. Maar zonder dat zijn voorgangers of wie 

na hem kwamen iets doorhadden, werd hij door bandieten overvallen, die zich in een 

hinderlaag verstopt hadden. Ze brachten hem naar Aleppo en daar plukte hij de vruchten van 

zijn zedeloos gedrag. Ten slotte bezweek hij aan de vuiligheid van de kerker en het gewicht 

van de ketens. Mentaal en fysiek totaal uitgeput, stierf hij daar een ellendige dood.12 

De volgende ochtend gingen de leden van zijn escorte, die helemaal geen weet hadden van 

wat hem overkomen was, op zoek naar hun heer, maar ze konden hem niet vinden. Toen ze 

beseften dat hun zoektocht geen resultaat opleverde, keerden ze terug om verslag uit te 

brengen van de gebeurtenissen. Andermaal kwam heel het land van Edessa in de greep van 

verbijstering en ontzetting. Hoewel voordien empathie voor hun buren in nood bij hen een 

onbekend begrip was, leerden ze, nu ze op dezelfde manier in eigen midden getroffen 

werden, toch uit deze ervaring hoe ze solidair moesten zijn met het lijden van anderen. Na 

enkele dagen vernamen ze uiteindelijk uit berichten van mensen die het konden weten dat de 

graaf gevangen gehouden werd in Aleppo. 

                                                           
11 Horatius, Epistulae I 18, 84. 
12 Na negen jaar gevangenschap. 
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Zijn echtgenote, een eerbare, sobere dame die God vreesde en op haar beurt ook bij God 

geliefd was, bleef achter met een minderjarige zoon en twee dochters. Zij probeerde naar 

best vermogen en met de ruggensteun van de vooraanstaanden het volk te besturen. Daarbij 

deed ze haar uiterste best om de versterkingen in haar gebied voldoende te laten voorzien 

van wapens, strijdkrachten en proviand met het oog op vijandelijke agressie. Daarbij 

presteerde ze beduidend meer dan wat een vrouw in feite vermag. 

Het resultaat van het zondig gedrag van de christenen was dus dat twee gebieden een gezond 

beleid door hun vorsten moesten ontberen, zich nog met moeite konden handhaven en onder 

vrouwelijk gezag stonden. 

 

XVII,12 De koning en zijn baronnen zorgen voor de wederopbouw van Gaza in de buurt van 

Ascalon.  
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Korte tijd na deze rampzalige gebeurtenissen in de regio van Antiochië bezocht God in zijn 

mededogen terug het Koninkrijk. De koning en ook de baronnen van het gebied van 

Jeruzalem richtten zich op uit het stof en uit die diepe put, waarin ze door al die veelvuldige 

rampen duidelijk beland waren. Ze kregen terug moed en besloten tot de wederopbouw van 

de aloude stad Gaza, tien mijl ten zuiden van Ascalon. Hun doelstelling daarbij was om 

meer greep te krijgen op die bijzonder vervelende vijanden uit Ascalon en op die manier hun 

verraderlijke aanvallen beter te kunnen intomen. Gaza was verwoest en op dat ogenblijk 

volledig onbewoond. Een wederopbouw kon ervoor zorgen dat ze Ascalon, dat ze reeds, 

zoals bij een beleg, in het noorden en het oosten met versterkte nederzettingen omsingeld 

hadden, nu eveneens vanuit het zuiden zouden kunnen bedreigen. Op die manier zouden ze 

ook langs die kant kunnen zorgen voor continue confrontaties en frequente overvallen. Heel 

het volk kwam dus op de afgesproken dag als één man bij elkaar, ze gingen eensgezind aan 

de slag en deden hun uiterste best om de stad zo snel mogelijk terug op te bouwen. 

Gaza was een zeer oude stad, een van de vijf steden van de Filistijnen en vermaard voor 

haar architectuur. Van haar voormalige luister bleven nog vele indrukwekkende sporen 

over: kerken en grote huizen, zij het in puin, marmer en grote stenen en ook een groot aantal 

cisternen en bronnen met opborrelend water. De stad lag op een niet al te hoge heuvel en 

binnenin haar muren besloeg ze een ruim en uitgestrekt terrein. 

De christenen realiseerden zich dat het niet veel zin had – ze beschikten trouwens op dat 

moment niet over voldoende mankracht – om heel de stad herop te bouwen. Ze bezetten dus 

een deel van de heuvel, legden tot op een aanzienlijke diepte fundamenten en bouwden 

daarop een burcht die in het oog viel door zijn muren en zijn torens. Dankzij de hulp van de 

Heer brachten zij hun werk tot een goed einde op een minimum van tijd. Eens de burcht 

voltooid was en tot in de puntjes afgewerkt, droegen ze het beheer en het eigendomsrecht, 

samen met het land rondom, met algemene instemming definitief over aan de 

Tempelridders. Deze moedige kerels, die erg bedreven zijn met de wapens, zorgen tot op de 

dag van vandaag loyaal voor de burcht die hen is toevertrouwd. Ze hebben er altijd 

nauwgezet over gewaakt en bovendien Ascalon ondertussen bij herhaling fors met aanvallen 

bestookt, nu eens in het geniep, dan weer manifest. Voordien deden de vijanden uitvallen, 

terroriseerden heel de regio en zaaiden voortdurend paniek onder de christenen. Maar nu ten 

gevolge van de oprichting van de burcht van Gaza vonden ze het al een toppunt van succes, 

als ze met smeekbeden of tegen een vergoeding vrede konden bekomen, al was het maar 

tijdelijk, en zo de kans kregen om binnen hun muren een opgesloten bestaan te leiden en het 

daar rustig te hebben. De burcht toonde zijn nut niet alleen door de teloorgang van Ascalon, 

wat ook het doel was van de werken, maar ook na de latere inname van deze stad bood die 

vesting als zuidelijke grenspost van het Koninkrijk een bijzonder efficiënte beveiliging 

tegen de Egyptenaren. 
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Tegen het begin van de lente waren de binnenwerken aan de burcht grotendeels voltooid, 

waarop de koning en de patriarch naar Jeruzalem terugkeerden. Ze lieten de Tempeliers ter 

plaatse achter, want aan hen had men de bewaking van de burcht toevertrouwd. De 

Egyptische hulptroepen, die naar gewoonte drie- of viermaal per jaar het detachement in 

Ascalon kwamen aflossen, daagden net op dat ogenblik in groten getale voor de burcht van 

Gaza op. De bewoners hadden zich binnen in de burcht voor de vijand in veiligheid gebracht 

en deze lanceerde enkele forse stormaanvallen. Al vlug moesten de aanvoerders inzien dat 

ze geen succes hadden en na enkele dagen van beleg ten koste van zware inspanningen 

vertrokken ze naar Ascalon.  

Van die dag af kwam er ‘slijtage’ op hun militaire slagkracht en ook hun teugelloze 

vernielzucht werd aan banden gelegd. Ze hielden er voortaan mee op om het omliggende 

gebied te terroriseren en ook het Egyptische leger, dat, zoals eerder vermeld, bij herhaling 

deze stad in noodsituaties kwam ondersteunen, durfde voortaan alleen nog via de zee 

komen. Zij waren immers bevreesd voor hinderlagen onderweg, die vanuit de burcht zouden 

worden opgezet en zij waren zeer beducht voor de daar gelegerde troepen. 

 

XVII,13 Tussen de koning en zijn moeder rijst er een ernstig conflict. Boudewijn laat zich tot 

koning kronen, buiten het medeweten van zijn moeder.  
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Ondertussen verliepen de zaken in het Koninkrijk van het Oosten voorspoedig en het land 

kon genieten van een toestand van vrede. Het graafschap Edessa was echter ten onder 

gegaan en in vijandelijke handen beland en ook de regio van Antiochië had erg te lijden van 

frequente vijandelijke invallen. Maar Satan, wiens aard het is altijd tweedracht te zaaien en 

die de christenen hun voorspoed misgunde, stuurde aan op interne onlusten en probeerde de 

vrede onder de christenen te verstoren. Ziehier de oorzaken en de aanleiding van de crisis:  

Koningin Melisende, een dame met een schitterend palmares, die wij vroom gedenken bij de 

Heer, was na de dood van haar echtgenoot, zoals eerder vermeld, achtergebleven met twee 

minderjarige kinderen. De eindverantwoordelijkheid en het bestuur van het Koninkrijk, dat 

haar erfrechtelijk toekwam, berustten bij haar, zolang zij de wettige voogdij over haar twee 

zonen uitoefende. Met de ruggensteun van de baronnen van het Koninkrijk was zij tot dan 

toe kordaat en met succes als regentes opgetreden met een energie en een geesteskracht die 

ver uitstegen boven wat men van een vrouw mocht verwachten. Toen haar oudste zoon 

Boudewijn, van wie wij hier de carrière beschrijven, zelf op de troon kwam, had hij vaak 

oor voor haar adviezen en hij schikte zich er ook naar.  

Melisende had bij de adviseurs, op wier medewerking en raad zij een beroep deed, een 

uitgesproken voorkeur voor één edelman, haar neef Manasses. Zodra zij op de troon kwam, 

had zij hem de verantwoordelijkheid over het leger toevertrouwd en hem tot 

opperbevelhebber benoemd. Maar de gunsten van de koningin stegen hem, naar verluidt, 

naar het hoofd. Hij ging zich overdreven superieur gedragen tegenover de andere 

rijksbaronnen en betoonde hen niet het respect dat hen toekwam. Deze houding had een 

gloeiende haat van de edelen van het rijk tegen hem veroorzaakt. Als de autoriteit van de 

koningin hen niet zou afgeremd hebben, waren ze ongetwijfeld in staat geweest om hun 

afkeer voor hem ook in praktijk te brengen. Manasses was in het huwelijk getreden met de 

weduwe van Balian de Oudere, een edele dame die ook moeder was van de broers Hugo, 

Boudewijn en Balian van Ramla. Door deze verbintenis was hij erin geslaagd om zijn 

rijkdom gevoelig te vergroten en het aantal van zijn eigendommen fors uit te breiden. Bij de 

fervente tegenstanders van Manasses nam de koning in woord en daad het voortouw. Hij 

beschuldigde Manasses ervan dat hij in het geniep ervoor zorgde dat hij de sympathie van 

zijn eigen moeder kwijtspeelde en dat hij haar verhinderde om zich coulant op te stellen. Op 

de achtergrond bewogen zich in deze kwestie uiteraard ook heel wat ‘stokers’ die het vuur 
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van de haat nog aanwakkerden, omdat ze afgunstig waren op de macht van Manasses en zijn 

invloed op het beleid buitensporig vonden. Zij oefenden constant druk uit op de koning 

opdat hij aan zijn moeder haar macht als koningin zou ontnemen. Hij was immers, volgens 

hun woorden, nu volwassen geworden en het zou een oneer betekenen als hij naar de pijpen 

bleef dansen van een vrouw en de zorg voor zijn eigen Koninkrijk in handen liet van iemand 

anders dan hijzelf. 

Onder invloed van deze en gelijkaardige adviezen besloot de koning om zich plechtig te 

laten kronen op het feest van Pasen in Jeruzalem. De patriarch en andere wijzen, die 

absoluut de interne vrede in het Koninkrijk wilden bewaren, vroegen Boudewijn 

nadrukkelijk om zijn moeder een plaats te geven in die ceremonie. Naar aanleiding van dat 

advies veranderde hij het tijdstip dat voor die plechtigheid gereserveerd was om zo te 

verhinderen dat zijn moeder er een rol zou moeten in spelen. Een dag later verscheen hij 

onverwachts en zonder zijn moeder te verwittigen in het openbaar getooid met een kroon. 

 

XVII,14 De koning en zijn moeder verdelen het Koninkrijk onder elkaar. Boudewijn forceert 

zich een toegang tot Jeruzalem en belegert zijn moeder in de Davidstoren. Uiteindelijk wordt 

de vrede en de rust hersteld. 
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Na het einde van de ceremonie riep de koning een vergadering samen van de 

vooraanstaanden, met o.m. graaf Ivo van Soissons en Walter, heer van St.-Omer. Daarna 

ging hij zijn moeder opzoeken, vroeg haar met aandrang om het rijk op te splitsen en eiste 

zijn vaderlijk erfdeel op. Na heel wat onderhandelingen werd het rijk uiteindelijk verdeeld. 

De koning kreeg de eerste keuze en eiste de kuststeden Tyrus en Akko met het erbij horende 

gebied op. Aan de koningin liet hij de steden Jeruzalem en Nablus en alle bijhorende 

rechten. Zo hadden zij dus de onderlinge verdeling geregeld en het volk hoopte nu voor de 

lieve vrede dat dit akkoord ook zo zou nageleefd worden omdat elk van beide nu verplicht 

was om tevreden te zijn met het hem of haar toevertrouwde deel. 

Rond diezelfde tijd benoemde de koning een dappere edelman Humfred van Toron tot 

opperbevelhebber en hij vertrouwde hem de zorg over het leger toe. Hij was eigenaar van 

grote en uitgestrekte domeinen in Fenicië, in de heuvels in de buurt van Tyrus. Maar dit 

wilde helemaal niet zeggen dat de prikkel om het de koningin moeilijk te maken verdwenen 

was. Integendeel, de minste aanleiding volstond om het vuur, dat smeulde in de as, weer aan 

te wakkeren en opnieuw een brandhaard te veroorzaken die groter en gevaarlijker was dan 

de vorige. Want de koning begon, gepusht door diezelfde figuren door wie hij zich eerder 

had laten leiden, zijn moeder opnieuw het leven zuur te maken. Het was zijn bedoeling om 

haar het deel van het rijk, dat zij in onderlinge toestemming verkregen had, te ontnemen en 

alles voor zich op te eisen. Toen de koningin dit besefte, vertrouwde zij de zorg over Nablus 

toe aan enkele vertrouwelingen, waarop zij zich terugtrok in Jeruzalem. 

Ondertussen had de koning een zo talrijk mogelijk leger op de been gebracht en hij ging 

Manasses belegeren in een vesting, die Mirabel heette. Hij dwong hem om zich over te 

geven en afstand te doen van het Koninkrijk en van heel de regio aan deze kant van de zee. 

Daarna legde hij beslag op Nablus en trok naar Jeruzalem, in achtervolging op zijn moeder. 

Heel wat edelen, van wie de bezittingen gelegen waren in het gebied dat aan de koningin 

was toebedeeld en die haar als suzerein loyaliteit verschuldigd waren, vergaten hun eed van 

trouw en lieten haar in de steek. Een minderheid bleef haar echter trouw en zij respecteerden 

ten volle de eed die zij gezworen hadden, o.a. haar nog jeugdige zoon graaf Amalric van 

Jaffa, Filip van Nablus, Rohard de Oudere en nog enkele anderen, van wie de namen ons 

niet te binnen schieten.  

Toen koningin Melisende hoorde dat haar zoon met een leger op komst was, trok ze zich in 

de burcht terug met haar entourage en haar getrouwen, want ze rekende op de stevige 
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versterking van deze vesting. Maar de memorabele patriarch Fulcher besefte dat er uiterst 

gevaarlijke tijden en een periode vol bedreigingen in de lucht hingen. Hij wilde zijn 

verantwoordelijkheid opnemen en een vredesinitiatief op gang brengen. Daarom trok hij de 

koning tegemoet in het gezelschap van enkele vrome en godvrezende clerici. Hij drong er 

bij Boudewijn op aan om van zijn kwalijke plannen af te zien, zich te schikken naar de 

bepalingen van de overeenkomst en zijn moeder met rust te laten. Hij zag echter dat zijn 

initiatief niet aansloeg, legde de aanmaningen van de koning naast zich neer en keerde naar 

de stad terug.  

Boudewijn wilde zijn plannen nu doorzetten en sloeg zijn kamp op bij de stad. De burgers 

probeerden uiteindelijk de woede van de koning te voorkomen en openden de poorten. Zo 

kon hij de stad binnen samen met zijn troepen en hij begon onmiddellijk aan de belegering 

van de burcht, waarin zijn moeder zich teruggetrokken had. Het materiaal voor de 

bestorming werd aangerukt en zij begonnen de burcht te bestoken met werpmachines, bogen 

en slingertuigen. Ze belaagden de vesting onophoudelijk en gunden de belegerden geen rust. 

Deze reageerden op hun beurt op elke aanval, beantwoordden geweld met geweld, 

gebruikten dezelfde technieken als hun belegeraars aan de buitenkant van de burcht en 

deinsden er niet voor terug om zich tegen hun aanvallen te verweren en hen evenwaardige 

verliezen toe te brengen. 

Nadat men enkele dagen lang, met grote risico’s voor beide partijen, gevochten had, zag de 

koning dat hij weinig vooruitgang boekte bij de verovering van de burcht, maar hij weigerde 

toch om van zijn plannen af te zien. Toen boden zich enkele bemiddelaars aan die de vrede 

en de onderlinge verstandhouding wilden herstellen. De koningin stelde zich tevreden met 

de stad Nablus en het gebied dat erbij hoorde en verklaarde zich bereid om Jeruzalem, de 

hoofdstad van het Koninkrijk aan de koning af te staan. Deze laatste legde bij eed de 

plechtige gelofte af dat hij definitief afzag van elke inbreuk op het eigendomsrecht van de 

koningin. Zo werd de verstandhouding tussen beide hersteld en, zoals de Morgenster 

opkomt midden de nevels, trad er opnieuw vrede en rust in voor het Koninkrijk en voor de 

Kerk. 

 

XVII,15 De sultan van Iconium valt andermaal het graafschap Edessa binnen. De koning trekt 

er in allerijl op af. 
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De koning kreeg het bericht binnen – en dat werd ook vanuit betrouwbare bron bevestigd – 

dat de graaf van Edessa helaas gevangengenomen was, dat het hele gebied er nu 

onbeschermd bij lag en blootgesteld was aan vijandelijke invallen. Omdat die regio het, net 

als het territorium van Antiochië, moest stellen met een vrouwelijke leiding, was het nodig 

dat de koning hierin zijn verantwoordelijkheid opnam. Hij nam opperbevelhebber Humfred 

en Guido van Beiroet mee en trok naar het gebied van Tripoli. Hij had ook beroep gedaan 

op enkele edelen uit het domein van de koningin, maar niemand was komen opdagen. In 

Tripoli aangekomen, nam hij de graaf met zijn troepen mee en samen trokken ze in allerijl 

naar Antiochië. 

Er werd immers overal verteld – en het was nog waar ook – dat een zeer machtige Turkse 

vorst, de sultan van Iconium, met talloze ruiters naar dat gebied afgezakt was en dat hij bijna 

de hele regio, die aan zijn eigen territorium grensde, bezet had. De inwoners van die streek 

konden niet tegen hem op en moesten onderdoen voor de slagkracht van zijn leger. Daarom 

hadden ze al hun steden en nederzettingen aan de sultan moeten overdragen en in ruil 

daarvoor hadden ze van hem een vrije en behouden uittocht met vrouwen en kinderen 

gekregen en een vrijgeleide tot Turbessel. Deze stad beschikte immers over solidere 

versterkingen en was ook meer bewoond dan de andere plaatsten in de omgeving. 
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Bovendien was Turbessel het vaste en permanente verblijf van de graaf en vooralsnog leek 

de situatie er veilig.  

Nadat de sultan op die manier, op uitzondering van enkele nederzettingen, heel de regio 

bezet had, werd hij voor belangrijke kwesties opgeroepen en hij moest meteen naar huis 

terugkeren. Maar dat feit betekende voor de bewoners van die regio in feite geen 

vermindering van hun ellende of van hun zorgen. Want Nur ad-Din, de meest fervente 

vervolger van het christenvolk en de machtigste vorst onder de Turken, bleef met nagenoeg 

onophoudelijke invallen de ganse regio terroriseren, met als gevolg dat niemand het nog 

waagde om zich buiten de versterkingen te vertonen. Zo werd dus dat beklagenswaardige 

volk constant geplet tussen twee molenstenen. Het werd ondraaglijk onder druk gezet door 

twee machtige vorsten, terwijl het in feite niet eens in staat was om een machtsontplooiing 

van één van hen te trotseren.  

 

XVII,16 De keizer van Constantinopel stuurt een leger naar het gebied van Antiochië, eist het 

graafschap Edessa op en die eis wordt ook ingewilligd. De versterkte vestingen worden aan 

de Grieken overgedragen en de koning zorgt voor de evacuatie van de Latijnen.  
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Ondertussen had de keizer van Constantinopel bericht gekregen over de uitzichtloze situatie 

van dat gebied. Daarop had hij één van zijn bevelhebbers, voorzien van immense middelen 

en aan het hoofd van een niet geringe troepenmacht, naar die regio gestuurd. Hij bood de 

gravin een vaste jaarlijkse toelage aan, die haar en haar kinderen ten eeuwigen dage een 

respectabele levensstandaard garandeerde. Als tegenprestatie voor het gebied dat haar nog 

toevertrouwd was moest zij de burchten, die zij tot dan toe met moeite onder controle kon 

houden, afstaan aan de keizer. Hij vertrouwde er immers ten volle op, met zijn immense 

rijkdom in het achterhoofd, dat hij die gebieden zou kunnen beveiligen tegen Turkse 

invallen en ook nog andere eerder prijsgegeven gebieden gemakkelijk terug onder zijn gezag 

zou kunnen brengen, als deze provincie volledig aan hem werd overgedragen. 

De koning arriveerde dus in Antiochië en hij werd op de hoogte gebracht van de komst van 

een keizerlijke delegatie. Deze expliciteerden hun missie, maar daarop ontstond er een 

meningsverschil tussen de plaatselijke leiders. De ene partij stelde dat de toestand nog niet 

zo kritiek was dat men moest overgaan tot dergelijke maatregelen. Anderen achtten de 

overdracht aan de keizer noodzakelijk om te voorkomen dat heel het gebied ten prooi zou 

vallen aan de vijand. De koning nam akte van beide standpunten en kwam tot de conclusie 

dat deze regio de toestand, waarin men verzeild geraakt was, niet lang zou kunnen 

volhouden. Zijn eigen verantwoordelijkheid voor het beheer van het Koninkrijk liet hem ook 

niet toe om nog langer ter plaatse te verblijven. Hij beschikte trouwens niet over de nodige 

troepen om twee gebieden, die van elkaar vijftien dagreizen verwijderd waren, op een 

behoorlijke manier te besturen. Bovendien zag hij dat Antiochië, dat halfweg lag tussen 

Jeruzalem en Edessa het al ettelijke jaren moest stellen zonder een echte bewindvoerder. Dit 

alles noopte hem ertoe om de overblijvende vestingen van het graafschap tegen vooraf 

vastgelegde voorwaarden aan de Grieken over te dragen. Waarschijnlijk rekende hij er wel 

niet erg op dat deze provincie dankzij Griekse steun haar actuele status zou kunnen 

behouden. Maar hij gaf er toch de voorkeur aan dat een eventuele fatale afloop van deze 

kwestie onder Grieks bewind zou voorvallen. Zo wilde hij vermijden dat het fiasco van de 

ondergang van de bevolking en de ineenstorting van het regime op zijn conto zou komen. 

Op basis van de eerder vermelde garanties kwam men zo tot een akkoord, waar de gravin en 

haar kinderen zich in konden vinden. Nu er consensus was, liet men het akkoord registreren 

en meteen werd ook de dag vastgelegd waarop de koning met al zijn troepen naar die regio 

zou afzakken, de macht zou overdragen aan de afgevaardigden van de keizer en alle 

vestingen zou afstaan.  
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Op de vastgelegde datum ging de koning dus, volgens afspraak, op pad met in zijn 

gezelschap de graaf van Tripoli, een aantal baronnen, zowel uit Antiochië als uit zijn eigen 

Koninkrijk en ook een Griekse delegatie. Ze trokken naar het territorium van de graaf van 

Edessa en belandden in Turbessel. Daar vingen zij de gravin en haar kinderen op en alle 

anderen die wilden emigreren, Latijnen zowel als Armeniërs, mannen zowel als vrouwen. 

Dan droeg hij het territorium over aan de Grieken.  

Volgende versterkingen waren tot dan toe in christelijke handen geweest: Turbessel, Antep, 

Ravendel, Ranculat13, Bile14, Samosata en wellicht nog enkele anderen. Allen werden zij 

toen in de handen van de Grieken overgedragen. Daarna maakte de koning zich op voor de 

terugtocht met heel de massa die wilde emigreren, lastdieren en bagage incluis. Dat laatste 

was er te veel aan. Iedereen had zich immers voorgenomen om heel zijn huishouding, al zijn 

personeel en heel zijn meubilair mee te nemen op de uittocht. De koning probeerde dus om 

zo snel mogelijk weg te komen met heel die ongewapende massa en die enorme bagage, 

want hij wilde hen evacueren zonder risico.  

 

XVII,17 Nur ad-Din rukt op tegen de koning en probeert de evacuatie te verhinderen. De 

koning slaagt erin, weliswaar met heel wat moeite, om Antiochië te bereiken. Nur ad-Din 

verdrijft de Grieken en bezet heel het gebied van Edessa. 
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Nur ad-Din kwam te weten dat de koning daarheen gekomen was om de bevolking te 

evacueren, dat Boudewijn alle hoop verloren had om die regio te behouden en dat hij 

daarom de vestingen had overgedragen aan de Grieken, verwijfde kerels zonder 

ruggengraat. De paniek van de christenen betekende voor hem een stimulans en daarom 

trommelde hij in alle aangrenzende regio’s troepen op, waarmee hij in allerijl oprukte naar 

dat gebied. Hij wilde het tot een treffen laten komen met de koning en met dat volk dat niet 

meer in eigen kunnen geloofde en gehinderd werd door al te veel bagage. Indien de 

confrontatie met hen in die omstandigheden zou plaatsvinden, gaf dat volgens hem uitzicht 

op de overwinning.  

Boudewijn had die weerloze volksmassa nog maar tot bij Tulupe gevoerd, dus nauwelijks 

vijf of zes mijl van Turbessel en ondertussen had Nur ad-Din al heel dat gebied in de greep 

gebracht van zijn troepen. In die contreien was er een vesting, Antep genaamd, die op de 

route van de christenen lag. Ze wilden daar zo snel mogelijk naar toe gaan, maar onder druk 

van het acute gevaar brachten ze eerst orde in hun rangen en schakelden ze over op 

gevechtsformatie om terstond het gevecht met de vijand te kunnen aanbinden. Deze 

brachten ook orde in hun gelederen en keken, zegezeker als ze waren, reikhalzend uit naar 

de komst van de christenen.  

Maar tegen alle verwachtingen in kon het leger van de christenen, dankzij Gods mededogen, 

toch ongehavend Antep, bereiken. Heel de nacht werd benut om zowel de afgepeigerde 

lastdieren als de christenen zelf te laten recupereren. Daarna werd er een vergadering van de 

vooraanstaanden belegd om de route van de volgende dag uit te stippelen. Sommige 

baronnen kwamen op de proppen met een eis om de vesting aan hen over te dragen. Ze 

maakten zich sterk dat ze mits de steun van de Heer in staat zouden zijn om met hun eigen 

strijdkrachten deze plaats te beveiligen tegen Turkse razzia’s. Eén van hen, was afkomstig 

uit het Koninkrijk, Humfred van Toron, een sterke persoonlijkheid en koninklijk 

opperbevelhebber. Naast hem stond nog een machtige edelman uit het prinsdom Antiochië, 

Robert van Sourdeval. Volgens de koning was de gevechtscapaciteit noch het potentieel van 

beide baronnen opgewassen tegen dergelijke opdracht. Hij verwierp dus hun voorstel als 

                                                           
13 Rumkale (Turkije). 
14 Birecik (Turkije). 
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niet realistisch en hield zich consequent aan de overeenkomst met de Grieken. Zodra de 

vesting aan deze laatsten was overgedragen, gaf hij de bevolking het bevel om zich klaar te 

maken voor de tocht. Men kon daar voorname edellieden, nobele dames met hun 

vrijgeboren dochters en hun zoontjes onder snikken, tranen en klagen zien afscheid nemen 

van hun geboortegrond, van het huis van hun voorvaderen, van het land waarin zij 

opgegroeid waren. Ze begonnen met intens verdriet aan deze emigratie naar een volk dat 

niet het hunne was. Niemand was zo staalhard dat hij niet diep geroerd werd door de 

klachten, de tranen en het verdriet van deze vluchtelingen. 

Toen de ochtend aanbrak, pakten ze hun bagage op en ze gingen op weg. En kijk, langs twee 

zijden rukte de vijand in parallelle formatie mee op met de christelijke colonne, paraat om 

deze laatste van alle kanten te overvallen. De christenen van hun kant hielden de 

vijandelijke troepen en hun grote numerieke meerderheid goed in de gaten. Met de 

vijfhonderd ruiters, over wie zij beschikten, reorganiseerden ze hun formatie en iedereen 

kreeg een gepaste plaats in de colonne. De koning plaatsten ze vooraan aan het hoofd van de 

karavaan om de opmars van de voetknechten te commanderen. De graaf van Tripoli en 

koninklijk opperbevelhebber Humfred van Toron moesten toezien op de achterhoede en met 

de talrijkste en de sterkste troepen de vijandelijke aanvallen opvangen en het volk tegen hun 

geweld beschermen. De baronnen van Antiochië moesten zich links en rechts van de 

colonne opstellen, zodat de volksmassa middenin langs alle kanten en rondom beschut werd 

door een sterke troep van gewapende krijgers. 

Heel de dag door tot zonsondergang trok de christelijke karavaan in die formatie verder. Ze 

kregen het ondertussen zwaar te verduren, werden frequent aangevallen, moesten 

voortdurend strijd leveren en kregen zonder ophouden af te rekenen met schermutselingen. 

De pijlenregen, die op onze colonne afgeschoten werd, was zo intens dat de meegedragen 

bagage door de overal uitstekende pijlen het uitzicht kreeg van een egel. Daarnaast was er 

ook nog het stof, de hitte, typisch voor de maand augustus en bovendien een vreselijke 

dorst. Door dat alles raakte het volk volkomen uitgeput. Maar uiteindelijk bij zonsondergang 

gaven de Turken, die geen proviand meer bij zich hadden en tevens enkele edelen uit hun 

rangen verloren hadden, het sein voor de aftocht. Ze staakten de achtervolging van de 

christenen, verbijsterd door hun ongelooflijk uithoudingsvermogen. Opperbevelhebber 

Humfred zette, gewapend met zijn boog, de aftrekkende vijand na en zonderde zich daarbij 

af van zijn gevolg. Hij kwam in contact met een vijandelijke krijger, die zijn wapens op de 

grond legde en bij wijze van eerbetoon beurtelings links en rechts zijn handen omknelde. Hij 

was de dienaar en de vertrouweling van een machtige Turkse leider, die met Humfred een 

broederlijke alliantie gesmeed had en die strikt respecteerde. Die aanvoerder had hem 

uitgestuurd om zijn groeten over te brengen en informatie te bezorgen over de situatie van 

het vijandelijke leger. Hij meldde dat Nur ad-Din besloten had om zijn troepen die nacht 

vervroegd naar huis terug te laten keren. In zijn kamp was het voedsel immers bijna volledig 

opgebruikt, waardoor ze niet meer bij machte waren om de christenen nog verder achterna te 

zitten. Daarop vervoegde de boodschapper opnieuw zijn eigen rangen en ook Humfred 

keerde terug naar de christelijke colonne. Hij bracht het nieuws over aan de koning en 

omdat het ondertussen bijna nacht geworden was, sloeg de voltallige karavaan een kamp op 

bij een plaats, die Ioha genoemd werd. De volgende dagen kon de koning zonder problemen 

de volksmassa verder leiden door een woud, dat Marith genoemd wordt, tot ze aankwamen 

in een gebied dat onder christelijk bestuur stond. Vervolgens trok Boudewijn zich terug in 

Antiochië. 

Nur ad-Din zag dat het territorium van de graaf van Edessa nu alle hulp van de Latijnen 

moest ontberen en hij maakte zich sterk dat de militaire capaciteit van de Grieken, die het 

gebied nu onder hun hoede hadden, niet veel voorstelde. Hij begon dus dat gebied nog meer 

te teisteren, dreef het ritme van zijn razzia’s op en de Grieken bleken daar niet tegen 
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opgewassen. Ten slotte begon hij aan een massale invasie, belegerde de vestingen, joeg de 

Grieken eruit en slaagde erin om binnen het jaar heel het gebied te bezetten. Zo belandde 

een zeer welvarende provincie, die zo goed voorzien was van waterlopen, bossen en weiden, 

die rijk was aan vruchtbare grond, waar alle voorzieningen overvloedig voorhanden waren 

en waar leengoed beschikbaar was om vijfhonderd ridders te gerieven, ten gevolge van onze 

zonden in vijandelijke handen en tot op de dag van vandaag valt ze buiten het bestuur van de 

christenen. In die regio verloor de kerk van Antiochië ook drie aartsbisschoppelijke zetels: 

Edessa, Hiërapolis en Cyrrhus. Deze kerken zijn tot op heden, zij het tegen hun wil in, in de 

handen van het ongeloof en van de heidense dwaalleer. 

 

XVII,18 De koning dringt er bij de prinses van Antiochië op aan dat ze in het huwelijk zou 

treden met een van de baronnen die in staat is om het prinsdom te leiden. Maar zijn advies 

wordt genegeerd. Op de terugweg naar huis gaat hij dan maar langs Tripoli.  
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Ondertussen maakte koning Boudewijn van Jeruzalem zich ernstige zorgen over de stad 

Antiochië en over het bisdom dat eraan verbonden was. Nu men niet meer kon steunen op 

het beleid van een prins, vreesde de koning ervoor dat dit gebied hetzelfde lot zou 

ondergaan als het al eerder besproken graafschap Edessa en op tragische wijze in 

vijandelijke handen zou terechtkomen. De christelijke bevolking zou in dat geval nog meer 

ontredderd raken en onherstelbare schade lijden. Zelf besefte hij dat hij niet in de 

mogelijkheid was om nog langer ter plaatse te blijven, want de zorg voor zijn eigen 

Koninkrijk riep hem terug. Daarom drong hij er bij herhaling op aan bij de prinses van 

Antiochië dat zij met het oog op een huwelijk één van de edellieden zou uitkiezen, die het 

prinsdom met raad en daad zouden kunnen besturen. 

In die tijd hadden zich heel wat gerenommeerde edelen uit dat gebied aangesloten bij de 

campagnes van de koning. Zo was er Ivo van Nesle, de graaf van Soissons, een 

imponerende figuur die tegelijkertijd wijs en bedachtzaam was en in het koninkrijk van de 

Franken een groot prestige genoot. Vervolgens had je ook Walter van Fauquembergues, 

heer van St.-Omer en later van Tiberias, eveneens een wijze man, zeer hoffelijk, met 

bestuurlijke capaciteiten en ook zeer bedreven met de wapens. Verder was er nog Raoul de 

Merle, iemand van hoge adel die kundig was met de wapens en in het oog sprong door zijn 

intellectuele capaciteiten. Elk van hen was een volwaardige kandidaat om het beheer van het 

gebied van Antiochië op zich te nemen. Maar de prinses was bevreesd voor de knellende 

band van het huwelijk en had een vrij en ongebonden leven voor ogen. Het algemeen belang 

was niet haar directe zorg, ze was vooral gefocust op de bevrediging van haar vleselijke 

lusten.  

De koning nam akte van haar intenties en riep in Tripoli een algemene conferentie samen 

van de top van het Koninkrijk én van het prinsdom. Tot de genodigden behoorden ook de 

patriarch van Antiochië met zijn suffragaanbisschoppen en de prinses met de edelen uit haar 

entourage. Ook koningin Melisende, de moeder van de koning, behoorde tot de deelnemers 

en zij werd vergezeld door baronnen van het Koninkrijk. Eerst werden een aantal dossiers 

van algemeen belang grondig doorgenomen en dan belandde men bij het probleem i.v.m. de 

prinses. Maar de koning noch de graaf, nochtans haar verwanten, noch de koningin-moeder 

noch de gravin van Tripoli, haar beide tantes langs moederszijde, konden haar ertoe 

bewegen om in deze kwestie niet alleen oog te hebben voor haar eigen wensen maar ook 

voor haar gebied. Men vertelde dat ze in deze kwestie het advies volgde van de patriarch, 

een sluwe kerel en een echte kameleon. Naar verluidt, stimuleerde hij haar in deze verkeerde 

richting, om ondertussen zelf meer vrijuit zijn zin te kunnen doen bij het bestuur van dat 

gebied, want daar was hij in de eerste plaats op uit. Omdat ze in deze kwestie toch geen 

vorderingen maakten, werd de conferentie ontbonden en iedereen keerde naar huis terug. 
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XVII,19 De koning en zijn moeder komen samen in Tripoli voor een verzoeningspoging tussen 

de graaf en zijn echtgenote. Maar de graaf wordt bij de stadspoorten vermoord door 

Assassijnen.  
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In die dagen kwam het ten gevolge van echtelijke jaloezie tot een zeer gespannen 

verhouding tussen de graaf van Tripoli en zijn echtgenote, de zuster van koningin 

Melisende. Deze laatste was naar Tripoli gekomen om die vijandschap te temperen en 

tegelijkertijd om haar nicht, de prinses van Antiochië, te bezoeken. Maar toen zij andermaal 

niet veel succes boekte bij het gladstrijken van de plooien tussen beide partners, besloot ze 

bij haar terugreis haar zuster mee te nemen. Zo gezegd, zo gedaan en zij vertrokken dus uit 

de stad.  

De graaf van zijn kant had de prinses van Antiochië een eindje begeleid, dan van haar 

afscheid genomen en na een kort oponthoud was hij begonnen aan de terugreis. Terwijl hij 

de stadspoort binnenreed en helemaal niet beducht was voor een of ander kwalijk incident, 

werd hij bij zijn intrede tussen de voorwal en de eigenlijke stadsmuur neergestoken door 

met zwaarden gewapende Assassijnen en zo kwam hij tragisch aan zijn einde. Samen met 

hem sneuvelde ook die beroemde, door ons nog net vermelde edelman, Raoul de Merle en 

ook één van diens ridders, want beide edelen hadden zich net dan aangeboden om de graaf 

op deze tocht te vergezellen. 

Ondertussen was de koning zich in de stad van geen kwaad bewust en druk aan het 

dobbelen. Hij ontspande zich en had geen weet van wat er gaande was. Het bericht van de 

moordaanslag op de graaf veroorzaakte onrust in heel de stad. De bevolking liep te wapen 

en als ze iemand, die een andere taal sprak of anders gekleed was dan de christenen 

tegenkwamen, dachten ze één van de sluipmoordenaars beet te hebben, die de aanslag 

gepleegd hadden. Ze doorstoken al deze mensen met het zwaard en doodden ze zonder 

onderscheid.  

De koning werd gealarmeerd door die onverwachtse herrie en geïnformeerd over de dood 

van de graaf. Erg bedroefd en sterk onder de indruk, kon hij zijn tranen en zuchten niet 

bedwingen en hij liet zijn moeder en zijn tante terugroepen. Zij keerden terug, er volgde een 

overvloed aan tranen en geweeklaag en vervolgens werd het stoffelijk overschot van de 

graaf met de luister die hem toekwam in een plechtige eredienst ten grave gedragen. Op 

aangeven van de koning zwoeren alle vooraanstaanden uit dat gebied de eed van trouw aan 

de gravin en aan haar kinderen. De graaf liet een twaalfjarige zoon na, die net als hijzelf 

Raymond heette en ook een dochter die Melisende heette en jonger was dan haar broer. 

Zodra de koning de zaken op die manier afgehandeld had, keerde hij met zijn moeder en zijn 

baronnen naar zijn Koninkrijk terug. 

 

XVII,20 Een groot Turks leger rukt op naar Jeruzalem om de stad te veroveren. Maar de 

christenen doen een uitval en overwinnen de vijand met veel bravoure.  
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Korte tijd daarna werden de christenen geconfronteerd met een aantal edele Turkse satrapen, 

machtige figuren met een grote naam bij hun volk, de zogenaamde clan van Hiaroquin. Naar 

verluidt hadden zij de heilige stad vóór haar bevrijding door de christenen via erfenis 

verworven. Hun moeder hitste hen op en laakte hun lafheid, omdat ze er al zo lang passief 

op toekeken dat hun voorvaderlijk erfdeel hen ontglipte. Daarom trommelden ze uiteindelijk 

een enorm Turks leger op om daarmee naar Jeruzalem te trekken en deze stad “op grond van 

hun erfrecht” op te eisen. Nadat ze dus een massale troep krijgers verzameld hadden, gingen 

ze, onder de niet aflatende druk van hun hoogbejaarde moeder op pad om, als de Heer het zo 

beschikte, hun opzet te realiseren.  
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Ze bereikten Damascus en daar pauzeerden ze even om het leger terug op krachten te laten 

komen en om wat te kunnen recupereren. De inwoners van Damascus probeerden hen van 

hun onrealistische plannen af te brengen, maar zij hielden voet bij stuk. Daarop zorgden ze 

voor het vereiste budget voor het vervolg van de tocht, brachten hun bagage terug in orde en 

trokken verder naar Jeruzalem, blijkbaar vol vertrouwen in het objectief dat ze voor ogen 

hadden. Vervolgens staken ze de Jordaan over met al hun troepen en trokken de heuvels in, 

waarop de H. Stad gelegen is. Zo belandden ze op de Olijfberg, die vlakbij Jeruzalem boven 

de stad uitsteekt. Van daaruit hadden ze een goed uitzicht op alle heilige plaatsen, in de 

eerste plaats op de Tempel van de Heer, waarvoor zij een bijzondere eerbied koesterden. In 

feite konden ze zo heel de stad ongehinderd overschouwen.  

Het overgrote deel van de strijdkrachten van het Koninkrijk was toen overgebracht naar 

Nablus, want men vreesde dat die oprukkende vijandelijke troep zich massaal op die stad 

zou storten omdat zij niet beschikten over omwallingen. De in Jeruzalem achtergebleven 

christenen kregen de vijanden in het oog, smeekten de hemel om bijstand en grepen naar de 

wapens. Ze repten zich om een uitval te doen uit de stad en ze deden er alles aan om met de 

agressors de strijd aan te binden.  

De weg die afdaalt van Jeruzalem naar Jericho en vandaar naar de Jordaan is heel oneffen, 

gevaarlijk door passages vol rotsblokken en ook door de talrijke afgronden. Dit traject 

betekent dan ook in beide richtingen gewoonlijk een zware klus, zelfs voor reizigers die 

niets te vrezen hebben en ongestoord deze tocht kunnen afleggen. De vijand belandde op die 

route, terwijl ze op de vlucht waren voor de felle druk, die uitging van de christenen. De 

afgronden en de nauwe passages vormden een zware hinder bij hun vlucht en velen stortten 

dodelijk te pletter, zonder dat er een zwaard aan te pas kwam. Anderen probeerden toch te 

ontkomen en een vlakker terrein te bereiken, maar zij stootten op onze zwaarden, liepen 

dodelijke verwondingen op en sneuvelden ter plaatse. Hun paarden waren ook afgemat van 

de tocht en van het zware labeur en zij konden dat zware traject niet meer aan. Totaal 

uitgeput weigerden zij dus hun ruiters nog langer te gehoorzamen. Deze werden nu 

noodgedwongen voetknechten, maar zij moesten de zware last van hun wapenuitrusting 

torsen en waren dergelijke inspanningen niet gewend. De christenen zaten hen op de hielen 

en de vijand viel als slachtvee onder hun zwaarden. Dit alles zorgde voor zulke slachting 

zowel onder de paarden als onder de manschappen dat de weg versperd raakte door de 

talloze lijken en de achtervolging van de vijand erg bemoeilijkt werd. De christenen zaten 

hen niettemin nog feller op de huid. Ze hadden geen interesse voor de buit en evenmin oog 

voor al wat de vijand achterliet. Verwoed gingen zij door met de afslachting en 

beschouwden het als de grootste beloning als zij zelf dropen van het vijandelijk bloed. 

De strijdkrachten die zich bij Nablus verzameld hadden hoorden van de vijandelijke aanval 

op de christenen van Jeruzalem. Zij kwamen in blok in actie en repten zich naar de Jordaan 

om de doorwaadbare plaatsen te bezetten en een eventuele oversteek te verhinderen. Zij 

stootten er op een groep vijanden, die aan hun achtervolgers ontkomen waren, vielen hen 

onverhoeds in de flank aan en staken hen neer. Die dag werden deze getroffen door de hand 

van de Heer, zodat, conform het woord van de Schrift15, “wat de sprinkhaan overliet, 

opgevreten werd door een andere veelvraat.” Want zij die al meenden dankzij hun snelle 

paarden of op een andere manier aan hun achtervolgers te ontkomen, sneuvelden nu onder 

de zwaarden van de christenen die hen vanuit een andere richting aanvielen. Anderen die tot 

de voorhoede behoorden en zich over de Jordaan waagden, waren onvoldoende op de 

hoogte van de doorwaadbare plaatsen, werden meegesleurd door de onstuimige stroming en 

verdronken in de rivier. Ze waren met vele duizenden, boordevol zelfvertrouwen en 

rekenend op de kracht van hun ruiterij, aan die invasie begonnen, maar nu werden ze dus op 

                                                           
15 Joël 1,4. 
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die manier fors in aantal gereduceerd. In grote verwarring en vol ontzag voor de christenen 

keerden ze naar hun thuisland terug. Naar verluidt sneuvelden er op die dag in hun rangen 

ongeveer 5000 krijgers. Deze gebeurtenissen vonden plaats op 23 november 1152 na 

Christus, in het negende regeringsjaar van Boudewijn, de vierde koning van Jeruzalem.  

De christenen waren zwaarbeladen met buit en met alles wat ze in overvloed als prooi 

hadden kunnen binnenhalen. Ze voerden het mee als trofee en keerden naar Jeruzalem terug 

om een plechtig dankoffer op te dragen ter ere van de Heer. 

 

XVII,21 De koning en de baronnen van het Koninkrijk reppen zich naar Ascalon om de 

boomgaarden rond de stad te vernielen. Maar zij schakelen over op een meer ambitieus plan 

en beginnen aan het beleg van de stad.  
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Deze met Gods hulp behaalde overwinning krikte het moreel van de christenen weer op. 

Met de Heer als leidsman voor hun projecten, beslisten ze unaniem, zowel op advies van de 

elite als van de minderen in rang, om hun vijanden in hun directe omgeving, die al te vaak 

voor ernstige problemen gezorgd hadden, nl. de inwoners van Ascalon, nu eens op een 

andere manier schade te berokkenen. Het leek hen op dat moment het meest opportuun om 

een actie op te zetten waardoor ze de boomgaarden aan de rand van de stad, die zeer 

belangrijk waren voor de levenskwaliteit van de burgers, met wortel en al zouden uitroeien. 

Zo konden ze tenminste in dat opzicht vernietigend repliceren op de arrogantie van de 

vijand. De voltallige troepen van heel het rijk werden dus volgens plan op operationele 

sterkte opgetrommeld bij die stad, met als uitgangspunt dat men zich zou houden aan de 

initiële doelstelling van de expeditie. 

Maar de goddelijke clementie was de christenen bij Ascalon op wonderbaarlijke wijze zeer 

nabij en tegen alle verwachtingen in werden zo de ambities van de christenen positief 

bijgesteld. Want nadat deze laatsten zich bij de stad hadden opgesteld, sloegen de burgers zo 

in paniek dat ze om het eerst binnen de stad wilden zijn en dat er niemand meer kon 

gevonden worden om extra muros weerwerk te bieden aan de christenen. Deze laatsten 

meenden van die plotse paniek te moeten gebruik maken en onder de hoede van de 

goddelijke genade besloten ze de stad te gaan belegeren. Er werden boden uitgestuurd naar 

alle uithoeken van het Koninkrijk om thuisblijvers op te trommelen en te informeren over 

het project, zoals ze dat onder goddelijke inspiratie hadden geconcipieerd. Ze moesten hen 

meteen aanmanen om op een afgesproken datum loyaal aanwezig te zijn. 

De oproep werd enthousiast beantwoord en iedereen spoedde zich naar Ascalon. Ze sloten 

zich aan bij de initiatiefnemers en sloegen samen met de anderen hun kamp op bij die stad. 

Om hun besluit voor een aanval op Ascalon kracht bij te zetten en geen twijfel te laten 

bestaan over hun engagement voor dit project, verbonden ze er zich door een plechtige eed 

toe om het beleg van de stad niet te staken tot aan de inname. Alle strijdkrachten van het rijk 

werden dus verzameld en ook de bevolking sloot zich eensgezind aan bij deze campagne. 

De koning, de patriarch en alle seculiere en kerkelijke leiders van het Koninkrijk maakten 

dus op 25 januari onder een goed gesternte en in het bezit van het heilige en verlossende 

kruishout van de Heer hun kamp op vóór Ascalon.  

De volgende kerkelijke prelaten waren aanwezig: patriarch Fulcher van Jeruzalem, 

aartsbisschop Peter van Tyrus, aartsbisschop Boudewijn van Caesarea, aartsbisschop Robert 

van Nazareth, aartsbisschop Frederik van Akko, bisschop Gerald van Bethlehem, een aantal 

abten, Meester Bernard de Tremelay van de Tempel en Raymond van het Hospitaal. Als 

seculiere leiders waren er Hugo van Ibelin, Filip van Nablus, Humfred van Toron, Simon 

van Tiberias, Gerard van Sidon, Guido van Beiroet, Maurice van Montreal, Raynald van 

Châtillon en Walter van St.-Omer. De laatste twee waren tegen betaling ingehuurd door de 

koning. Ze plaatsten hun tenten in een cirkel rond de stad, aan elke aanvoerder werd een 
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gepast verblijf toegewezen en ze begonnen loyaal aan de uitvoering van hun project, 

waaraan ze plichtsgetrouw en met overleg alle zorgen besteedden die een dergelijke 

onderneming vereiste.  

 

XVII,22 Beschrijving van de ligging en de voorzieningen van Ascalon. 
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Ascalon is één van de vijf steden van de Filistijnen. Het ligt aan de kust, heeft de vorm van 

een halve cirkel met de diameter of middellijn aan de zeezijde en de halve cirkel of boog aan 

de landzijde en oostelijk gericht. Heel de stad ligt als het ware in een kuil, die afhelt naar de 

zee en is aan alle kanten omringd door aangelegde wallen, met daarop muren en talrijke 

torens van solide kwaliteit, gemetseld met cement, harder dan steen en met breed 

uitgebouwde muren van de vereiste breedte en de gepaste hoogte. De stad was bovendien 

rondom nog voorzien van even stevig gebouwde voorwallen en dus zeer degelijk uitgerust 

met versterkingen. Er waren geen bronnen binnen de muren of in de onmiddellijke 

nabijheid, maar de stad beschikte wel over tal van putten, zowel binnen als buiten de muren, 

waar drinkbaar water van uitstekende kwaliteit voorhanden was. Daarnaast hadden de 

burgers in de stad zelf nog talrijke reservoirs aangelegd die bij wijze van extra reserve het 

regenwater konden opvangen. 

In de stadsmuur waren er vier poorten die uitstekend beveiligd waren met hoge stevige 

torens. De eerste, de zogenaamde Grotere Poort, geeft uit op het oosten en wordt ook Poort 

van Jeruzalem genoemd, omdat ze gericht is naar de Heilige Stad. Ze beschikt over twee 

zeer hoge torens die als solide bastions de stad als het ware domineren. Vóór die poort zijn 

er in de voorwallen drie of vier kleinere poorten, waarlangs men mits de nodige kronkels tot 

bij de hoofdpoort belandt. De tweede poort is gericht op het westen en wordt Zeepoort 

genoemd, want langs daar hebben de burgers toegang tot de zee. De derde poort geeft uit op 

het zuiden en leidt naar de stad Gaza, waarover wij het eerder gehad hebben en zij wordt ook 

naar haar genoemd. De vierde poort geeft uit op het noorden en wordt Poort van Jaffa 

genoemd naar de naburige stad die aan dezelfde kust ligt. 

Ascalon bood ondanks haar ligging geen enkele maritieme voorziening. Ook nu beschikt ze 

evenmin als in het verleden over een haven of een veilige aanlegplaats voor schepen. De 

kust is er erg verzand en het zeewater rondom is door de hevige lokale winden erg onstuimig 

en wordt door reizigers erg gewantrouwd, tenzij op momenten dat de zee extreem kalm is. 

De gronden aan de buitenkant van de stad zijn erg zanderig en niet geschikt voor landbouw, 

maar wel voor wijngaarden en fruitteelt. Uitzondering hierop vormen enkele noordelijke 

valleien, die via intensieve bemesting en irrigatie voor de burgers toch wat oogst aan 

groenten en vruchten opleveren. 

De stad was zeer goed bevolkt en zelfs de minste of, zoals algemeen gezegd, de meest recent 

geboren inwoner kreeg een financiële toelage van de kalief van Egypte. Die was immers, 

samen met de vooraanstaanden van zijn rijk, zeer bekommerd om Ascalon. Als deze stad het 

zou begeven en in christelijke handen zou terechtkomen, dan was er naar hun mening niets 

meer dat een vrije en probleemloze toegang van de christelijke leiders tot Egypte en een 

gewelddadige machtsovername in de weg stond. Ascalon was voor de Egyptenaren 

bijgevolg een buffer en viermaal per jaar zorgden zij royaal voor ondersteuning van de 

burgers, over zee zowel als over het land. Hun bedoeling was deze enclave overeind te 

houden en van de gewenste rust te laten genieten, terwijl de christenen ondertussen druk 

bezig waren met deze kwestie en er inspanningen voor leverden. De Egyptenaren 

investeerden dus heel ruim in elementaire voorzieningen voor deze stad, zorgden op 

geregelde tijden voor wapens, voor levensmiddelen en voor verse troepen. Immers, zolang 

de christenen met Ascalon bezig waren, moesten zij zelf zich minder zorgen maken over ons 

gevreesde militaire potentieel.  



  

473 
 

 

XVII,23 Begin van het beleg, aanstelling van vlootoversten en bevelhebbers van het landleger. 

  

  

 

 

5 

      

   

 

 

10 

 

  

15 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

Veertig jaar en zelfs meer had deze stad weerstand geboden en weerwerk geleverd tegen alle 

christelijke aanvallen, terwijl de Heer ondertussen de rest van het Beloofde Land in handen 

gegeven had van de christenen. Maar dan besloten zij om deze stad te gaan belegeren, wat 

een zware en bijna onmogelijke opdracht was. Eerst en vooral was Ascalon, meer dan men 

zou verwachten, voorzien van muren, buitenmuren, torens en wallen, van wapens en 

voorraden. Bovendien beschikte de stad over een bevolking met zulke militaire ervaring en 

zulke bedrevenheid met de wapens dat van de eerste dag van het beleg tot de allerlaatste het 

aantal van de belegerden dubbel zo groot leek als dat van de belegeraars. 

De koning, de patriarch, Peter, onze voorganger als aartsbisschop van Tyrus, daarnaast ook 

de rijksbaronnen, seculiere zowel als kerkelijke leiders, allen stelden zij, net als de burgers 

van de diverse steden apart hun tenten op en zo blokkeerden ze de stad langs landszijde. 

Gerard van Sidon, een van de topbaronnen van het Koninkrijk, kreeg het commando over 

een vloot van vijftien goed uitgeruste oorlogsbodems met als opdracht het afsluiten van de 

toegang over zee voor mogelijke indringers en meteen ook het verhinderen van 

ontsnappingspogingen van inwoners die de stad wilden verlaten. Bijna dagelijks werd de 

stad bestormd door onze ridders en voetknechten, maar de Ascalonieten gingen moedig het 

gevecht aan en boden heftig weerstand. Zij vochten immers voor vrouw en kinderen en – het 

allerbelangrijkste – voor hun vrijheid. Bij al deze gevechten was nu eens de ene, dan weer 

de andere partij aan de winnende hand, wat normaal is in dergelijke situaties. Maar de 

christenen trokken toch wel frequenter aan het langste eind. 

Naar verluidt was bij de christenen de bevoorrading van alle mogelijke koopwaren zo goed 

georganiseerd dat de manschappen zich in hun tenten en paviljoenen even comfortabel 

voelden als thuis in hun ommuurde steden. De inwoners van hun kant keken nauwgezet toe 

op de nachtelijke bewaking van de stad. Ze zorgden voor een geregelde aflossing van de 

wacht, waarbij ook vooraanstaande inwoners hun wachtbeurt vervulden, hun ronde deden 

over de stadsmuren en het grootste deel van de nacht slapeloos doorbrachten. Her en der op 

de rondgang van de muren en op de torens waren tegen de kantelen glazen lampen 

geïnstalleerd, die beschermd waren met een glazen dekplaat en voorzien van een door olie 

gevoede vlam. Dankzij deze lampen beschikten de wachtpatrouilles op de muren over licht, 

net als overdag. Ook de christenen in het kamp moesten op geregelde tijdstippen per 

afdeling de wacht houden. Die wachtbeurten verliepen permanent, want men was beducht 

voor nachtelijke overvallen van de stedelingen op het kamp of voor een snelle hulpexpeditie 

uit Egypte, die plots en onverhoeds het christelijke leger zou komen aanvallen. Er waren 

nochtans op diverse plaatsen rond Gaza uitkijkposten geïnstalleerd, die de aankomst van de 

vijand onmiddellijk konden signaleren. 

  

XVII,24 Tijdens de tweede maand van het beleg arriveert er een contingent pelgrims en dat 

betekent een aanzienlijke ondersteuning voor deze militaire operatie. 
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De belegering was zo al twee maanden onafgebroken aan de gang. Zoals gebruikelijk in de 

tijd rond Pasen, werd er een overtocht georganiseerd en arriveerde er een contingent van 

pelgrims. De christenen hielden krijgsberaad en stuurden een aantal afgezanten op hen af 

om op gezag van de koning zowel de pelgrims als de zeelui te verbieden om terug te keren. 

Zij stelden hen een vergoeding in het vooruitzicht en nodigden hen uit om deel te nemen aan 

het beleg en aan die aan God zo welgevallige campagne. Tevens vroegen ze hen om alle 

schepen, de grote, zowel als de kleine in de richting van Ascalon af te leiden. Zij werden 

terstond op hun wenken bediend en op enkele dagen tijd kwamen alle schepen, die 
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deelgenomen hadden aan de overtocht, gedreven door een gunstige wind, aan bij die stad. 

Grote groepen pelgrims, voetvolk zowel als cavalerie, kwamen zich zo bij de christelijke 

troepen voegen en deze groeiden aan in aantal van dag tot dag. 

Er heerste nu in het kamp een opgewekte stemming en een sterk geloof in de overwinning. 

Bij de vijand daarentegen groeide het pessimisme en de angst. Ze hadden geen vertrouwen 

meer in hun gevechtssterkte en waagden zich nog maar sporadisch uit de stad om de strijd 

aan te binden, ook al werden ze daartoe meer dan tevoren geprikkeld. Ze stuurden bij 

herhaling gezanten naar de Egyptische kalief om bij hoogdringendheid hulp te gaan vragen 

en om hem duidelijk te maken dat ze anders in de nabije toekomst zouden ten onder gaan. 

De kalief reageerde alert en liet via zijn aanvoerders die hiervoor bevoegd waren een vloot 

in gereedheid brengen en een leger klaarmaken. Hij liet indrukwekkende schepen vullen met 

wapens, proviand en oorlogstuig, stelde de nodige chefs aan, zette de vereiste financiële 

middelen in, verzette zich tegen elk tijdverlies en stuurde aan op snelheid van uitvoering.  

De christenen hadden zwaar geïnvesteerd in de aankoop van schepen, maar ondertussen 

hadden ze de masten laten verwijderen. Zij zetten vaklui aan het werk en lieten die een zeer 

hoge belegeringstoren bouwen. Binnen en buiten brachten ze zorgvuldig vlechtwerk en 

huiden aan als beveiliging tegen branden of andere aanslagen, zodat de nodige beschutting 

geboden werd aan al wie van daaruit de stad moest gaan bestoken. Uit de rest van het hout, 

dat ze van de schepen konden recupereren, lieten ze slingertuigen vervaardigen, die ze op 

strategische plaatsen installeerden om zo de stadsmuren te kunnen bestoken. Uit hetzelfde 

materiaal bouwden ze ook tuigen, waarmee ze veiliger dichterbij konden komen om de 

aarden wal te slechten. Toen al deze voorbereidingen naar behoren afgewerkt waren, 

onderzochten ze welk deel van de muur het meest in aanmerking kwam om er onze 

stormtoren vlot te kunnen installeren. Met het zo net vermelde materiaal slechtten ze dan de 

aarden wal en onder luid geschreeuw plaatsten ze de toren tegen de muur. Van daaruit 

hadden ze een overzicht over heel de stad en konden ze ook een lijf-aan-lijfgevecht 

beginnen met de bewakers van de naburige torens. De burgers deden hun uiterste best, 

gingen fel te keer, zowel vanop de muren als vanop de wal, met hun bogen en slingers, maar 

hun inspanningen waren vergeefs, want zij konden de manschappen binnenin de toren, die 

het tuig voortbewogen, niet treffen. De inwoners stroomden dan maar samen naar het deel 

van de stadsmuur tegenover onze aanvalstoren en de moedigsten onder hen werden 

aangepord om in die sector hun krachten bot te vieren. Zo volgde dan een continu en 

ononderbroken gevecht met de belegeraars in de toren. 

Maar ook op andere delen van de stadsmuur werd her en der gevochten en verwoed strijd 

geleverd. Bijgevolg verliep er geen dag zonder dodelijke slachtoffers en daarnaast telden 

beide kampen ook talrijke gewonden. We hebben in verband met dit beleg verhalen gehoord 

over staaltjes van uitzonderlijke moed, zowel bij de vijanden als bij de christenen en ook 

over diverse memorabele exploten. Maar hier houden we ons bij de grote lijnen van de 

geschiedenis en we kunnen derhalve niet ingaan op details. 

 

XVII,25 In de loop van de vijfde maand bereikt de Egyptische vloot Ascalon en dit betekent 

een forse opsteker voor de belegerde burgers. 
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Vijf maanden lang hadden de christelijke leiders het beleg al volgehouden, de vijandelijke 

weerstand leek enigszins te verzwakken en bij de christenen begon de hoop op de inname 

van de stad zeer reëel te worden. Maar plots kwam, door een gunstige wind gedreven, de 

Egyptische vloot opdagen. Toen de Ascalonieten dit bemerkten, hieven zij hun handen ten 

hemel en schreeuwden luidkeels dat de christenen zich nu moesten terugtrekken ofwel op 

korte termijn zouden ten onder gaan. 
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Gerard van Sidon, de christelijke vlootcommandant, zag de vijandelijke strijdkrachten 

aankomen en wilde hen met zijn beperkt aantal schepen tegemoet varen om hun aankomst 

onmogelijk te maken. Maar hij kreeg schrik van hun numerieke overwicht, maakte 

rechtsomkeer en wilde zich in veiligheid brengen en zijn leven vrijwaren door te vluchten.  

De vijandelijke vloot kon dus ongestoord de stad benaderen en aan de burgers de 

ondersteuning bieden waarnaar ze zo hadden uitgekeken. Zij beschikten over zeventig 

zogenaamde galleien en over nog een aantal andere kolossale schepen, die boordevol gevuld 

waren met manschappen, wapens en proviand. De Egyptische kalief had heel deze vloot ter 

ondersteuning van Ascalon uitgestuurd en binnen deze stad voelden de vijanden zich nu 

herleven. Ze waren in de wolken over deze hulpoperatie en begonnen met hernieuwde 

kracht de christenen aan te vallen. Dat gebeurde heftiger en ook frequenter dan gewoonlijk. 

Niettemin bleven de burgers nog op hun hoede, want zij beseften maar al te goed wat de 

christenen waard waren. Maar de minder ontwikkelden en de ‘nieuwkomers’ waren uit op 

roem en ze deden al het mogelijke om ongeremd hun moed en hun militaire capaciteiten te 

kunnen demonstreren. Ze werden echter bij herhaling afgemaakt. Uiteindelijk hebben ze zo 

het weerstandsvermogen van de christenen ‘aan den lijve’ ondervonden en geleerd om 

behoedzamer in het offensief te gaan en de aanvallen van de christenen met meer overleg op 

te vangen. 

 

XVII,26 Prinses Constance van Antiochië treedt in het huwelijk met Raynald van Châtillon. 

Nur ad-Din overweldigt ook het rijk van de Damasceners en Amalric wordt belast met de 

leiding van de kerk van Sidon.  
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Terwijl deze gebeurtenissen zich afspeelden in het kamp bij Ascalon, had Constance, de 

weduwe van prins Raymond van Antiochië in het geheim Raynald van Châtillon, een 

ingehuurde ridder, uitverkoren als haar echtgenoot. Alhoewel vele befaamde edelen met 

haar in het huwelijk wilden treden, had ze hen allemaal op typisch vrouwelijke wijze 

afgewezen. Ze weigerde echter haar huwelijksintentie officieel bekend te maken, zolang de 

koning zijn fiat en goedkeuring niet gegeven had. Ze was immers zijn nicht en haar 

prinsdom was aangewezen op zijn bescherming. Raynald haastte zich dus naar het leger van 

de koning om aan hem de intentie van de prinses mee te delen. Hij kreeg diens goedkeuring, 

keerde prompt terug naar Antiochië en trad in het huwelijk met de prinses. Dit zorgde voor 

heel wat consternatie bij velen, want het was niet evident dat zulke illustere, machtige en 

aanzienlijke dame en de weduwe van zo’n vooraanstaande personaliteit, wilde huwen met 

een gewone ridder. 

Ondertussen had Nur ad-Din, een wijze man die altijd bedachtzaam te werk ging, de dood 

vernomen van zijn schoonvader Anar. Deze was bevelhebber van het leger van Damascus, 

tevens koninklijk gouverneur en had zich altijd verzet tegen de plannen van zijn 

schoonzoon. Nur ad-Din wist dat de koning van Jeruzalem samen met de voltallige troepen 

van het rijk al lang bezig was met het beleg van Ascalon. Hij redeneerde dat ze niet gauw 

geneigd zouden zijn om die belegering op te geven voor een hulpoperatie op vraag van 

Damascus. Hij greep dus deze opportuniteit aan om met een kolossaal leger het gebied van 

Damascus binnen te vallen, alsof hij de intentie had om dat rijk met geweld in te lijven. De 

Damasceners waren zijn komst genegen en kwamen hem uit eigen beweging de hand reiken. 

Daarop stootte hij hun koning, een slappeling en een nietsnut, van de troon en verjoeg hem 

naar het Oosten, waar hij als balling op de vlucht her en der ronddoolde. 

Deze omwenteling betekende een aanzienlijke verslechtering van de positie van de 

christenen. Want een machteloze figuur, die door zijn zwakheid heel de tijd van ons 

afhankelijk was en ons als een onderhorige een jaarlijkse belasting betaalde, moest nu de 
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plaats ruimen voor een bikkelharde tegenstrever. Want, zoals “een intern verdeeld rijk”16, 

volgens het woord van de Heiland, “vervalt tot een woestenij”, zo zullen verenigde 

koninkrijken elkaar normaal gezien versterken en krachtiger stelling kunnen nemen tegen de 

vijand. 

Nadat Nur ad-Din Damascus had ingenomen en heel het gebied had ingelijfd, wilde hij 

Ascalon ondersteuning bieden, voor zover dat mogelijk was vanop die afstand. Daarom 

begon hij aan het beleg van Banyas, dat aan de verste grenzen van het Koninkrijk gelegen is. 

Hij had er immers het volste vertrouwen in dat het christelijke leger zou te hulp geroepen 

worden door de belegerde stad. Zo zouden ze het beleg van Ascalon wel moeten opgeven en 

onverrichterzake moeten terugkeren. Maar omdat wij konden rekenen op goddelijk 

mededogen, werd hij in die verwachting teleurgesteld en liepen zijn beide plannen spaak. 

Zelf maakte hij geen vorderingen bij het beleg van Banyas en de christenen konden met de 

hulp van de Heer Ascalon tot overgave dwingen. 

Rond diezelfde tijd overleed Bernard, de gedenkwaardige bisschop van Sidon. Hij werd 

opgevolgd door Amalric, de eveneens bij de Heer te gedenken abt van de reguliere 

kanunniken van Prémontré van de abdij van Sint-Habakuk of ook weleens genoemd Sint-

Jozef van Arimathea. Hij was een eenvoudige en godvrezende man met een onberispelijke 

levenswandel. Naar verluidt, kreeg hij zijn aanstelling in de kerk van Lydda uit handen van 

Peter, de gelukzalige aartsbisschop van Tyrus, want er gold voor iedereen een algemeen 

verbod om de belegerde stad te verlaten. 

 

XVII,27 De belegeraars bestormen Ascalon intens en de burgers proberen de 

belegeringstoren buiten de stad in brand te steken. De stadsmuur stort gedeeltelijk in, maar 

een groep christenen die de stad proberen binnen te dringen wordt afgemaakt. In het leger 

van de christenen begint men te wanhopen. 
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Ondertussen bleven de deelnemers aan de campagne bij Ascalon zich tot het uiterste 

inzetten voor de opdracht die ze hadden opgenomen. Ze gingen door met hun 

onophoudelijke aanvallen op de belegerde stad, vooral in de buurt van de zogenaamde 

Grotere Poort en dit berokkende de burgers veel schade. Ze bestookten de torens en de 

wallen met hun werpmachines, lanceerden zware stenen en vernielden zo binnen in de stad 

een aantal woningen volledig, waarbij ook talrijke slachtoffers vielen. De christenen, die de 

belegeringstoren moesten bemannen, richtten met hun bogen en pijlen spectaculaire 

verliezen aan, niet alleen bij de verdedigers van de torens en de stadsmuur, maar ook bij 

inwoners die zich binnen de stad moesten verplaatsen voor praktische beslommeringen. 

Verliezen die men elders in de stad moest incasseren waren in de ogen van de burgers licht 

en, hoewel niet te onderschatten, toch best draaglijk in vergelijking met het onheil dat door 

de belegeringstoren werd aangericht. Ze organiseerden daarom een onderling beraad, 

waarbij zij zich vooral afstemden op al wie het meest ervaren was in dergelijke situaties. 

Ten slotte besloten ze om die toren in brand te steken, hoe riskant of gevaarlijk deze operatie 

ook mocht zijn voor de burgers. Er moest tussen de muur en het tuig droog hout aangebracht 

worden, dat licht ontvlambaar was en het vuur kon voeden. Dit materiaal zouden ze 

vervolgens heimelijk in brand steken. Als ze dat niet deden, was heel de situatie in hun ogen 

hopeloos en restte er geen kans meer op overleven voor de zwaar getroffen en geteisterde 

bevolking. 

Een aantal dappere kerels, die uitblonken in moed en lichaamskracht en het welzijn van de 

burgers lieten primeren op hun eigen leven, reageerden positief op de oproep van hun 

medeburgers en wilden zich blootstellen aan het gevaar. Ze voerden hout aan naar dat 

                                                           
16 Andermaal een citaat uit Lucas 11,17.  
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gedeelte van de stadsmuur dat het dichtst bij de stormtoren gelegen was en van daaruit 

slingerden ze het naar buiten in de ruimte tussen de muur en het belegeringstuig. Toen de 

houtstapel voldoende groot was om brand te kunnen stichten in de toren, goten ze er pek 

over, olie, andere ontvlambare vloeistoffen en alles wat het vuur kon activeren. Maar eens 

het vuur aangestoken, was de goddelijke barmhartigheid ons nabij. Want zodra de brand 

zich manifesteerde, stak er een krachtige oostenwind op, die heel de vuurgloed met een felle 

luchtstroom in de richting van de stadsmuur joeg. Door de kracht van de wind stichtte het 

vuur daar brand en die bleef heel de nacht verder woeden. Door de aanhoudende 

luchttoevoer raakte een deel van de muur oververhit en werd tot as gereduceerd. Het gevolg 

hiervan was dat ’s morgens rond zonsopgang een stuk muur tussen één toren en de 

daaropvolgende volledig in elkaar zakte. Het lawaai van deze instorting alarmeerde heel het 

leger.  

De muur kwam echter bij het neerkomen met heel zijn gewicht terecht op de stormtoren. 

Deze had weliswaar geen schade opgelopen bij de brand, maar de vernietiging van de muur 

zorgde wel voor een breuk in enkele dragende gebinten. Hierdoor kwamen de wachtposten 

op de hoogste verdieping en op het vooruitstekende deel van de toren ei zo na op de begane 

grond terecht. Heel het leger was dus gealarmeerd door het lawaai van de instorting en ze 

grepen naar de wapens. Ze stormden naar die bewuste sectie met de bedoeling om meteen 

de stad binnen te dringen langs deze als het ware van godswege aangereikte toegang. De 

Meester van de Tempeliers Bernard de Tremelay slaagde erin samen met zijn medebroeders 

om met ruime voorsprong op de anderen de plaats waar de bres geslagen was te bezetten en 

hij verleende alleen doorgang aan leden van zijn orde. Naar verluidt wilde hij er via die 

barrière voor zorgen dat de Tempeliers door als eersten aan te komen het merendeel van de 

buit zouden binnenhalen en een overvloedig aandeel zouden hebben in de plundering. Want 

bij een gewelddadige inname van een stad is het een vast en legitiem gebruik geworden bij 

ons dat men bij het binnendringen van een stad de eigen buit ipso facto voor onbeperkte 

duur verwerft als rechtmatig eigendom voor zichzelf en voor de eigen erfgenamen. Indien 

iedereen zonder onderscheid in de stad zou binnengelaten zijn, zou men de stad op dat 

moment hebben kunnen innemen en zou er voor de overwinnaars voldoende buit geweest 

zijn. Maar een onderneming die in oorsprong immoreel is en vanuit een verkeerde intentie 

opgezet is, kent zelden een goede afloop, want “winst met een reukje aan leidt uiteindelijk 

tot verlies.”17 Door zich te laten meeslepen door hebzucht en hun krijgsmakkers niet te laten 

meedelen in de buit, belandden zij uiteindelijk als enigen in doodsgevaar. 

Ze drongen dus met ongeveer veertig Tempeliers de stad binnen en de rest van de christenen 

kon niet achter hen aan komen. De burgers waren in eerste instantie bekommerd om hun 

leven en bereid om zonder tegenspraak het ergste te trotseren. Maar toen zij bemerkten dat 

de christelijke indringers weinig talrijk in aantal waren, voelden zij hun krachten herleven 

en vatten zij weer moed. Ze vingen hen op met hun zwaarden, versperden de weg en 

maakten hen af. Daarna sloten ze terug hun rangen, namen met vernieuwde kracht de 

wapens op, die zij in het vooruitzicht van de nederlaag al bijna hadden neergelegd en zij 

haastten zich massaal naar de plaats waar de muur was ingestort. Ze voerden dan 

reusachtige balken en grote houtblokken aan, die ze ruim in voorraad hadden door hun 

schepen en dichtten daarmee de bres. Zo konden ze de toegang weer afsluiten en dankzij 

hun inspanningen opnieuw ondoordringbaar maken. Ze zorgden ook voor versterking van de 

torens, die langs weerszijden uitgaven op de vuurhaard en die ze hadden moeten ontruimen 

wegens de ondraaglijke hitte van de brand. Zo waren ze terug gevechtsklaar, bonden 

opnieuw de strijd aan en namen nu zelf het initiatief om de christenen uit te dagen, alsof ze 

geen enkele tegenslag hadden moeten incasseren.  

                                                           
17 P. Ovidius Naso, Amores I 10, 48. 
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De christenen in de belegeringstoren beseften dat de basis van de stormtoren nu minder 

stevig was en dat vitale onderdelen in het onderste deel ervan beschadigd waren. Ze hadden 

niet veel vertrouwen meer in de stabiliteit van het tuig en drongen dan ook minder heftig 

aan. De stedelingen van hun kant bevestigden bovendien de lijken van de gesneuvelde 

christenen met touwen aan de kantelen om zo nog meer ontreddering bij de belegeraars te 

veroorzaken. Ze bespotten de christenen en gaven met woorden en gebaren uiting aan hun 

uitgelaten stemming. Maar diepe rouw ligt vaak in het verlengde van extreme vreugde en 

het vervolg van de feiten illustreerde de waarheid van het gezegde “hoogmoed gaat 

rampspoed vooraf”.18 De christenen daarentegen waren verbijsterd en ontredderd. 

Pessimisme en bitterheid waren hun deel en, totaal ontmoedigd, begonnen ze de hoop op de 

overwinning te verliezen. 

 

XVII,28 De christenen hervatten zich. Ze worden aangepord om het beleg verder te zetten en 

vallen aan met meer overgave.  
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De koning was erg onder de indruk van die zware tegenslag en hij riep de aanvoerders 

samen met in hun midden het verlossende kruishout, want de vergadering vond plaats in zijn 

tent. In aanwezigheid van de patriarch, van de aartsbisschop van Tyrus en van andere 

kerkelijke prelaten, legde hij bezorgd de vraag voor wat hen te doen stond nu de situatie zo 

drastisch gekeerd was. Bij dit overleg waren ze vervuld van de vreze Gods en uiterst 

bekommerd. De meningen liepen echter uiteen en er tekenden zich twee strekkingen af in de 

discussie.  

De ene partij zag de inname van de stad niet meer zitten en pleitte voor een terugtrekking 

met volgende argumenten: ze hadden zich al zo lange tijd vruchteloos ingespannen, vele 

manschappen waren in het gevecht omgekomen, ook bepaalde aanvoerders waren gewond 

of gedood, de financiële reserves raakten uitgeput en de stad was onneembaar, want de 

burgers beschikten over onuitputtelijke middelen en konden hun troepen telkens opnieuw 

paraat krijgen, terwijl de christenen aan het einde van hun krachten gekomen waren.  

De andere partij gaf blijk van meer gezond verstand en deed zeer lankmoedig een oproep 

om de campagne verder te zetten en te vertrouwen op het mededogen van de Heer, die al 

wie op hem vertrouwt in principe niet teleurstelt. Volgens hen had het niet veel zin een 

project uitstekend op te starten, als men het niet op dezelfde wijze kon afronden. Ze hadden 

inderdaad veel tijd en moeite gespendeerd, maar wel in de hoop op een rijkere oogst, die de 

Heer misschien nog wel wat uitstelde, maar wel niet afstelde. Ze telden zeker een aantal 

gesneuvelden, maar deze konden via hun verrijzenis een betere toekomst verhopen. Aan de 

gelovigen was immers het volgende beloofd: “Uw droefheid zal in vreugde veranderen” en 

“Al wat je vraagt, zal je verkrijgen”.19 Met deze en andere argumenten pleitten ze tegen de 

terugtrekking en zo probeerden ze de anderen aan het verstand te brengen dat ze als moedige 

mannen moesten volharden in hun oorspronkelijke plannen.  

Bijna alle seculiere leiders steunden de eerste stelling en ook de koning leek ten gevolge van 

alle tegenslagen geneigd om deze visie te volgen. De andere stelling werd gedragen door de 

patriarch, de aartsbisschop van Tyrus, de rest van de clerus en ook door Raymond, de 

Meester van de Hospitaalridders samen met zijn medebroeders. De vergadering was aldus 

verdeeld en iedereen bracht diverse argumenten voor één van beide standpunten naar voren. 

Maar eens te meer stond de goddelijke barmhartigheid aan de zijde van de christenen. Die 

zorgde ervoor dat het voorstel van de patriarch, trouwens zowel het meest verdienstelijke als 

het meest eervolle, uiteindelijk door iedereen werd bijgetreden. Ze beslisten dus eenstemmig 

                                                           
18 Spreuken 16, 18. 
19 Johannes 16,20 en 14,13. 
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om zich op de Heer te verlaten, hemelse bijstand af te smeken en zich in hun 

oorspronkelijke opzet verder vast te bijten, tot de Goddelijke Dageraad zich vanuit de hemel 

over hen zou ontfermen en vol mededogen zou neerkijken op hun inspanningen. 

Ze namen dus hun oorspronkelijke plan weer op, grepen eensgezind naar de wapens en 

trommelden met trompetten, klaroengeschal en oproepen van herauten heel het leger weer 

op voor de strijd. Ze snakten ernaar om het onrecht, dat hen was aangedaan door de moord 

op hun broeders, te wreken. Daarom bliezen ze nog strijdlustiger dan anders verzameling bij 

de stad en ze daagden met meer ongeduld de vijand uit tot de strijd. Als je het christelijk 

leger bezig zag, leek het alsof ze nog geen verliezen hadden opgelopen of nog recent 

versterking hadden gekregen. In een grenzeloze furie stormden ze op de vijand los en hun 

aanvallen waren veel intenser dan gewoonlijk. In de vijandelijke linies was men dan ook 

stomverbaasd en verbijsterd door het bewijs dat de christenen leverden van de 

onoverwinnelijkheid van hun strijdkrachten en van hun onuitputtelijke aanvalskracht. Toen 

ze op hun beurt met diezelfde inzet weerstand wilden bieden, bleken ze niet opgewassen 

tegen de offensieve kracht van de christenen en konden ze aan hun zwaarden niet ontkomen. 

Er werd die dag strijd geleverd met zeer ongelijke krachten maar toch versloegen zowel de 

ruiterij als het voetvolk op alle fronten hun tegenstrevers en zij behaalden overal de 

overwinning. 

De afslachting van de vijand nam die dag uitzonderlijke proporties aan en compenseerde in 

ruime mate de zware verliezen die de christenen twee dagen eerder hadden opgelopen. Er 

was geen huis in Ascalon dat niet in diepe rouw gehuld was over het verlies van 

familieleden of van personeel. Heel de stad was ontredderd en alle rampspoed uit het 

verleden leek onbeduidend in vergelijking met wat ze op dat moment moesten incasseren. 

Vanaf het begin van het beleg tot op die dag hadden ze nooit dergelijke verliezen geleden of 

zulke zware offers moeten brengen. Het kruim van hun leger werd vernietigd en de leiders 

van de stad waren omgekomen. Ze wisten zich dus geen raad meer, hun moed raakte 

uitgedoofd en alle hoop om te kunnen standhouden was verzwonden. Er werd dus officieel 

besloten om een aantal leiders van het volk als vredesbemiddelaars uit te sturen om van de 

koning een tijdelijk bestand te bekomen. Dat moest hen de kans geven om onderling de 

lijken van de gesneuvelden uit te wisselen, zodat die volgens de rituelen van elke partij een 

gepaste uitvaart konden krijgen en hen de laatste eer kon bewezen worden. De christenen 

waren akkoord met de gevraagde regeling, ze namen het stoffelijk overschot van hun 

gesneuvelden in ontvangst en zorgden voor een plechtige uitvaart. 

 

XVII,29 De bevolking van Ascalon wordt wanhopig en ze raken het onderling eens om zich 

over te geven. 
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Toen de Ascalonieten zich de omvang van de slachting in hun rangen realiseerden en 

beseften hoe de Heer zijn zware hand op hen had gelegd, bezorgde dit hun opnieuw een 

trauma en veel kopzorgen en in hun neerslachtigheid raakten ze psychisch totaal ontredderd. 

Tot overmaat van ramp overkwam hen die dag nog een andere tegenslag. Veertig sterke 

kerels vervoerden een kolossale balk naar een plek waar ze die nodig hadden. Een zeer 

zware steen werd echter door een van onze slingertuigen afgeschoten en belandde precies op 

die balk. Deze werd verbrijzeld samen met allen die deze zware last transporteerden. De 

bevolking bezweek onder al deze rampspoed en raakte erg verbitterd. Ze riepen de 

overlevenden onder de ouderen op voor een volksvergadering, bundelden al hun klachten en 

verdriet en zorgden er ook voor dat de moeders niet ontbraken, met de zuigelingen aan hun 

borsten, evenmin als al wie hoogbejaard was of zwaar ziek en bijna terminaal. Met ieders 

goedvinden werden daar door wijze en bezonnen mannen volgende woorden tot de 

voltallige bevolking gericht: 
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“Mannen van Ascalon en u allen die binnen deze stad leven, u weet – en niemand trouwens 

beter dan u – ten koste van welke gevaren en moeilijkheden wij vijftig jaar lang gestreden 

hebben tegen dat weerbarstige volk, dat halsstarrig volhardt in al wat ze zich voorgenomen 

hebben. U heeft aan den lijve ondervonden hoe dikwijls zij op het slagveld onze 

voorvaderen verslagen hebben en hoe dikwijls de zonen in opvolging van hun vaders de 

strijdbijl terug opgenomen hebben om dat onrecht af te wenden, om deze plek waarop wij 

net als onze vrouwen en kinderen geboren zijn, te vrijwaren en – dat is wel het 

allerbelangrijkste – om onze vrijheid veilig te stellen. Vandaag zijn bijna vierenvijftig jaar 

verstreken sinds dat volk, dat het ons zo moeilijk maakt, vanuit de verst afgelegen gebieden 

van het Westen naar ons kwam. Ze hebben met geweld en met harde hand heel het gebied 

bezet van Tarsus in Cilicië tot aan Egypte. Alleen onze stad is dankzij de inzet en de moed 

van onze overleden voorvaderen tot op vandaag onverzwakt overeind gebleven, ook al zijn 

we omringd door zulke geduchte vijanden. Men kan echter alle lijden uit het verleden 

miniem achten of van geen tel in vergelijking met wat ons nu boven het hoofd hangt. Ook 

nu is ons engagement om weerstand te bieden nog altijd even fervent, maar ons leger is wel 

uitgedund, de voorraden beginnen te slinken, het gewicht van de inspanningen begint fataal 

door te wegen, de massaal aanwezige vijanden zijn permanent op hun hoede en ongemeen 

vasthoudend. Hun constante terreur heeft ons psychisch en fysisch aangevreten en dat alles 

maakt het ons onmogelijk om nog langer weerstand te blijven bieden. Daarom geven de 

ouderen er de voorkeur aan, tenminste indien u ook die mening deelt, om komaf te maken 

met de actuele dreiging en met de ellende de we nu doormaken. Laten we in naam van heel 

het volk een gezantschap uitsturen naar hun machtige koning, die ons belegert, om tegen 

welbepaalde voorwaarden een vrije aftocht te bedingen voor onze vrouwen en kinderen, 

onze meiden en knechten, met inbegrip van heel onze inboedel. Ten slotte zullen we dan aan 

hen – ik zeg dit tot tranen toe bewogen – de stad overdragen om zo een einde te stellen aan 

al deze ellende.” 

 

XVII,30 De afgevaardigden van het stadsbestuur verkrijgen van de koning een vrije aftocht 

met vrouwen en kinderen en al hun bezittingen en dragen daarop de stad over.  
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Iedereen kon zich vinden in deze toespraak en zij uitten hun instemming, zoals gebruikelijk 

in dergelijke situaties, met een luide en eenstemmige ovatie. Men selecteerde uit het volk 

een aantal wijze en bezonnen mannen met duidelijke uiterlijke tekenen van hun respectabele 

leeftijd. Ze moesten een ontwerp van overeenkomst overmaken aan de koning en zijn 

baronnen. Men kwam tot een tijdelijk bestand en daarop verliet de delegatie de stad. Ze 

kregen toelating voor een onderhoud met de koning en op hun vraag werd een algemene 

vergadering belegd met alle leiders. In dat forum zetten zij hun voorstel uiteen, met een 

gedetailleerde opsomming van de voorwaarden die ze intern hadden goedgekeurd. Men 

vroeg hen dan even naar buiten te gaan, waarop de koning ging beraadslagen met zijn 

aanvoerders en elk van hen om hun mening vroeg. Maar deze barstten uit in vreugdetranen, 

hieven hun ogen en hun handen ten hemel en dankten hun Schepper uitbundig, omdat hij 

zich verwaardigd had om hen ondanks al hun fouten zo overvloedig te belonen. Daarop 

werden de afgevaardigden teruggeroepen en men deelde hen als gezamenlijk antwoord mee 

dat men akkoord ging met de voorgelegde voorstellen, op voorwaarde dat ze binnen de drie 

dagen heel de stad zouden overdragen. Ze stemden ze hiermee in met het verzoek om deze 

overeenkomst door een eed te bevestigen om haar nog meer gewicht te geven. Uit handen 

van de koning en van enkele daarvoor gemandateerde edelen kregen ze daarop de plechtige 

en expliciete bevestiging onder ede dat ze zich te goeder trouw en zonder slechte 

bijbedoelingen aan de inhoud van de overeenkomst zouden houden. Vervolgens leverden ze 

gijzelaars uit, die de koning nominatim had aangeduid en ten slotte keerden de 
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afgevaardigden opgewekt naar huis terug, onder begeleiding van enkele christelijke ridders, 

die de koninklijke banier ten teken van victorie op de hoogste toren van de stad moesten 

plaatsen. 

Heel het christelijk leger keek daar reikhalzend naar uit. Toen zij het koninklijk vaandel 

bovenaan de hoogste torens zagen wapperen, hief de uitgelaten volksmassa onder tranen een 

hemelhoog gejuich aan, waarbij ze eenstemmig de Heer prezen met deze woorden: 

“Geprezen zij de Heer van onze vaderen, die al wie op hem betrouwt niet in de steek laat. 

Geprezen zij ook de Naam van Zijne Majesteit, die heilig is, want wij hebben vandaag zijn 

wonderdaden gezien.”20 

Conform de afgesloten overeenkomst verkregen de stedelingen een bestand van drie dagen, 

maar omdat ze zo beducht waren voor de aanwezigheid van de christenen, hadden ze al 

binnen de twee dagen hun bagage klaargemaakt. Zodra ze reisvaardig waren, verlieten ze de 

stad, met vrouw en kinderen, knechten en meiden en beladen met alle mogelijke bezittingen. 

De koning bezorgde hen eveneens, conform de afgesloten overeenkomst, gidsen om hen te 

begeleiden tot bij de antieke stad El-Arish in de woestijn. Daarop liet hij hen in vrede 

vertrekken. Hij deed dan zijn intrede in de stad, samen met de patriarch, alle aanwezige 

seculiere leiders en kerkelijke prelaten, met heel de clerus en het volk. Ze volgden daarbij 

het kruishout van de Heer, hieven hymnen aan en liturgische gezangen en droegen het kruis 

binnen in de belangrijkste plaatselijke gebedsplaats, die rijkelijk versierd was en later 

toegewijd werd aan de apostel Paulus. Daar hielden ze een plechtige eredienst en na deze 

dankviering trok iedereen zich terug in de hem toegewezen verblijfplaats. Daarna genoten ze 

voluit van deze heerlijke en voor eeuwen gedenkwaardige dag.  

De patriarch organiseerde op enkele dagen tijd in Ascalon de lokale kerk. Hij stelde er een 

vast aantal kanunniken aan en kende hen een inkomen toe, de zogenaamde prebenden. Als 

bisschop duidde hij een zekere Absalom aan, een reguliere kanunnik van de Verrijzeniskerk, 

ondanks het protest en het uitdrukkelijk verzet hiertegen door bisschop Gerald van 

Bethlehem. Later werd deze benoeming in beroep voorgelegd aan de paus van Rome. Dit 

leidde tot de afzetting van degene die door de patriarch benoemd was en zo kreeg de zo net 

aangehaalde bisschop van Bethlehem de kerk van Ascalon in handen en ook alle erbij 

horende bezittingen, waarvan hij de rechtmatige eigenaar werd voor onbeperkte duur.  

Op advies van zijn moeder verdeelde de koning zowel in Ascalon zelf als in de rand van de 

stad eigendommen en de erbij horende akkers aan personen die zich verdienstelijk hadden 

gemaakt. Aan anderen gebeurde dat via een verkoop. De stad zelf kende hij gul toe aan zijn 

broer, graaf Amalric van Jaffa. De inname van Ascalon vond dus plaats op 12 augustus 1154 

na Christus21, in het tiende regeringsjaar van Boudewijn, de vierde koning van Jeruzalem.  

De ongelukkige inwoners van Ascalon werden op hun tocht naar Egypte nog door nieuw 

onheil getroffen. Na het vertrek van de afgevaardigden van de koning, die als gidsen 

fungeerden voor onderweg en bescherming moesten beiden tegen mogelijke razzia’s, 

werden zij overvallen door een zekere Nocquin. Hij was van Turkse origine en een fameuze 

krijger, maar pervers van karakter en onbetrouwbaar. Lange tijd had hij tegen betaling voor 

hen gevochten en hun inspanningen gedeeld. Aanvankelijk veinsde hij dat hij samen met 

hen de stad verliet om mee te trekken naar Egypte, maar toen hij zag dat de gidsen 

vertrokken waren, verbrak hij al zijn beloften en stortte zich zonder enig mededogen op hen. 

Hij beroofde hen van hun bezittingen en daarop liet hij hen in de steek, gedoemd om rond te 

dolen in de woestijn. 

 

                                                           
20 Combinatie van diverse bijbelcitaten: Daniël 3,26 (=3,52); Psalm 72,19 en 99,3; Lukas 5,26. 
21 In feite: 19 augustus 1153. 
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BOEK XVIII. Hoogtepunt en vroegtijdig einde van de regering van Boudewijn III. 

Moeilijkheden maar ook successen. 

 

XVIII,1 Raynald van Châtillon, prins van Antiochië, behandelt de lokale patriarch op een 

schandalige wijze, waarop deze naar het Koninkrijk uitwijkt. Een zware hongersnood treft 

gans de regio. 
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Raynald van Châtillon was, zoals eerder vermeld, in het huwelijk getreden met de weduwe 

van prins Raymond van Antiochië. Omdat Raynald zag dat patriarch Aimery deze 

verbintenis van in den beginne afkeurde en dat standpunt halsstarrig aanhield, begon hij heel 

zijn doen en laten te wantrouwen. De patriarch van zijn kant, een zeer rijke en machtige man 

met een grote autoriteit, deed bij herhaling, zowel privé als publiek, uitspraken zowel over 

de persoonlijkheid van Raynald als over zijn functioneren. En natuurlijk, zoals zo vaak 

gebeurt in dergelijke aangelegenheden, waren er bepaalde individuen die hun onderlinge 

vijandschap nog wilden aanwakkeren en daarom de uitspraken van de patriarch aan Raynald 

overbriefden. De prins werd nu razend kwaad op de patriarch en hij ging over tot geweld. In 

een duivelse furie liet hij hem gevangennemen en op smadelijke wijze overbrengen naar de 

burcht hoog boven de stad. En dan – dat was wel de ultieme schande – dwong hij die 

hoogbejaarde priester, de opvolger van de prins van de apostelen Petrus, een ziekelijke en 

erg verzwakte man, om op een zomerdag blootshoofds en ingesmeerd met honing in volle 

zon plaats te nemen. Niemand daagde op om hem te beschutten tegen de stekende zon of om 

minstens uit medelijden de vliegen weg te jagen.   

Toen de koning hierover hoorde, was hij door dat waanzinnige gedrag van Raynald 

stomverbaasd, verbijsterd en bijna buiten zichzelf. Hij besloot twee eerbiedwaardige 

gezanten uit te sturen, namelijk bisschop Frederik van Akko en zijn kanselier Ralph. Hij gaf 

hen een brief mee, waarin hij vanuit zijn autoriteit als koning die gek terechtwees en 

aanmaande om een einde te stellen aan die waanzin. Raynald ontving de delegatie en las de 

brief in extenso door. Uiteindelijk liet hij de patriarch vrij, nadat hij hem eerst erg 

mishandeld had. Hij gaf hem ook alle bezittingen terug, die hij met geweld had afgepakt van 

hem en van zijn entourage. Daarop verliet de patriarch het diocees van Antiochië om zich 

terug te trekken in het Koninkrijk Jeruzalem. Daar werd hij door de koning en zijn zeer 

wijze moeder, door de patriarch en alle bisschoppen van het Koninkrijk gastvrij ontvangen 

en hij bleef daar nog enkele jaren.  

Het jaar daarop werd heel de regio getroffen door een vreselijke hongersnood. De Heer was 

over ons ontstemd en richtte zijn woede op onze voornaamste voedselbron, het brood, 

waardoor de graanprijs zelfs steeg tot 4 goudstukken. Als men bij de verovering van 

Ascalon niet op een grote graanvoorraad uitgekomen was, zou de hongersnood heel de regio 

geteisterd hebben en zou de voltallige bevolking de dood onder ogen gezien hebben. Het 

gebied rond Ascalon had er vijftig jaar lang uit vrees voor vijandelijkheden onbewerkt 

bijgelegen. Maar in de jaren die volgden op de verovering kon die regio opnieuw genieten 

van de zorgen van de landbouwers. Bij de lokale bevolking was de vrees voor de vijand 

verdwenen en zij konden nu terug het land bebouwen. Deze evolutie zorgde voor zulke 

overvloedige bevoorrading in heel het Koninkrijk dat het verleden, vergeleken met de 

huidige omstandigheden, terecht kan betiteld worden als een periode van vasten en 

schaarste. De bodem was lange tijd niet meer ontgonnen of beploegd, maar had wel al zijn 

kiemkracht geconserveerd. Zodra de aarde de zorgende hand van de landbouwers 

gewaarwerd, gaf hij het uitgestrooide zaad terug met heel veel winst en zo zorgde hij voor 

een zestigvoudige oogst. 
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XVIII,2 Paus Anastasius sterft en wordt opgevolgd door Adrianus. Frederik wordt in Rome 

tot keizer gekroond. Er rijst een ernstig conflict tussen de paus en koning Willem van Sicilië. 
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Terwijl deze gebeurtenissen zich afspeelden in het Oosten, overleed paus Anastasius IV in 

Rome. In zijn plaats trad Adrianus III1aan. Hij was van Engelse afkomst, meer bepaald uit 

de burcht St.-Albans. Hij werd nabij de Provençaalse stad Avignon in het diocees van Arles 

abt van de reguliere kanunniken in de kerk van de H. Rufus. Vervolgens werd hij naar Rome 

geroepen door de gedenkwaardige paus Eugenius en onder de naam Nicholas als bisschop 

aangesteld in het diocees van Albano. Bij de dood van Anastasius, de opvolger van 

Eugenius, kwam hij terug uit Noorwegen, de meest afgelegen westerse kerkprovincie, 

waarheen hij gestuurd was als pauselijke legaat. Hij nam deel aan de pauskeuze en werd 

door heel het volk en de clerus eensgezind tot paus gekozen onder de naam Adrianus.  

In datzelfde jaar zakte Frederik, koning van de Teutonen maar nog geen keizer, met een 

indrukwekkend leger af naar Italië. Na een langdurig beleg onderwierp hij daar Tortona2, 

een stad in Lombardije. Daarop besloot hij naar Rome af te reizen en zich daar tot keizer te 

laten kronen.  

In diezelfde periode ontstond er ten gevolge van diverse oorzaken een ernstig geschil tussen 

de zo net vermelde paus Adrianus en koning Willem van Sicilië, de zoon van de 

gedenkwaardige koning Rogier. De kwestie escaleerde tot een openlijk conflict en een erg 

nefaste oorlog, wat voor de paus aanleiding was om koning Willem te excommuniceren. 

Maar de net vermelde koning Frederik wilde ondertussen zijn plannen doordrukken en trok 

op enkele dagen tijd van Lombardije naar Rome. Zijn onverwachte komst zorgde voor de 

nodige onrust bij de paus en heel de kerk van Rome. Dankzij de interventie van enkele 

bemiddelaars bereikte men uiteindelijk toch een akkoord op basis van de gebruikelijke 

voorwaarden. Zo kon Frederik op 26 juni3 in de Sint-Pieterskerk plechtig en volgens de 

traditie gekroond worden en tot Augustus uitgeroepen worden. Drie dagen later, op de 

feestdag van de heilige apostelen Petrus en Paulus, verenigden paus en keizer hun troepen 

bij Tivoli4 op een plaats die Ponte Lucano genoemd wordt. Frederik was uitgedost in 

keizerlijk ornaat en Adrianus droeg de pauselijke eretekenen. Onder de toejuichingen van 

volk en clerus stapten ze dan samen in een feestelijke processie op, getooid met een 

lauwerkrans op het hoofd. Na een dag van feestvieren namen ze vervolgens in de beste 

verstandhouding afscheid. De keizer haastte zich naar het gebied van Ancona om daar de 

belangen van het keizerrijk te behartigen en de paus ging enkele dagen verpozen in stadjes 

in de heuvels bij Rome. 

Ondertussen had de Siciliaanse koning aan zijn edelen het bevel gegeven om de stad 

Benevento, die eigendom was van de kerk van Rome, te gaan belegeren en een zeer strikte 

blokkade op te zetten voor de inwoners. De paus nam hem dit maneuver zeer kwalijk en 

wilde hem met gelijke munt terugbetalen. Hij probeerde daarom Willems onderdanen tegen 

hem in het harnas te jagen en in dat opzet werd hij niet teleurgesteld. Hij slaagde er immers 

in om Robert van Bassonville5, een zeer machtige graaf en kozijn van de koning, samen met 

nog heel wat andere edelen te motiveren om tegen de koning in opstand te komen, nadat hij 

hen vooraf beloofd had dat de kerk van Rome hen altijd met raad en daad zou bijstaan 

Daarnaast waren er ook nog een aantal bannelingen, die koning Willem of zijn vader uit het 

koninkrijk Sicilië verdreven en van hun patrimonium beroofd hadden. Paus Adrianus had 

deze beroemde en machtige ridders aangezet en gestimuleerd om naar het Koninkrijk terug 

                                                           
1 In feite Adrianus IV. 
2 Willem gebruikt de oude Romeinse naam ‘(Colonia Julia) Dertona’.  
3 In feite: 18 juni. 
4 Willem gebruikt hier de antieke naam Tibur. 
5 Meestal bekend als Robert van Loritello. 
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te keren en daar zonder vrees de bezittingen terug op te eisen die hen erfrechtelijk 

toekwamen. Het betrof hier Robert van Sorrento, prins van Capua, graaf Andreas van 

Rupecanina6 en nog vele anderen. Tezelfdertijd probeerde hij de twee keizers tot een inval in 

Sicilië te bewegen. Tegenover de Roomse keizer, die nog in Italië verbleef, gebeurde deze 

oproep mondeling van man tot man en in het openbaar, bij zijn collega uit Constantinopel 

via briefwisseling en in het geheim. 

XVIII,3 Tussen de patriarch en de Hospitaalbroeders rijzen meningsverschillen over tienden 

en over ander onrecht dat zij tegenover kerken begaan. 
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Terwijl er in Italië beroering was rond de situatie van de kerken en de politieke 

ontwikkelingen in het Koninkrijk Sicilië, werd het ook onrustig in de christelijke gebieden 

in het Oosten. Ascalon was dankzij goddelijke steun net terug in christelijke handen 

gekomen en het Koninkrijk beleefde een bloeitijd, maar precies dan begon ‘de vijand’ 

onkruid te zaaien tussen de rijke vruchten, want hij misgunde ons de vrede die ons door de 

Heer geschonken was. 

Meester Raymond van de Hospitaalorde begon toen samen met broeders die zijn visie 

deelden, zowel de patriarch als de andere kerkelijke prelaten veel last te berokkenen inzake 

de parochiale jurisdictie en het recht om tienden te heffen. Nochtans ging hij bij andere 

gelegenheden door voor een godvrezende en religieus bewogen figuur. Bij het Hospitaal was 

het een gewoonte geworden om personen die door hun bisschop geëxcommuniceerd waren, 

nominatim onder interdict geplaatst waren of om hun misdaden uit de kerk gebannen waren, 

toch zonder onderscheid of restrictie toe te laten tot de eredienst. Zo verleenden zij ook aan 

de zieken onder hen zowel het ‘viaticum’7 als de laatste zalving en bij overlijden gaven ze 

hen ook recht op een kerkelijke begrafenis. Wanneer naar aanleiding van ernstige misdrijven 

aan alle kerken of aan de kerken van een bepaalde stad of versterkte plaats de stilte werd 

opgelegd, was het Hospitaal er als de kippen bij om met klokkengelui en abnormaal luide 

communicatie al wie onder interdict leefde naar de eredienst op te roepen, om zo giften en 

andere inkomsten op te strijken die de moederkerk toekwamen. Op die manier wilden ze zelf 

profiteren van de deernis van anderen. Zij waren blijkbaar het woord van de illustere 

prediker vergeten: “Verheugt u met wie blij is en weent met hen die verdriet hebben.”8 Bij 

de aanstelling van hun priesters presenteerden ze deze, conform de aloude kerkelijke regels, 

niet vooraf aan de lokale bisschoppen, zodat ze met hun medeweten zouden kunnen 

voorgaan bij de eredienst in de respectieve diocesen. Evenmin meldden ze een eventueel 

ontslag – of dit nu terecht was of niet – aan de bisschoppen. Ze weigerden tevens formeel 

om tienden te betalen op hun onroerende bezittingen of op de roerende inkomsten die ze op 

basis van welk recht dan ook incasseerden. 

Alle bisschoppen en alle kathedralen, waar dan ook, maakten hun beklag over deze 

financiële aderlating. Maar de grootste slachtoffers van deze voor alle christenen 

onaanvaardbare wantoestanden waren de patriarch en de heilige kerk van Jeruzalem. Want 

vóór de ingang van de H. Verrijzeniskerk begonnen ze, zonder het minste respect en met een 

groot misprijzen voor deze kerk, een gebouw op te richten dat veel luxueuzer was en ook 

hoger reikte dan dat kerkgebouw, dat toegewijd is aan het kostbare bloed van de gekruisigde 

Heiland en dat hem na zijn kruisdood een zeer eerbiedwaardige begraafplaats binnen haar 

muren bezorgde. Maar dat was nog niet alles. Telkens de patriarch het volk wilde toespreken 

en zich daarvoor, zoals gebruikelijk, begaf naar de plaats, waar de Heiland van de wereld 

                                                           
6 Nu Raviscanina. 
7 Laatste communie. 
8 Romeinen 12,15. 
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voor onze redding aan het kruis hing en waar de universele verlossing van heel de wereld 

via Hem gevierd wordt, begonnen de Hospitaalbroeders de klokken te luiden om zo zijn 

optreden, dat volkomen binnen de krijtlijnen van zijn mandaat viel, te boycotten. Gevolg 

hiervan was dat de patriarch zich niet verstaanbaar kon maken en dat het volk, ondanks alle 

inspanningen van de patriarch, niets van zijn toespraak kon opvangen. Bij herhaling ging hij 

bij de burgerlijke autoriteiten klacht neerleggen over deze provocaties en met de nodige 

argumenten hun kwaadwillige intenties aantonen. Wanneer zij daarover trouwens door nog 

veel andere personen geïnterpelleerd werden, bleven ze toch onverbeterlijk en dreigden zelfs 

met nieuwe hardere acties. En die kwamen er ook. Want als toppunt van hun duivelse 

driestheid en razernij, grepen ze naar de wapens en vielen deze aan God welgevallige kerk 

binnen alsof het om een privé woonst ging. Ze schoten daarbij vele pijlen af als vielen ze 

een rovershol aan. Naderhand werden deze pijlen verzameld, gebundeld en aan een touw 

opgehangen vóór de Calvarieberg, waar de Heer gekruisigd is. Wijzelf en talloze anderen 

hebben dat met eigen ogen kunnen constateren.  

Voor al wie de diepste grond van deze ellendige toestanden grondig analyseert, ligt de 

ultieme verantwoordelijkheid hiervoor toch bij de kerk van Rome, zij het wellicht onwetend 

en bij gebrek aan een diepgaand onderzoek omtrent de voorrechten, waarover zij 

geïnterpelleerd werd. Zij heeft deze plaats immers onterecht onttrokken aan de jurisdictie 

van de patriarch van Jeruzalem, aan wie die bevoegdheid al sinds lang en volkomen terecht 

toevertrouwd was. Het gevolg hiervan was dat het Hospitaal geen enkel respect meer aan de 

dag legde voor God noch voor mensen, tenzij dan voor hen die ze vreesden. Toch willen we 

niet iedereen over dezelfde kam scheren en beschuldigen van hoogmoed, deze door God zo 

gehate moeder van alle ondeugden. Wij zijn immers van menig dat het onwaarschijnlijk is 

dat in een corps van deze omvang iedereen dezelfde weg bewandelt of dat er geen 

onderscheid moet gemaakt worden op het vlak van individuele verantwoordelijkheid. Het is 

dan ook onze bedoeling om hier in deze kroniek uiteen te zetten hoe deze organisatie vanuit 

een bescheiden begin een spectaculaire expansie kende, hoe zij ten onrechte schade 

berokkende aan de kerken van God en daarmee tot op heden doorgaat. Maar dat opzet vraagt 

allereerst een teruggang in de tijd en natuurlijk ook, mits Gods hulp, van onzentwege een 

strikt respect voor de waarheid. 

 

XVIII,4 Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het Huis van het Hospitaal. 
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Op basis van aloude kronieken kunnen we met zekerheid stellen dat in de tijd van de 

Romeinse keizer Heraclius de Arabische volkeren hun krachten tegen hem bundelden en dat 

hierdoor het rijk van Jeruzalem samen met gans Syrië, Egypte en de erbij horende provincies 

ten gevolge van onze zonden in handen kwamen van vijanden van het christendom en van 

het christelijk geloof. Hoewel de heilige plaatsen dus onder vijandelijk gezag stonden, 

werden ze niettemin op geregelde tijden door westerlingen bezocht, hetzij om religieuze, 

hetzij om commerciële redenen of vanuit een combinatie van beide. Tussen degenen die in 

die dagen vanuit het Westen deze regio frequenteerden om daar handel te drijven, waren ook 

Italianen die naar de stad die hun woonplaats was Amalfitanen genoemd werden.  

Amalfi bevindt zich tussen de zee en zeer hoge bergen. Ten oosten ligt de gerenommeerde 

stad Salerno, op een afstand van 7 mijl langs de kust. Ten westen liggen Sorrento en Napels, 

de stad van Vergilius. Ten zuiden ervan ligt op een iets verdere afstand van ongeveer 200 

mijl het eiland Sicilië met tussenin de Tyrreense zee. De bewoners van deze regio waren 

dus, zoals eerder vermeld, de eersten om de export van buitenlandse, tot dan toe in het 

Oosten onbekende goederen op te starten met de bedoeling daaruit winst te halen. Ze 

slaagden erin om voor de door hen geïmporteerde basisproducten bij de lokale autoriteiten 
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zeer voordelige voorwaarden te bedingen, kregen recht op vrije toegang en verwierven 

tevens de sympathie van de lokale bevolking.  

In die dagen waren alle kustgebieden, van Jabala, een kuststad in de buurt van Laodicea in 

Syrië, tot Alexandrië, aan de grens met Egypte, in handen van de Egyptische vorst. In elk 

van de steden had hij gouverneurs aangesteld en zo was hij erin geslaagd om zijn regime 

wijd en zijd gevreesd te maken. Maar de zo net vermelde Amalfitanen genoten zowel de 

volle sympathie van de vorst als van de stadhouders. Zij genoten tevens een onbeperkte 

bewegingsvrijheid om zich als handelaars en importeurs van nuttige producten overal te 

verplaatsen. Zo kwam het dat zij, de traditie van hun voorvaderen en van het christelijke 

geloof indachtig, een bezoek brachten aan de heilige plaatsen, telkens hen hiervoor de 

gelegenheid geboden werd. Maar in tegenstelling tot de situatie in de kuststeden beschikten 

zij in Jeruzalem over geen eigendom waar ze een tijdje zouden kunnen verblijven. Daarom 

trommelden zij zoveel mogelijk volksgenoten op voor een dergelijk project en ze richtten 

zich tot de Egyptische kalief. Ze verwierven de steun van zijn entourage, zetten hun verzoek 

op schrift en kregen daarop een antwoord dat aan hun wensen tegemoetkwam.   

 

XVIII,5 De Egyptische kalief besluit om aan de Amalfitanen op hun verzoek een plaats toe te 

wijzen voor de bouw van een kerk. 
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Er werd dus aan de Jeruzalemmer autoriteiten schriftelijk opdracht gegeven om aan de 

Amalfitanen, bevriende importeurs van nuttige producten, in Jeruzalem een uitgestrekt 

terrein toe te wijzen, dat aan hun verwachtingen beantwoordde en gelegen was in het 

christelijk stadsdeel, om daar volgens hun plannen een gebouw op te richten. De stad was op 

dat ogenblik net zoals nu, opgesplitst in vier ongeveer gelijke delen. Binnen één daarvan lag 

het Graf van de Heer en die sector was aan de christenen als woonplaats toegewezen. De 

drie overige stadsdelen, inclusief de Tempel van de Heer, waren als woonplaats 

voorbehouden voor de ongelovigen. 

De christenen verwierven dus op grond van een vorstelijk bevel een terrein dat voldoende 

bouwmogelijkheden bood. Ze vorderden dus van de handelaars een symbolische penning en 

richtten op nauwelijks een steenworp afstand van de ingang van de Verrijzeniskerk een 

monasterium op ter ere van de heilige en roemrijke Moeder Gods, de eeuwige Maagd Maria. 

Er waren vertrekken voorzien ten behoeve van de monniken en een gastenverblijf voor 

reizigers uit Amalfi. Zodra de bouwwerken voltooid waren, lieten ze monniken en een abt 

uit hun gebied overkomen. Ze voorzagen de stichting van een regel en troffen de nodige 

maatregelen om deze plaats door de vrome levenswandel van de bewoners aanvaardbaar te 

maken voor de Heer. Vermits zowel de stichters als de behoeders van het religieus karakter 

van dit monasterium Latijnen waren, wordt tot op heden deze plaats betiteld als ‘het 

monasterium van de Latijnen.’ 

Rond die tijd kwamen ook geregeld vrome, ingetogen weduwen de heilige plaatsen 

bezoeken en uitgebreid vereren. Zij hadden hun typisch vrouwelijke vrees afgelegd en lieten 

zich niet afschrikken door de talrijke gevaren die ze op hun weg tegenkwamen. Op het 

terrein van het monasterium was er  voor deze bezoeksters geen ruimte voorzien waarin ze 

convenabel konden verblijven. Diezelfde vrome mannen, die deze plaats hadden gesticht, 

troffen nu ook de nodige schikkingen om voor vrome vrouwelijke pelgrims een aparte kapel 

te bouwen, een eigen huis en verblijfplaats. Uiteindelijk kon men dankzij Gods zegen daar 

een klooster oprichten ter ere van de heilige zondares Maria Magdalena. Daarin konden de 

zusters ondergebracht worden, die moesten zorgen voor de opvang van de vrouwelijke 

pelgrims.                                                                                                                              

Zelfs in die gevaarlijke tijden was er een vrij grote toestroom van buitenlandse pelgrims, van 

edele zowel als gewone lieden. Zij konden de H. Stad alleen via vijandelijk gebied bereiken 
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en zo was hun reisgeld meestal opgebruikt wanneer ze in Jeruzalem toekwamen. Berooid en 

deerniswekkend moesten zij, ook al waren ze uitgeput, gekweld door honger en dorst en 

zonder aangepaste kledij, toch bij de stadspoort blijven wachten tot ze uiteindelijk na 

betaling van een goudstuk tot de stad toegelaten werden. In de stad zelf konden ze na de 

klassieke rondgang langs de heilige plaatsen hooguit rekenen op maximum één dag rust, 

tenzij ze konden gebruik maken van de broederlijke zorgen van dat monasterium. Immers, 

de volledige bevolking bestond uit ongelovigen en Saracenen, op uitzondering van de 

patriarch, de clerus en wat arme Syriërs. Maar deze laatste waren dag in dag uit zo 

zwaarbelast door hun gewone en ook nog wat extra karweien en door allerlei vuil werk dat 

ze in de grootste armoede en in constant doodsgevaar ternauwernood konden ademen. 

Vermits er niemand was die onderdak kon bezorgen aan hulpbehoevende, uitgeputte en 

noodlijdende christelijke pelgrims, namen de heilige monniken van het Latijnse 

monasterium die zorg op zich. Vol mededogen zorgden zij uit hun eigen middelen voor 

voedsel en kleren en op het hen toegewezen terrein richtten ze een hospitaal op ten behoeve 

van de pelgrims. Daar vingen ze zowel zieken als gezonden op om te voorkomen dat ze in 

de nacht op straat zouden vermoord worden. Nu ze op één plaats samen waren, kon men hen 

ook voor hun dagelijks levensonderhoud alle overschotten van het mannen- of 

vrouwenklooster bezorgen.  

Bovendien richtten ze op die plaats een altaar op ter ere van de H. Johannes de 

Aalmoezenier. Deze aan God welgevallige en in alle opzichten voortreffelijke man was van 

Cypriotische origine en bracht het op grond van zijn verdiensten uiteindelijk tot patriarch 

van Alexandrië. Hij muntte uit in liefdadige werken en heel de gemeenschap van de heiligen 

zal ten eeuwigen dage de lof prijzen van zijn vroomheid en van zijn aalmoezen. Daarom 

werd hij ook door de heilige vaderen ‘de Aalmoezenier’ genoemd, wat betekent ‘de 

Barmhartige’. 

Deze eerbiedwaardige stichting, die zich zo caritatief openstelde voor de mensen, beschikte 

niet over eigen inkomsten of bezittingen. Maar de al vermelde Amalfitanen, zowel de 

ingezetenen als de kooplui op verplaatsing, zamelden elk jaar geld in, dat ze via 

stadsgenoten die naar Jeruzalem reisden, overmaakten aan de toenmalige abt. Op die manier 

konden de broeders en zusters zich voorzien van voedsel en kleren. De rest werd gebruikt in 

het hospitaal ter ondersteuning van de christelijke pelgrims.  

Vele jaren lang functioneerde de instelling op deze wijze totdat de Opperste Schepper 

besloot om de stad, die hij met zijn eigen bloed had gezuiverd, te bevrijden van het heidense 

bijgeloof. Bij de aankomst van het christelijke volk en van hun leiders, die door God 

beschermd waren en aan wie de Verlosser het koninkrijk wilde doorgeven, was de 

toenmalige abdis een zekere Anna, een heilige en godsvruchtige dame van adellijke 

geboorte en van Romeinse origine. Nadat de stad terug in christelijke handen was, leefde zij 

nog enkele jaren verder. Het hospitaal werd geleid door een zekere Gerald, een man met een 

deugdzame levenswandel. Hij had zich op deze plek ten tijde van de vijandelijke 

overheersing met veel toewijding ten dienste gesteld van de armen en daartoe door de abt en 

de monniken aangeduid. Later werd hij opgevolgd door Raymond, waarover wij het nu 

hebben. 

 

XVIII,6 De patriarch gaat met het merendeel van de Oosterse bisschoppen op bezoek bij paus 

Adrianus in Rome. 

  

  

 

 

 

Na dit bescheiden begin kenden de Hospitaalbroeders een grote expansie en ze onttrokken 

zich aan de jurisdictie van de abt. Toen hun rijkdom vervolgens spectaculaire proporties had 

aangenomen, werden ze door de kerk van Rome bevrijd van de voogdij van de patriarch. 

Eens zij die verderfelijke faciliteiten hadden verworven, betoonden ze geen enkel respect 
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meer voor de kerkelijke prelaten en ze weigerden van dan af formeel om tienden te betalen 

op eender welk van hun domeinen, onafgezien de wijze waarop ze die verworven hadden. 

Door hun voorbeeld werden tal van ‘religieuze instellingen’ geïnspireerd. De kerken hadden 

uit pure liefdadigheid en via de gebruikelijke kanalen van de ‘goede werken’ gezorgd voor 

hun basale werking en hen daarna ook verder begeleid bij de door hen beoogde operationele 

uitbouw. Hun luxe situatie maakte nu dat ze zich hard opstelden en zij keerden zich af van 

de borsten van hun toegewijde moeder, die hen initieel als zuigelingen met moedermelk 

gevoed had en hun groei later te gepasten tijde met een stevige voeding stimuleerde. Terecht 

kan de kerk zich over hen beklagen: “Ik heb zonen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn 

tegen mij in opstand gekomen.”9 Moge de Heer hen sparen en tot inkeer laten komen, dat ze 

opnieuw respect leren opbrengen voor hun moeder die ze in de steek gelaten hebben. Moge 

Hij nog meer genadig zijn voor hem, die, hoewel hij zelf honderd schapen bezat, het enige 

schaap van een arme zag en hem dat misgunde. De Heer zei hem: “Je hebt een moord 

gepleegd en je het bezit van een ander toegeëigend.”10 Wee hem, wie hij ook is, want zoals 

de profeet zegt: “Hij is iemand die bloed vergiet.” 11  

De patriarch en de andere kerkelijke prelaten gingen bij herhaling en telkens weer hun 

rechten opeisen bij de Hospitaalbroeders, maar zonder resultaat. Daarom deden beide 

partijen, zoals gezegd, beroep op de bisschop van Rome. Hoewel de patriarch hoogbejaard 

was, bijna een eeuweling, ging hij toch nog op weg. Hij liet zich vergezellen door een aantal 

kerkelijke prelaten, aartsbisschop Peter van Tyrus en de volgende suffragaanbisschoppen: 

Frederik van Akko, aartsbisschop Boudewijn van Caesarea, bisschop Constantijn van 

Lydda, bisschop Rainier van Sebaste en bisschop Herbert van Tiberias. Zodra het zachte 

lenteweer zich terug aankondigde en de onstuimige zee dankzij de zachte westenwind weer 

tot rust kwam, vertrokken zij. Onder de hoede van de Heer kwamen ze na een voorspoedige 

reis aan in Otranto, een havenstad in Apulië. 

 

XVIII,7 De keizer van Constantinopel valt met pauselijke goedkeuring Apulië aan. De 

patriarch arriveert met zijn gezelschap aan het pauselijk hof. 
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Toen de Oosterse bisschoppen samen met de patriarch, zoals gezegd, het grondgebied van 

Apulië bereikten, had ondertussen de keizer van Constantinopel, daartoe geïnspireerd door 

de paus, een aanval gedaan op dat gebied. Hij had voor deze operatie een aantal van zijn 

aanvoerders uitgezonden en hen voorzien van ruime financiële middelen. Zij konden tevens 

rekenen op de sympathie van de lokale autoriteiten. Toen de patriarch met zijn gezelschap 

vanuit Otranto in Brindisi arriveerde, had de keizerlijke delegatie de stad al van de burgers 

overgenomen. Alleen de stedelijke burcht bleef met een beperkte bezetting trouw aan de 

koning. Graaf Robert (van Bassonville), die wij eerder12 vermeld hebben, had met zijn 

partijgenoten, zowel om de koning een hak te zetten als uit eigenbelang, ondertussen 

Taranto en Bari, twee fraaie steden en ook heel de kust tot aan de uiterste grenzen van dat 

koninkrijk veroverd. Twee andere ook zo net vermelde beroemde edelen, prins Robert van 

Capua en graaf Andreas hadden heel Campanië, in de volksmond ‘Land van Labeur’13 

genoemd, tot aan Salerno, Napels en San Germano ingepalmd. Heel het gebied stond in rep 

en roer en nergens konden reizigers op doortocht een rustige en veilige plek vinden. 

De Romeinse keizer Frederik hield zich ondertussen met zijn troepen op in de omgeving van 

Ancona, maar het leger, waarmee hij naar Italië gekomen was, had daar zware verliezen 

                                                           
9 Jesaja 1,2. 
10 1 Koningen 21,19. 
11 Psalm 139,19. 
12 Cf. supra XVIII,2. 
13 In de Oudheid werd de streek ook Liburia genoemd.  
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geleden. Vele aanvoerders en vooraanstaanden in het rijk waren omgekomen en hij hield 

ternauwernood een tiende van de originele getalsterkte over. Hij kon de overlevenden die 

naar huis wilden niet langer tegenhouden en hij bereidde zich dan ook, zij het met tegenzin, 

voor op de terugtocht. Er bleef immers nog zoveel te regelen en met name een aantal 

kwesties in verband met de koning van Sicilië vereisten zijn aanwezigheid. De patriarch 

maakte zich dan ook zorgen en overlegde intens met zijn reisgenoten over de route die zij in 

heel die chaotische situatie best zouden volgen. Aan alle kanten werd er immers gevochten 

of heerste er oproer, wat de route voor hen volledig leek af te sluiten. Ondertussen was ook 

een zekere Asclettin, kanselier van de koning van Sicilië, Benevento aan het belegeren. De 

patriarch stuurde een delegatie naar hem om een escorte te vragen, maar hij verbood hen 

elke doortocht langs daar, hoewel die route veel korter was dan alle anderen. Uiteindelijk 

opteerde de patriarch op advies van enkele wijzen voor de kustroute en zo bereikte hij met 

zijn gezelschap Ancona. Vandaaruit stuurde hij enkele leden van zijn entourage uit om zijn 

groeten over te brengen naar de Romeinse keizer, die, zoals gezegd, op terugtocht was naar 

huis. Zij moesten van hem ook een keizerlijke brief krijgen, die de patriarch kon gebruiken 

in zijn onderhandelingen met de paus. En dat lukte hen ook, hoewel de keizer op dat 

ogenblijk al voorbij Senegallia en Pesaro gekomen was, want de terugkeer was nu zijn eerste 

prioriteit. Vervolgens koos de patriarch met zijn gevolg voor de route naar Rome, in 

achtervolging op de paus, die bij het verlaten van Narni blijkbaar het hazenpad gekozen had. 

Uiteindelijk bereikten zij Rome en daar bleven zij enkele dagen pauzeren. Toen kwam het 

bericht dat de paus zich ophield in de buurt van Ferentino. Zonder aarzelen reisde de 

patriarch hem achterna om te proberen tot een regeling te komen over het probleem, 

waarvoor hij gekomen was.  

Sommigen beweren dat de paus hem doelbewust ontweek om hem te ontmoedigen en de 

kosten van zijn reis op te drijven. Men zegt immers dat Adrianus zich had laten omkopen 

met een massa geschenken en dat hij nu naar het kamp van de Hospitaalridders aan het 

overhellen was, die hem trouwens al veel eerder waren komen opzoeken. Anderen beweren 

dan weer dat zijn reistempo zo hoog lag omwille van de reeds vermelde belegering van 

Benevento. Het was hoe dan ook duidelijk dat de paus en zijn hofhouding de delegatie van 

het Hospitaal zeer vriendschappelijk hadden ontvangen, terwijl ze de patriarch en de zijnen 

hooghartig en verontwaardigd als bastaards negeerden, alsof ze geen pauselijke audiëntie 

waardig waren. 

 

XVIII,8 Paus Adrianus is ijlings onderweg naar Benevento. De patriarch volgt hem op de voet 

en legt hem het probleem voor. Maar de pauselijke entourage was omgekocht met geschenken 

en weigerde gerechtigheid te laten geschieden. Daarop keert de patriarch onverrichterzake 

terug. 

  

  

 

 

 

5 

      

  

  

 

10 

 

 

Bij zijn aankomst in Ferentino bood de patriarch zich volgens de geplogenheden aan bij de 

paus. Maar hij kreeg er een onvriendelijke ontvangst en een behandeling die nog erger was, 

want de meeste kardinalen waren hem vijandig gezind. Op die manier kreeg hij wel een 

duidelijke kijk op de visie en de opstelling van de paus tegenover hem. Maar hij volgde het 

advies van een aantal wijze vrienden en liet niet merken wat er in hem omging. Consequent 

als hij was, diende hij zich bij herhaling aan bij de paus en op feestdagen was hij altijd op 

post in de bijeenkomst van de prelaten en in de erestoet van de bisschoppen. Hij liet zich 

hierbij ook voortdurend assisteren door een groep advocaten, die paraat stonden om zo 

nodig onmiddellijk op te treden. 

Uiteindelijk werden beide partijen in audiëntie ontvangen, waarbij het probleem langs beide 

zijden besproken werd, maar zonder resultaat. De patriarch begreep dan ook, mede op 

aangeven van enkele intieme vrienden, dat er geen schot in de zaak zou komen. Daarom 
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nam hij afscheid en hij begon aan de voorbereidselen voor de terugreis, mentaal ontredderd 

en vol vrees, want zijn positie zag er slechter uit dan voorheen. Onder die grote groep 

kardinalen bleken er nauwelijks twee of drie bereid om in het spoor van Christus zijn zaak 

loyaal te ondersteunen: kardinaal Octaviano14 en Johannes van Sint-Martinus, die 

aartsdiaken was van de patriarch, toen deze nog aartsbisschop van Tyrus was. Alle anderen 

streken hun geschenken op en trokken zich terug, in navolging van Bileam, de zoon van 

Beor.15 Intussen was de paus echter druk bezig met zijn eigen problemen, hij doorkruiste 

Campanië en belandde uiteindelijk in Benevento.  

Koning Willem van Sicilië had inmiddels via talrijke gezantschappen informatie gekregen 

over de stand van zaken: graaf Robert van Bassonville had samen met de Grieken Apulië 

overweldigd, de prins van Capua en graaf Andreas waren bezig hun gebied fors uit te 

breiden in Campanië en de paus had zich teruggetrokken in Benevento, van waaruit hij al de 

zo net opgesomde leiders moreel en militair ondersteunde. Willem verzamelde daarop een 

sterke troepenmacht in heel Sicilië en in Campanië en kwam met dit immense leger 

uiteindelijk aan in Apulië. Bij Willems aankomst in Brindisi ging graaf Robert op de vlucht. 

Al bij het eerste treffen moesten de Griekse troepen het onderspit delven en Willem 

vernietigde zowat hun hele leger, waarbij hij ook de aanvoerders gevangennam en in de 

boeien sloeg. Alle kostbaarheden, die ze overvloedig hadden meegebracht, belandden in de 

koffers van Willem, het resultaat zowel van zijn machtsontplooiing als van de fortuin. Op 

die manier heroverde hij heel de regio die hem afvallig geworden was en hij herstelde de 

goede verstandhouding met de lokale bevolking. Vervolgens begon hij aan het beleg van 

Benevento, waarbij hij zoveel druk zette op de paus, de kardinalen en heel de bevolking dat 

er schaarste aan levensmiddelen kwam en dat ze zich ernstige zorgen begonnen te maken 

over hun veiligheid. Er werden gezanten over en weer uitgestuurd en dat leidde tot een 

vredesverdrag met geheime clausules tussen Willem en de paus. Deze overeenkomst was 

echter niet van toepassing op al wie, nochtans op aanstoken van de paus, al die lasten en 

gevaren had getrotseerd.  

De edelen realiseerden zich dat het verloop van de gebeurtenissen niet beantwoordde aan 

hun verwachtingen. De paus had bij de koning voor hen geen gratie verkregen en alleen 

voor zichzelf en de kerk van Rome een vredesverdrag gesloten, dat voor hen niet gold. Zij 

waren dus uiterst bezorgd over hun lot en begonnen koortsachtig te zoeken naar 

mogelijkheden om veilig en behouden dat koninkrijk te kunnen verlaten. Graaf Robert, 

Andreas en nog enkele andere edelen haastten zich dus naar Lombardije om een beroep te 

doen op de keizer. Maar de prins van Capua had minder geluk. Hij wilde de Garigliano 

rivier overvaren en had daarbij zijn manschappen al vooruitgestuurd. Hij stond met een klein 

gezelschap nog op de oever te wachten om op zijn beurt over te steken maar werd dan door 

zijn eigen bemanning gevangengenomen. Ze leverden hem uit aan vertrouwelingen van de 

koning en hij werd overgebracht naar Sicilië. Daar belandde hij voor de rest van zijn leven 

in de kerker, zijn ogen werden op gruwelijke wijze uitgestoken en zijn levenseinde was 

ellendig.  

 

XVIII,9 In Egypte breekt er oproer los. De vizier gaat op de vlucht maar wordt door de 

christenen gedood. Zijn zoon Nasr wordt gevangengenomen. 

  

  

 

 

In die dagen kende het Koninkrijk Jeruzalem dankzij Gods genade een zekere voorspoed, 

maar de aangrenzende regio’s aan beide zijden kregen onverwachts af te rekenen met zware 

moeilijkheden. Een zeer machtige Egyptenaar, die het ambt van vizier uitoefende, had op 

                                                           
14 Octaviano de Monticelli, de latere tegenpaus Victor IV (1159-1164). 
15 Numeri 22,5; 2 Petrus 2,15. 
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een dag een privé onderhoud met de kalief, de heerser over dat gebied, die de Egyptenaren 

als een opperwezen plegen te respecteren en te vereren. Hij deed alsof hij zijn meester bij 

privékwesties wilde helpen, maar hij vermoordde hem lafhartig in één van de meest 

afgelegen vertrekken van het paleis. Naar verluidt, was het zijn eigenlijke bedoeling hierbij 

om zijn zoon Nasr tot kalief te maken en om zo, onder diens gezag, ongestoord en zonder 

problemen het feitelijke bestuur van het rijk zelf te blijven uitoefenen. Hij rekende erop om 

de feiten enkele dagen verborgen te kunnen houden, totdat hij zich meester had gemaakt van 

het groot paleis en alle schatten, die het bevatte, ingepalmd had. Daarna zou hij met de hulp 

van vrienden en vertrouwelingen, die hij had opgetrommeld, wel opgewassen zijn tegen al 

wie hem om zijn optreden ter dood wilde brengen. Maar de gebeurtenissen draaiden totaal 

anders uit. De misdaad raakte al gauw bekend en de bevolking, van hoog tot laag, stroomde 

massaal en eensgezind samen. Ze omsingelden langs alle kanten het huis, waarin hij zich na 

de misdaad had teruggetrokken en ze eisten eenstemmig de bestraffing van die bloeddorstige 

kerel, de lafhartige moordenaar van de meester van hun land. Hun druk nam alsmaar toe en 

uiteindelijk zag de vizier geen mogelijkheid meer om te ontkomen. Daarom opende hij zijn 

schatkisten en hij liet al zijn goud, zijn edelstenen en alle andere kostbaarheden langs de 

vensters uitstrooien voor het luidkeels tierende volk. Terwijl ze druk bezig waren met alles 

op te rapen, kon hij dan zijn vlucht organiseren.  

Wat valt er nog meer te zeggen? Hij kon ontsnappen, samen met een respectabel gezelschap 

van zonen en andere familieleden, en hij vertrok, tegen de wil in van het volk dat hem 

belegerde, naar de woestijn, naar verluidt, op weg naar Damascus. De Egyptenaren zetten 

echter verwoed de achtervolging in, maar zijn oudste zoon en nog enkele andere competente 

en strijdvaardige leden van zijn entourage weerden de aanvallen af en hielden de 

achtervolgers op afstand. Tussendoor lieten ze gouden of zilveren kruiken en kostbare zijden 

gewaden van onschatbare waarde achter met de bedoeling om zo hun achtervolgers tijd te 

doen verliezen en tussen hen onenigheid te zaaien over de verdeling van de buit. Ten slotte 

zagen de Egyptenaren het zinloze in van hun achtervolging en ze keerden onverrichterzake 

naar huis terug.  

De vizier verkeerde nu in de mening dat hij ontsnapt was aan de gevaren van het noodlot en 

dat hij vrijuit verder kon trekken zonder enig risico. Maar op zijn vlucht voor Scylla 

belandde hij in Charybdis. De christenen kregen immers bericht over zijn vlucht en ze 

maakten een hinderlaag klaar. Daar hielden ze zich, zoals dat past voor een aanslag, 

geruisloos schuil. De vizier belandde argeloos in de valstrik en werd daar bij het eerste 

treffen dodelijk gewond en op slag gedood door een zwaardsteek. Deze Egyptische edelman 

heette Abbas. Zijn zoon Nasr, heel zijn familie en alle uit Egypte meegesleepte rijkdommen 

kwamen terecht in vijandelijke handen. De christenen verzamelden zo een rijke buit en, 

zwaarbeladen als nooit tevoren, keerden ze naar huis terug, waarbij ze de buit op de 

gebruikelijke wijze verdeelden. 

De Tempeliers waren sterk vertegenwoordigd onder de deelnemers aan deze expeditie en zij 

hadden dus ook, conform het aantal van hun krijgers, een ruim aandeel bij de verdeling van 

de slaven en van de buit. Het lot bedeelde hen naast andere zaken ook Nasr toe, de zoon van 

Abbas. Hij stond bij de Egyptenaren bekend om zijn grote vermetelheid en om zijn 

buitengewone militaire expertise. Zijn naam alleen al wekte ontzag bij de lokale bevolking 

en zijn aanblik zorgde op zich al voor paniek waartegen niets opgewassen was. De 

Tempeliers hielden hem lange tijd in gevangenschap. Zelf wilde hij uitdrukkelijk als christen 

herboren worden, hij maakte zich het Latijnse schrift eigen en leerde de basisprincipes van 

het christelijke geloof. Maar de tempeliers verkochten hem voor 60.000 goudstukken aan de 

Egyptenaren, die hem ter dood wilden brengen. Hij werd dus uitgeleverd, aan handen en 

voeten in ijzeren kluisters gekneveld. Ze stopten hem in een ijzeren kooi, zetten hem op een 
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 kameel en brachten hem zo naar Egypte. Daar vierden ze hun mensonwaardige driften bot 

op hem en verscheurden hem wreedaardig in minuscule stukken. 

 

XVIII,10 Prins Raynald bezet het eiland Cyprus en terroriseert er de lokale bevolking. 
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Het jaar daarop beging de prins van Antiochië, Raynald van Châtillon, andermaal een 

schandelijk misdrijf op aanstoken van een aantal perverse kerels, die een zeer grote invloed 

uitoefenden op zijn beleid. Cyprus, voor ons een buurland, had voor het merendeel een 

christelijke bevolking en had zich voor het Koninkrijk van de christenen altijd een zeer 

nuttige en bevriende partner getoond. Niettemin viel de prins Cyprus aan met zijn troepen en 

bezette het eiland. 

De drijfveer achter deze afschuwelijke invasie was blijkbaar de volgende. In het gebied van 

Cilicië, in de omgeving van Tarsus, leefde er een heel machtige Armeense edelman, Thoros 

genaamd. Hij gedroeg zich echter vrij labiel en zo slaagde hij er bij herhaling in om eerst de 

sympathie van de keizer te winnen en daarna weer met hem in botsing te komen, omdat hij 

het al te bont maakte. Hij voelde zich erg zeker van zijn stuk omdat hij ver verwijderd zat 

van het epicentrum van het rijk en omdat zijn verblijfplaats zich situeerde in moeilijk 

toegankelijk bergland. Hij maakte er een gewoonte van om in het vlakke gedeelte van 

Cilicië op roof- en plundertocht te gaan, waarbij hij er niet voor terugschrok om het gebied 

van zijn heer op alle mogelijke manieren te teisteren en de trouwe onderdanen van het rijk, 

van welke stand ook, volkomen onterecht zeer zware schade te berokkenen.  

Toen de keizer dat vernam, droeg hij Raynald per brief op om zijn troepen op te trommelen, 

Thoros uit zijn gebied te verjagen en de bezittingen van de Ciliciërs, zijn onderdanen, te 

beveiligen tegen zijn overvallen. Als deze opdracht extra financiële middelen vereiste, dan 

zou hij hem te gelegener tijd uit zijn eigen schatkist van het nodige voorzien. Raynald bracht 

dus, conform de keizerlijke opdracht, een troepenmacht op de been, waarmee hij Cilicië 

binnenviel, Thoros verjoeg en diens leger bijna volledig uitroeide. In antwoord op deze 

succesrijke operatie rekende hij op een gulle financiële vergoeding, maar die liet blijkbaar 

op zich wachten. Omdat hij van nature ongeduldig was, ging hij dan maar over tot de net 

vermelde aanval op Cyprus.  

De Cyprioten waren echter door bepaalde christenen zorgvuldig gewaarschuwd en zij 

hadden alle beschikbare strijdkrachten uit heel het eiland opgetrommeld, ongeacht hun staat 

van paraatheid. Maar prins Raynald bracht hen een verpletterende nederlaag toe en hij 

richtte in hun gelederen zoveel verliezen aan dat niemand daarna nog geneigd was om tegen 

hem te revolteren. Raynald teisterde heel het eiland met razzia’s, verwoestte steden en 

vestingen en brak schaamteloos binnen in zowel mannen- als vrouwenkloosters, waarbij 

eerwaarde zusters en jonge maagden het slachtoffer werden van verkrachting. Er kwam geen 

einde aan en er stond ook geen rem op het binnenrijven van goud, zilver en kostbare stoffen, 

maar deze zware verliezen zonken bij de getroffen bevolking in het niet in vergelijking met 

de schending van hun eerbaarheid.  

Zo gingen ze dagenlang te keer op heel het eiland en er was niemand in staat om hen tegen 

te houden. Ze stoorden zich totaal niet aan leeftijd, geslacht of maatschappelijke positie. 

Uiteindelijk hadden zij van overal een kolossale buit bij elkaar geroofd en daarmee trokken 

ze dan maar naar zee. Daar hadden ze schepen klaarliggen om naar het grondgebied van 

Antiochië terug te varen. Binnen de kortste keer slaagden ze er evenwel in om de zo zuur 

verworven buit te verspelen, conform het spreekwoord “Winst met een reukje aan leidt 

uiteindelijk tot verlies.”16 

 

                                                           
16 Publius Ovidius Naso, Amores I 10,48. 
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XVIII,11 De koning neemt in een bos bij Banyas een aantal Turken en Arabieren gevangen, 

wat een schending inhoudt van een eerder met hen afgesloten verdrag. 

 

  

 

 

5 

      

   

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

Rond diezelfde tijd was er een massale groep Arabieren en Turkmenen samengekomen, qua 

aantal zonder voorgaande. De Turkmenen leefden zoals de Arabieren gewoonlijk in tenten 

en hun basisvoeding berustte op de melk van hun kudden. Ze hadden zich verzameld in een 

bos bij Banyas, dat nu ook nog courant naar deze stad genoemd wordt. Want in vroegere 

tijden werden de noordelijke en zuidelijke stukken van dit bos en ook de bossen op het 

Libanongebergte gezamenlijk ‘woud van de Libanon’17 genoemd. Zo kan men ook in de 

Schrift over Salomo lezen dat hij ter plekke een schitterend bouwwerk oprichtte, dat ‘Huis 

Libanonwoud’ genoemd werd.18 Maar hoe dan ook, heden ten dage wordt heel het woud 

genoemd naar de naburige stad. De zo net vermelde groepen inwijkelingen hadden met de 

koning vriendschappelijke relaties aangeknoopt en dit in een vredesverdrag bezegeld. Op 

grond hiervan konden ze hun vee en hun paarden in massale aantallen overbrengen, want ze 

vonden daar uitstekende weilanden.  

Maar criminele individuen, zonen van Belial zonder enig respect voor hun heer, benaderden 

de koning, praatten op hem in en slaagden er gemakkelijk in om hem in hun perverse 

plannen te betrekken. Ze konden hem overreden om zijn gegeven woord te breken en zich 

niets aan te trekken van het afgesloten verdrag. Hij moest die groepen inwijkelingen, zodra 

ze, op zoek naar voeder, hun groot en klein vee in het woud hadden ondergebracht, bij 

verrassing aanvallen en hen samen met al wat ze bezaten als buit behandelen. En zo 

geschiedde. De koning zat immers zwaar in de schulden en beschikte niet over de nodige 

middelen om de talloze financiële verplichtingen tegenover zijn schuldeisers na te komen. 

Hij ging dus in op de voorstellen van die perverse aanstokers, omdat hij er een kans in zag 

om hoe dan ook zijn eigen situatie recht te trekken. Zo vonden ze dus bij hem gretig gehoor 

en instemming met hun suggesties. Hij gaf gevolg aan de slechte adviezen van die 

goddeloze kerels, verzamelde onmiddellijk een aantal ridders en overviel de mensen in het 

woud. Zij waren hierop helemaal niet voorbereid en hadden zich aan zulke aanval niet 

verwacht. Maar hij deed alsof ze vijanden waren en leverde hen over aan de roofzucht van 

zijn gezellen. Slechts enkelen brachten het er levend van af, namelijk degenen die konden 

vluchten dankzij de snelheid van hun paarden of uit bittere noodzaak een schuilplaats 

vonden in de bossen. Alle anderen vonden ofwel de dood met het zwaard ofwel wachtte hen 

het harde lot van de slavernij. De aanval leverde een enorme en nooit geziene buit en 

opbrengst op, die, naar verluidt, nooit geëvenaard werd in onze gebieden. Een groot aantal 

paarden werd door het lot verdeeld onder het gewone volk, zelfs onder de leden van de 

laagste klasse. Maar dat incident leverde de christenen helemaal geen roem of glorie op. Ze 

hadden immers de vrede verbroken, een verdrag geschonden en argeloze mensen willekeurig 

mishandeld, die nota bene vertrouwden op het gegeven woord van de koning en geen enkel 

verweer hadden. 

Maar de Heer, die ieder zijn verdiende loon geeft, “de God van vergelding”19, gunde de 

christenen niet lang het profijt van hun schandelijke buit. Hij gaf een duidelijk teken dat er 

ook tegenover ongelovigen niet mag getornd worden aan een gegeven woord. Als straf voor 

deze misdaad zorgde hij dus voor een gepaste straf tot grote ontreddering van de christenen. 

Al onze zonden werden dubbel aangerekend, met nog wat extra interest er bovenop en dat 

veroorzaakte grote verwarring onder de christenen, zoals u in de volgende hoofdstukken kan 

lezen. 

 

                                                           
17 1 Koningen 10,17. 
18 2 Kronieken 9,20. 
19 Psalm 94,1. 
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XVIII,12 Koninklijk opperbevelhebber Humfred staat de helft van Banyas af aan de 

Hospitaalridders. Een hulpkonvooi wordt door Nur ad-Din onderschept en het beleg van de 

stad begint. 
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Rond diezelfde tijd realiseerde koninklijk opperbevelhebber Humfred van Toron zich dat de 

hoge lasten en de voortdurende zorgen omtrent de al vaak vermelde stad Banyas, die hij 

overgeërfd had, al te zwaar op hem begonnen te wegen. Hij kon op zijn eentje niet instaan 

voor een goed beheer en daarom besloot hij, met instemming van de koning, een fiftyfifty 

regeling te treffen met de Hospitaalbroeders. Zij verwierven dus de helft van de stad en haar 

naaste omgeving, moesten ook instaan voor de helft van de nuttige en noodzakelijke lasten 

en ook de volledige beleidsverantwoordelijkheid dragen, die ze aan het hen toegewezen deel 

verschuldigd waren. De stad lag in een grensregio, in de onmiddellijke nabijheid van 

vijandelijk gebied. Bijgevolg was ze alleen te bereiken of te verlaten met een sterk escorte of 

langs geheime routes, tenzij men zware risico’s wilde lopen.  

De Hospitaalridders namen dus hun stadsdeel in bezit en daarbij was hun topprioriteit om 

tegen een vastgelegde datum te zorgen voor een goede beveiliging. Daarom begonnen ze 

massaal voedsel, wapens en manschappen bijeen te brengen. Daarbij zorgden ze ook voor 

voldoende kamelen en andere lastdieren. Heel dit konvooi werd vergezeld door een 

gewapend escorte, met als opdracht om militaire assistentie te verlenen voor het welslagen 

van heel de expeditie. Zo begaven ze zich dan op weg naar Banyas met de intentie om via 

dit konvooi de stad voor een lange termijn te kunnen beveiligen. Zodra de karavaan in de 

buurt van Banyas gekomen was, werden ze overvallen door de vijand, die getipt was over 

hun komst. Ze bestookten hen met hun zwaarden, ontregelden de christelijke colonne en 

maakten zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers. De overlevenden bekommerden zich in de 

eerste plaats om hun leven en hun redding en sloegen op de vlucht, waardoor de vijand heel 

de bagage in de wacht kon slepen. Al wie door de vijandelijke aanval verrast werd en niet 

meer kon vluchten, kwam om onder het vijandelijk zwaard of belandde in gevangenschap. 

Alle voorraden die bijeengebracht waren met het oog op een degelijke uitrusting van de stad 

kwamen nu terecht in vijandelijke handen en konden voortaan ingezet worden voor haar 

ondergang. De Hospitaalbroeders waren vanaf dan beducht voor soortgelijke financiële 

debacles, kwamen bijgevolg terug op de eerder aangegane verbintenis en stonden de stad 

met alle lusten en lasten terug af aan de koninklijke opperbevelhebber. 

Nur ad-Din liet er van zijn kant geen gras over groeien. In de euforie over zijn succes, greep 

hij de hem geboden kans en begon aan het beleg van Banyas, een stad die nog erg onder de 

indruk was van de recente catastrofe. Hij verzamelde manschappen en belegeringsmateriaal 

en nestelde zich bij verrassing vóór de stad. Zijn troepen stelde hij op in een kring omheen 

de stad en zo begon hij aan de blokkade. Banyas beschikte over een burcht, die behoorlijk 

voorzien was van manschappen, wapens en voedselvoorraden voor een beperkte tijd. De 

burgers konden er een veilig onderkomen in vinden bij een eventuele inneming van hun 

stad. Ze hadden niettemin het volste vertrouwen in de beveiliging van hun stad en vermits ze 

al zo vaak een beleg van dien aard hadden getrotseerd, besloten ze hun stad te verdedigen en 

zich daarvoor manhaftig in te zetten. Ze zouden in dat opzet ook geslaagd zijn en hun stad 

dankzij hun solidaire inzet ongerept hebben kunnen bewaren, als ze in een vlaag van 

overmoed niet al te onbezonnen waren te werk gegaan.  

Maar Nur ad-Din zette zijn belegeringstuigen en slingermachines in. Hij bestookte de stad 

ook nog met een ononderbroken en niet aflatende pijlenregen en gunde de belegerden geen 

moment van rust. Hij teisterde hen continu dag en nacht en door die uitputtingsslag wilde hij 

hen doen bezwijken. Bij de burgers vielen er vele dodelijke slachtoffers, er waren ook vele 

zwaargewonden en uiteindelijk bleven er maar weinig verdedigers van de stad over. Indien 

opperbevelhebber Humfred en zijn zoon, die op een briljante manier niet voor zijn vader 
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wilde onderdoen, zich niet zo extreem hadden ingezet voor de verdediging van hun vaderlijk 

erfdeel en de anderen door hun voorbeeld niet zo gemotiveerd hadden om zich te weer te 

stellen, dan zou Banyas ongetwijfeld bezweken zijn onder die immense aanvalsdruk en 

onder het numerieke overwicht van de vijand. Maar, zoals gezegd, het optreden van hun 

meesters en hun niet aflatende heldhaftige inzet waren bijzonder effectief om ook de 

anderen te stimuleren, begevende krachten weer op te krikken en opnieuw strijdvaardig te 

maken. 

Op een bepaalde dag viel de vijand nog heftiger aan dan anders maar de inwoners openden 

de poort om met hen in de clinch te gaan. Hun uitval was echter niet grondig voorbereid en 

ze kregen een vijandelijke overmacht over zich heen. Omdat ze tegen die repliek niet 

opgewassen waren, probeerden ze zich weer terug te trekken in de stad. Maar door de chaos, 

die met deze terugkeeroperatie gepaard ging, konden ze de poort niet sluiten. Zo slaagde de 

vijand erin om samen met de vluchtelingen de stad binnen te dringen en dit zo massaal dat 

ze de stad konden overweldigen. Niet zonder risico’s en ten koste van veel dodelijke 

slachtoffers werden de christenen gedwongen om zich in de burcht terug te trekken. Maar 

ondertussen was aan de koning gemeld dat Banyas het door toedoen van Nur ad-Din zwaar 

te verduren had en aan de rand van de ondergang stond. Terstond trommelde hij alle 

strijdkrachten, ridders zo wel als voetknechten, op die op dat moment beschikbaar waren. 

Dan haastte hij zich met zijn troepen onverwijld naar dat gebied, vastbesloten om ofwel een 

einde te stellen aan het beleg van die stad ofwel zijn kans te wagen en het uit te vechten met 

Nur ad-Din.  

 

XVIII,13 De koning rept zich naar Banyas en stelt een einde aan de blokkade. Op de terugweg 

is men in de christelijke gelederen te weinig alert en zo belanden zij in een hinderlaag.  
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Toen Nur ad-Din te weten kwam dat de koning met die intentie in aantocht was, wilde hij 

zich niet blootstellen aan de risico’s van een oorlog. Hij stelde een einde aan de blokkade, 

stichtte brand en richtte vernielingen aan in de stad, die hij met zoveel geweld had 

ingenomen. Daarop keerde hij naar zijn eigen gebied terug. Maar het was daarbij niet zijn 

intentie om de troepen die hij bij elkaar gekregen had te ontbinden. Integendeel, hij hield 

hen bijeen in zijn omgeving en probeerde hun aantal nog op te drijven. Vooruitziend als hij 

was, legde hij zijn manschappen in bossen in die buurt in hinderlaag, in afwachting van de 

terugreis van de koning. 

Boudewijns intrede in de stad bracht de belegerde bevolking de zo lang verhoopte redding. 

Hij bood hen aan om ter plaatse te blijven totdat de verwoeste delen terug waren 

opgebouwd, de vernielingen ongedaan gemaakt, de wallen hersteld, kortom totdat de stad 

haar vroegere status had herwonnen. Daartoe ronselde hij bouwvakkers in de naburige 

steden en in heel het Koninkrijk en ook al wie enige expertise had in architectuur. De torens 

en de stadsmuren werden in ijltempo weer opgebouwd en de voorwallen gerenoveerd. 

Binnen de muren werden de woningen van de burgers volledig opgeknapt en ook de 

openbare gebouwen werden in hun oorspronkelijke staat hersteld. Nur ad-Din had immers 

bij de verovering, zoals eerder vermeld, alles grondig vernield. 

Toen deze werken achter de rug waren, achtte de koning het niet meer nodig om met zijn 

aanvoerders nog langer ter plaatse te blijven. Heel de stad was nu integraal gerenoveerd en 

de vesting was nu ook voor geruime tijd voorzien van wapens, voedsel en manschappen. Hij 

ontbond dus zijn infanterie en besloot om, alleen vergezeld door zijn ruiterij, naar Tiberias 

terug te keren. Vanuit Banyas trok hij in zuidelijke richting en hij sloeg zijn kamp op bij een 

rivier, Meleha genaamd. Daar rustte het leger die nacht uit, maar zij respecteerden daarbij 

niet de regels van de militaire discipline. Ze gedroegen zich zeer onvoorzichtig en 

overtraden de reglementen van het kampleven. Onder mensen is het blijkbaar een vaste regel 
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dat men zich in tijden van voorspoed en succes minder behoedzaam gedraagt, maar wel bij 

de pinken is als het minder goed gaat. Vandaar staat er geschreven: “Duizend zullen er 

sneuvelen aan uw ene zij en tienduizend aan uw rechterhand”.20 In de euforie van succes en 

voorspoed gaan velen ten onder, maar wanneer men getroffen wordt door verlies en 

tegenslag, leert men uit die moeilijkheden om zich in onzekere tijden voorzichtiger te 

gedragen en altijd beducht te zijn voor de fortuin, die men aan den lijve als erg bitter ervaren 

heeft.  

De koning verwijlde nog in gedachten bij zijn prestatie: hij had een machtige vorst 

tegengehouden om de stad te belegeren en hem verjaagd. Nur ad-Din was nu, volgens hem, 

op verre afstand en zou er niet makkelijk in slagen om het nodige volk bij elkaar te brengen 

om hemzelf of zijn onderdanen in de problemen te storten. Hij begon zich dus, zoals gezegd, 

te onvoorzichtig te gedragen en stelde zich veel te toegeeflijk op tegenover de grillen van 

bepaalde individuen. De vijand lag ondertussen nog altijd in hinderlaag en kreeg informatie 

over de stand van zaken: de infanterie was door de koning naar huis gestuurd, het leger van 

de christenen bij het meer van Meleha waande zich al te veilig en gedroeg zich erg 

nonchalant en een aantal aanvoerders, waaronder Filip van Nablus en nog enkele anderen 

waren er met hun gezelschap op uitgetrokken. De vijanden concludeerden dan ook dat alles 

naar wens verliep en zij braken onmiddellijk hun kamp op. Hun zeer bekwame aanvoerder 

zag nu een kans voor het grijpen en liet hen in ijltempo oprukken in de richting van de 

christenen. Zo kwamen ze aan bij de Jordaan, midden tussen de twee kampen. Ze staken de 

stroom over op een plaats die traditioneel ‘Wad van Jacob’ genoemd wordt en legden zich 

aan de christelijke kant in hinderlaag op een plek waar het leger van de koning de volgende 

dag zou passeren. 

Bij dageraad ging het christelijke leger terug op pad, zich volstrekt niet bewust van de val, 

die ’s nachts was opgezet en zonder enig besef van wat de vijand ondertussen georganiseerd 

had. Ze rukten op naar de plaats die de Turken in het geheim bezet hadden en, terwijl ze 

onbezorgd en totaal niet beducht voor een of ander incident verder trokken, kwamen de 

vijanden plots uit hun hinderlaag tevoorschijn. Ze hadden zich daar trouwens speciaal 

opgesteld om hen onverhoeds te overvallen. De christenen waanden zich dus veilig en waren 

zich van geen kwaad bewust, maar de vijand stortte zich op hen met getrokken zwaarden en 

met de duidelijke bedoeling om dood en vernieling in hun rangen te zaaien. De christenen 

kwamen uiteindelijk toch, maar veel te laat, weer bij hun positieven en beëindigden hun 

gebabbel. Ze zagen dat de situatie kritiek was en grepen naar hun paarden en hun wapens. 

Maar nog voor zij zich konden organiseren en zich opstellen om weerstand te bieden, 

werden hun gelederen al uit elkaar geslagen, want de vijand zette al te veel druk en 

bestookte hen in lijf-aan-lijfgevechten met hun zwaarden. Op enkele uitzonderingen na 

konden de christenen dus nergens hun strijdformatie bewaren. 

 

XVIII,14 De koning ontvlucht het strijdtoneel en trekt zich terug in de burcht Safed. Het leger 

van de christenen wordt verpletterend verslagen en de meeste aanvoerders worden 

gevangengenomen. 
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De koning had nog enkele ridders aan zijn zijde en samen met hen stelde hij vast dat er van 

een slagorde geen sprake meer was, dat zijn leger onder de voet gelopen werd en langs alle 

kanten ten prooi viel aan de vijand. Hun druk werd overal alsmaar intenser, de christenen 

weken nu niet verder terug, maar in feite waren ze van meet af aan al volledig teruggeplooid. 

De koning besloot dan maar wijselijk om zich in veiligheid te brengen op een heuvel in de 

buurt. Dat was een zeer riskante onderneming, want daarbij moest hij nu eens de vijand 

                                                           
20 Psalm 91,7.  
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langs rechts ontwijken en dan weer langs links. Uiteindelijk slaagde hij erin, mede dankzij 

het paard dat hij bereed, om zich ten koste van veel moeite en gevaar terug te trekken in de 

burcht Safed, die op diezelfde heuvel gelegen was. Een zeer groot aantal christelijke leiders 

werd die dag gevangengenomen, maar slechts weinigen sneuvelden. Want ieder zonder 

onderscheid, gereputeerde en ervaren ridders zowel als gewone krijgers, leverden zich 

zonder verweer uit aan de vijand. Ze werden daarbij niet geremd door het vernederende juk 

van de slavernij, als waren ze gewone slaven of door de eeuwige schande hieraan 

verbonden, maar in al hun ellende waren ze alleen bekommerd om te overleven. Onder de 

gevangenen bevonden zich onder meer de beroemde edelman Hugo van Ibelin, koninklijk 

maarschalk Odo van Saint-Amand, Johannes Goman, Rohard van Jaffa en zijn broer Balian 

en ook Bertrand van Blanquefort, Meester van de Tempeliers, een religieus bewogen en 

godsvruchtige man. Daarnaast waren er nog vele anderen, waarvan we de namen niet binnen 

bereik hebben.   

De Heer rekende ons zo correct de gevolgen van ons gedrag aan. Volkomen onterecht 

hadden wij vanuit een gevoel van religieuze superioriteit onschuldigen onderdrukt en alle 

humanitaire regels geschonden. Nu werden wij met gelijke munt betaald en maakten we 

dezelfde ellende mee. Als straf voor de zonden van de christenen werden inderdaad onze 

boegbeelden te schande gezet voor de heidenen. “Ze werden het mikpunt van vijandelijke 

spot en de volkeren schudden het hoofd over hen.”21 Daarvoor zorgde de Heer der 

heerscharen, in zijn toorn. 

Maar uiteindelijk toonde de Heer zich zeer vergevensgezind en in al zijn woede was hij toch 

vol mededogen tegenover ons. Genadig en mild bewerkstelligde hij immers de redding van 

de koning. Indien deze op die dag zou omgekomen zijn, dan zou ongetwijfeld heel het 

Koninkrijk – God behoede ons hiervoor! – in een extreme crisis beland zijn. Want als het 

om een ridder gaat, hoe schitterend ook, betreft het nog altijd een louter individueel 

probleem. Maar in het geval van een koning, loopt heel de gemeenschap gevaar. David in al 

zijn loyaliteit had dit ook voor ogen, toen hij in zijn bezorgdheid bad: “Heer, behoed onze 

koning.”22 

Ondertussen zorgde een stroom van geruchten over de koning voor heel wat onrust omtrent 

zijn lot in gans de regio. Volgens sommigen was hij neergestoken en gesneuveld, volgens 

anderen was hij geboeid meegevoerd met de andere gevangenen, zonder dat de vijand dit 

door had en volgens nog anderen was hij onder goddelijke bescherming heelhuids ontkomen 

aan het strijdgeweld. Hoe dan ook, heel het volk was erg verontrust en maakte zich grote 

zorgen over zijn situatie, zoals een moeder dat doet voor haar enige zoon. Omdat ze totaal 

geen informatie hadden over zijn lot, vreesden ze in hun paniek en in hun meevoelen dat 

hem het ergste overkomen was.  

Zodra de vijand zich grotendeels uit de regio had teruggetrokken, begaf Boudewijn zich met 

het kleine gezelschap dat samen met hem een toevlucht gevonden had in de vesting en ook 

nog vergezeld door enkele anderen, die bij toeval aan de catastrofe van de vorige dag waren 

kunnen ontkomen, naar Akko, waar hij met luid applaus en uitbundige toejuichingen door 

het volk onthaald werd, als was hij verrezen.  

Deze gebeurtenissen speelden zich af op 19 juni (1157) in het veertiende regeringsjaar van 

Boudewijn. 

 

XVIII,15 Nur ad-Din belegert andermaal Banyas maar zonder succes, dankzij een interventie 

van de koning. 

 

                                                           
21 Psalm 44,14-15. 
22 Psalm 20,10. 
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Nur ad-Din was echter een sterke persoonlijkheid en hij wilde hoe dan ook zijn reeks van 

successen verderzetten.  Hij doorkruiste heel de regio en verrijkte zich daarbij her en der met 

buit. Vervolgens riep hij zijn troepen terug en vaardigde een officieel bevel uit om in 

Damascus en heel de omliggende regio extra troepen te ronselen met het oog op een tweede 

beleg van Banyas. Hij was er nu trouwens zeker van dat er deze keer vanwege de koning of 

van zijn aanvoerders geen hulpoperatie zou komen voor de belegerden, want hij had hun 

militaire reserves zeer sterk verzwakt. De stad werd dus volgens plan rondom belegerd en op 

strategische plaatsen werden talrijke belegeringstuigen dreigend opgesteld. Hij liet daarmee 

de torens bestoken en vernielingen aanrichten aan de wallen. Een regen van pijlen en van 

werpspiesen, die als hagel neerkwamen, maakten het onmogelijk voor allen, die zich in de 

stad hadden teruggetrokken, om het verweer op een efficiënte manier te organiseren. Maar 

de inwoners van Banyas herinnerden zich hoe ze in het recente verleden bij het vorige beleg 

mislukt waren in hun opzet om de stad te beveiligen. Omdat ze niet in datzelfde euvel 

wilden hervallen, hadden ze zich nu allemaal spontaan teruggetrokken in de burcht.  

De koninklijke opperbevelhebber Humfred van Toron was op dat moment niet aanwezig, 

omdat hij weerhouden was door andere taken. Daarom had hij de eindverantwoordelijkheid 

en het oppergezag over de burcht doorgegeven aan een familielid, Guido van Scandalium, 

een zeer ervaren militair, maar niet erg betrouwbaar en allesbehalve godsdienstig. Hij wilde 

beantwoorden aan de verwachtingen van zijn opdrachtgever, tegelijkertijd zijn eigen 

reputatie vrijwaren en geen schaduw werpen over zijn eerdere krijgsexploten. Daarom 

moedigde hij de anderen aan, gaf zelf het goede voorbeeld en stimuleerde zo iedereen om 

weerstand te bieden. Daarbij beloofde hij dat er weldra hulp zou opdagen en garandeerde 

eeuwige roem aan allen die zich verdienstelijk maakten. Het gevolg hiervan was dat ieder 

precies voor zijn eigen zaak streed en dat hun continue wachtbeurten en hun niet aflatende 

inzet de vijand erg verrasten en zelfs hun bewondering opwekten. Maar de belegeraars 

waren erop voorbereid om heftig te reageren op de verbeten weerstand van de inwoners en 

zij maakten het hen zonder ophouden bijzonder moeilijk. De vijanden hadden immers een 

numeriek overwicht en hadden het bevel gekregen om elkaar in een beurtrol af te lossen. Zo 

konden zij het moreel van de belegerden, die over onvoldoende reserves beschikten om te 

kunnen recupereren, met dagelijkse aanvallen totaal ondermijnen. 

Ondertussen kreeg de koning bericht over de hachelijke positie van de inwoners van Banyas 

en ook de resterende leiders van het Koninkrijk raakten op de hoogte. Er werden dan ook 

gezanten gestuurd naar de vorst van Antiochië en naar de graaf van Tripoli met de vraag om 

stante pede een hulpexpeditie uit te sturen. De koning van zijn kant trommelde via herauten 

alle ridders op, die nog overgebleven waren in het Koninkrijk. Omdat God de christenen 

genadig was, slaagden die twee illustere leiders erin om na enkele dagen en vlugger dan 

verhoopt met een aanzienlijk gevolg het koninklijk kamp te vervoegen bij Chastel-Neuf, op 

een plaats die ‘Zwarte Wachtpost’ genoemd wordt en die een goed uitzicht bood op de 

belegerde stad.  

Toen Nur ad-Din hoorde over de coalitie van de koning met de twee andere leiders en dat ze 

paraat waren om naar Banyas op te trekken, toonde hij zich zoals steeds vooruitziend en 

behoedzaam. Hoewel hij de burcht al langs alle kanten zwaar beschadigd had en de 

belegerden alle hoop om stand te houden verloren hadden, wilde hij toch alle risico’s en 

wisselvalligheden die aan een gevecht verbonden zijn, vermijden. Hij maakte dus een einde 

aan het beleg en trok zich diep in zijn rijk terug. 

 

XVIII,16 Aankomst van graaf Diederik van Vlaanderen. Men stuurt een delegatie naar 

Constantinopel om een vrouw voor de koning te zoeken. 
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Al deze verwikkelingen speelden zich dus af in het Koninkrijk, waar ondertussen ook grote 

droefheid heerste om de gevangenschap van het overgrote deel van de leiders. Precies dan 

keek de goddelijke barmhartigheid onze richting uit, want graaf Diederik van Vlaanderen, 

een illustere en beroemde figuur, legde aan in de haven van Beiroet samen met zijn vrouw 

Sibille, (half)zuster van Boudewijn III want zij hadden beide Fulco als vader. Zijn 

overkomst naar het Koninkrijk was trouwens in het verleden al dikwijls zeer nuttig en van 

cruciaal belang geweest en zorgde nu bij het volk voor een groot enthousiasme. Het was 

alsof ze er een voorgevoel van kregen dat de ondraaglijke druk, die op het Koninkrijk rustte, 

door de aankomst van Diederik en zijn gezellen ingrijpend zou verlicht worden. Zij die 

snakten naar vrede voor het Koninkrijk werden in hun verlangens niet bedrogen. Want 

dadelijk na zijn aankomst manifesteerde hij zich als een engelbewaarder, die de christenen in 

de goede richting wees en hen vol mededogen leidde naar successen voor het Koninkrijk tot 

meerdere eer en glorie voor het christendom, zoals verder zal uiteengezet worden.  

Ondertussen realiseerden zich zowel de kerkelijke als de geestelijke gezagsdragers van het 

Koninkrijk dat de koning weliswaar de volwassen leeftijd bereikt had, maar dat hij nog 

ongetrouwd en kinderloos was. Ze waren er terecht om bekommerd dat hij op de troon zou 

opgevolgd worden door een zoon die zijn wettelijke erfgenaam was. Daarom startten ze een 

overleg op met als doel om voor hun nog altijd kinderloze vorst een huwelijk te kunnen 

arrangeren. Na lange beraadslagingen slaagde men erin om de diverse standpunten 

uiteindelijk te verzoenen. De algemene conclusie was dat het bijzonder nuttig zou zijn om 

over die kwestie gesprekken op te starten met de keizer van Constantinopel. Enerzijds waren 

er aan zijn hof vele edele jonkvrouwen van keizerlijke bloede, anderzijds beschikte deze ter 

wereld machtigste en rijkste vorst ook over de middelen om de crisis die het christelijk 

Koninkrijk zo erg teisterde op te lossen en om onze ellende om te zetten in overvloed. 

Unaniem besloot men dus om aartsbisschop Attard van Nazareth en koninklijk 

opperbevelhebber Humfred van Toron uit te sturen voor deze opdracht. Zij troffen de nodige 

schikkingen, scheepten in en voeren naar Constantinopel. 

 

XVIII,17 De koning en de graaf van Vlaanderen rukken met de voltallige strijdkrachten van 

het Koninkrijk op naar Antiochië. Nur ad-Din wordt getroffen door een ernstige kwaal. 
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De aankomst van een leider van dergelijk formaat en van zoveel moedige en edele ridders 

mocht natuurlijk niet zonder gevolgen blijven en moest resultaat opleveren. Ze besloten dus 

unaniem onder de inspiratie van de goddelijke genade om met alle strijdkrachten naar het 

gebied van Antiochië te trekken. Dit besluit werd ook aan de prins van Antiochië en aan de 

graaf van Tripoli meegedeeld met meteen ook de uitdrukkelijke en vriendelijke uitnodiging 

aan beide om hun troepen paraat te houden tegen een afgesproken datum om dan volgens 

afspraak een plotse inval te doen in vijandelijk gebied. Dankzij de goddelijk genade lukte 

het hen om in het gebied van Tripoli, op een plaats die traditioneel ‘La Boquée’ genoemd 

wordt, hoewel uit de meest diverse gebieden maar toch in de beste verstandhouding samen 

te komen. Ze stelden zich op in gevechtsformatie en drongen zo binnen in vijandelijk 

gebied. Aanvankelijk boekten ze echter weinig succes. Ze belegerden wel intens een 

vijandelijke vesting, die men traditioneel ‘Castrum Rugium’23 noemt, maar echte 

vorderingen maakten ze daarbij niet. “Maar na een zwak begin keerden de kansen.”24 Op 

aangeven en fel aandringen van prins Raynald van Antiochië trokken alle samengekomen 

baronnen met hun troepen onder een gunstig gesternte naar Antiochisch gebied.  

                                                           
23 Blijkbaar niet de gelijknamige burcht ‘Castrum Rugium/ Chastel Rouge’, waarvan eerder op diverse plaatsen 
sprake en die zeker tot in 1188 in de handen van de kruisvaarders (Tripoli en later Hospitaalridders) was.  
24 Publius Ovidius Naso, Metamorfosen 7, 518. 
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Zodra ze in deze stad aangekomen waren, hielden ze halt om te overleggen welk initiatief 

voor hen in de gegeven omstandigheden het meest aangewezen was. En kijk, toen arriveerde 

er een boodschapper met schitterend nieuws voor de koning en de baronnen. Hij beweerde 

met klem dat Nur ad-Din, de machtigste onder onze vijanden, die bij de vesting van Nepa 

samen met een talrijke troepenmacht zijn kamp opgeslagen had, ofwel al overleden was 

ofwel ongeneeslijk en terminaal ziek was. Hij staafde zijn verklaring met het argument dat 

hij een dag eerder een enorme chaos in het kamp van Nur ad-Din had opgemerkt. Zijn 

slaven, zijn naaste dienaren en zijn huisraad vielen zomaar zonder enig onderscheid ten 

prooi aan iedereen die op buit uit was. Zijn manschappen waren wanhopig aan het wenen en 

het klagen en gaven hun intens verdriet de vrije loop. Uiteindelijk was heel zijn leger naar 

alle kanten uitgezwermd.  

Het rapport van de bode bleek waarheidsgetrouw, want Nur ad-Din was inderdaad zwaar 

ziek geworden, zonder direct uitzicht op herstel. Dat was voor het leger het signaal om in 

totale wanorde te vervallen, meteen ook het begin van onbestrafte plunderingen en tomeloos 

geweld, zoals dat bij hen de traditie is bij de dood van een leider. Nur ad-Din zelf was 

krachteloos, zijn ledematen weigerden alle dienst en door toedoen van zijn getrouwen werd 

hij op een draagbaar overgebracht naar Aleppo.  

Nu de christenen volledig geïnformeerd waren over de stand van zaken, realiseerden ze zich 

dat alle factoren aanwezig waren voor het welslagen van hun project. Naar ieders wens en 

met unanieme goedkeuring stuurde men gezanten uit naar de zeer machtige Armeense vorst 

Thoros. Zij moesten hem vriendelijk en vergezeld van de nodige argumenten vragen en 

overtuigen om hen onverwijld met een militaire hulpoperatie te komen vervoegen in 

Antiochië en zich te verwaardigen om als bondgenoot van machtige leiders op te treden bij 

dit zo beloftevolle project. Thoros reageerde zeer positief op het gezantschap. Hij was 

energiek en wist van aanpakken, trommelde onmiddellijk een indrukwekkend leger op en 

trok daarmee in ijltempo naar Antiochië. De christenen onthaalden hem enthousiast en ze 

trokken onmiddellijk met hun troepen weg uit die stad en rukten op in de richting van 

Sheizar. 

 

XVIII,18 Sheizar wordt belegerd en in een minimum van tijd overweldigd. 
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De stad Sheizar ligt aan de Orontes, die ook Antiochië bevloeit. Sommigen noemen haar 

gemeenzaam Caesarea, waarbij ze denken dat het hier de schitterende metropool van 

Cappadocië betreft, die bestuurd werd door de zeergeleerde heilige Basilius. Maar met deze 

mening slaan ze de bal mis. Want die metropool ligt meer dan 15 dagreizen of daaromtrent 

verwijderd van Antiochië. Zij bevindt zich trouwens in Coele-Syria, een andere provincie 

dus, die door veel tussenliggende provincies van het bisdom Cappadocië gescheiden is. De 

naam van de stad is niet Caesarea maar Cesara of Sheizar, één van de suffragaansteden van 

het patriarchaat van Antiochië. Sheizar is vrij fraai gelegen. Het laagstgelegen stadsdeel ligt 

in de vlakte en op het hoogste deel prijkt een goed versterkte burcht, die vrij lang is maar 

nogal smal. Naast de natuurlijke beveiliging van deze plek zorgde aan de ene kant de rivier 

en aan de andere kant de stad nog voor een extra bescherming, wat de vesting zo goed als 

ontoegankelijk maakte. 

De christenen hadden hun colonne volgens de regels van de krijgskunst opgesteld en rukten 

zo op tot bij de stad. Dadelijk na hun aankomst installeerde elke aanvoerder zijn 

manschappen op de aangewezen plaats en men begon aan de blokkade. Bij het begin van het 

beleg had de bevolking zich uit schrik voor de vijand binnen in de stad verzameld, maar de 

koning en het leger, dat buiten de stad kampeerde, stelden onmiddellijk belegeringstuigen en 

slingermachines op. Daarmee begonnen ze de stad onophoudelijk te bestoken met inzet van 

alle mogelijke middelen en energie. Elke aanvoerder zette zich bij de bestorming van de stad 
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totaal in voor de hem door het lot toegewezen sector, spoorde zijn manschappen aan en 

beloofde zegepremies. Iedereen wilde vanop de eerste rij een doorbraak in de stad forceren 

en probeerde de eer te verwerven om als eerste binnen te dringen. Daarbij maakten ze het de 

burgers zo lastig dat deze het gevoel kregen dat de dood hen overal bedreigde. 

De inwoners van Sheizar hadden geen militaire expertise en waren vooral gefocust op de 

handel. Bovendien hadden zij geen weet van de recente gebeurtenissen en zij hadden zich 

dan ook geen zorgen gemaakt over een mogelijke belegering. Ze hadden het volste 

vertrouwen in de macht van hun heer Nur ad-Din, die in hun ogen gezond en wel was en in 

de versterking van hun stad. Tegen een dergelijke militaire druk, de niet aflatende 

bestormingen en de zware gevechten waren ze dan ook niet bestand. Na enkele dagen 

moesten ze dus bezwijken onder het constante aanvalsgeweld. De christenen forceerden een 

bres in de wallen, drongen door tot in het midden van de stad en overweldigden haar, 

waarop de inwoners vluchtten naar de burcht. Daarbij gaven ze dus alles wat restte van de 

benedenstad prijs en in handen van de christenen, die daaruit naar believen buit konden 

halen. Ze maakten dus gedurende een aantal dagen gretig gebruik van de woningen in de 

stad en van alles wat ze daarin aantroffen. Alles leek erop te wijzen dat ook de burcht samen 

met allen die zich daarin teruggetrokken hadden in een poging om aan de christenen te 

ontkomen, vrij gemakkelijk in christelijke handen zou vallen, als ze maar de gepaste druk 

uitoefenden. 

Maar net nu rees er tussen de christelijke leiders een in se onbeduidend maar toch zeer nefast 

dispuut. De koning was bekommerd om het welzijn van het vaderland en hij besefte dat de 

graaf van Vlaanderen beschikte over de nodige financiën en manschappen om de stad te 

behoeden voor vijandelijke intriges en agressie. Daarom had hij van in den beginne de stad 

voor hem bestemd. In die optiek was ook de burcht zo intens bestormd. Zodra zowel de stad 

als de burcht zouden veroverd zijn, wilde hij beide in handen geven van de graaf met van 

zijn kant de verplichting om deze te beschermen, maar tegelijkertijd ook met volledig 

eigendoms- en erfrecht. De andere leiders vonden dat een goed idee en gaven belangeloos en 

eensgezind hun goedkeuring aan de plannen van de koning. Maar prins Raynald zorgde voor 

complicaties, want volgens hem viel de stad met alle bijhorende rechten onder de 

verantwoordelijkheid van de prins van Antiochië. Het was in zijn optiek dan ook logisch dat 

de heer van Sheizar, wie hij ook weze, een eed van trouw aflegde tegenover de prins. Maar 

de graaf van Vlaanderen was wel volkomen bereid om voor het bezit van die stad trouw te 

zweren aan de koning, maar hij weigerde dit te doen tegenover de prins van Antiochië, of 

dat nu Raynald was, de huidige bewindvoerder, of de jonge Bohemund, waarvan men 

hoopte dat hij de volgende prins zou worden. Hij affirmeerde met klem dat hij in het 

verleden alleen aan koningen trouw gezworen had. 

Als straf voor onze zonden, rees er zo onenigheid tussen de baronnen over deze kwestie. Zij 

lieten hun project varen, hoe nuttig dat ook was en gemakkelijk om te verwezenlijken. 

Zwaarbeladen met buit – de opbrengst ging eigenlijk hun mogelijkheden te boven – keerde 

iedereen met zijn troepen naar Antiochië terug. 

 

XVIII,19 De broer van Nur ad-Din komt naar onze contreien. Patriarch Fulcher van 

Jeruzalem overlijdt. Een versterkte grot aan de overzijde van de Jordaan wordt aan de 

christenen teruggegeven. De koning valt in het gebied van Antiochië de versterkte stad 

Harrenc aan en neemt die in na een beleg. 

 

  

 

Rond diezelfde tijd kreeg de broer van Nur ad-Din, Mirmiran25 bericht over diens slechte 

gezondheidstoestand. Hij dacht dat hij al overleden was en trok naar Aleppo. De burgers 

                                                           
25 Nasr ed-Din. 
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droegen de stad zonder probleem aan hem over, maar terwijl hij na die transactie ook veel 

moeite aan het doen was om de burcht in handen te krijgen, vernam hij dat zijn broer nog in 

leven was. Daarop ontbond hij zijn troepen en hij trok zich terug uit de stad.  

Eveneens rond diezelfde tijd, meer bepaald op 20 november (1157) ging Fulcher in het 

twaalfde jaar van zijn patriarchaat ‘de weg, die ieder mens wacht’26. Hij was de achtste 

Latijnse patriarch van Jeruzalem en een religieus bewogen en godvrezende figuur. 

En nog in diezelfde periode recupereerden de christenen een versterking aan de overzijde 

van de Jordaan in de regio van Gilead. Dit feit was te danken aan de volgehouden 

inspanningen van koningin Melisende en van de overgebleven rijksbaronnen, maar in het 

bijzonder aan de inzet en het verantwoordelijkheidsbesef van Boudewijn van Lille, aan wie 

de koning tijdens zijn afwezigheid de zorg over het rijk had toevertrouwd. Het betrof een 

versterkte grot, die een aantal jaren eerder ten gevolge van de nonchalance van de christenen 

op slinkse wijze in vijandelijke handen gekomen was. De koning werd over dit succes 

geïnformeerd en het bericht betekende ook goed nieuws voor heel het leger en zorgde voor 

een zekere euforie. 

Ondertussen vertoefden de christelijke baronnen nog in Antiochië. Alhoewel ze, zoals eerder 

vermeld, korte tijd daarvoor bij Sheizar nog tekenen van onenigheid vertoonden, waren ze 

ondertussen, dankzij de genade van de Heer, tot eensgezindheid en verzoening gekomen. In 

die geest besloten ze opnieuw een groots project op te zetten dat aanspraak kon maken op 

eeuwige roem bij het nageslacht. Unaniem en met ieders goedvinden, besloten ze om een 

versterking in de buurt van Antiochië, nauwelijks 12 mijl daarvan verwijderd, te gaan 

belegeren. Deze bezorgde Antiochië zeer veel last en had een verregaande macht en 

jurisdictie over de rand van de stad, die men traditioneel “banlieu” noemt. Conform dit 

besluit ging heel het christelijk leger zich in goede verstandhouding bij die versterkte plaats 

installeren op Kerstdag.  

Nur ad-Din was ondertussen nog altijd in de greep van de ziekte die hij had opgelopen. Men 

riep dus de bekwaamste geneesheren op uit heel het Oosten en zij zorgden ook voor 

medicijnen. Maar zijn ziek gestel reageerde daar niet positief op en de medici waren dan ook 

zeer pessimistisch over zijn levenskansen. Voor de christenen betekende deze ontwikkeling 

een bewijs van de manifeste goddelijke steun aan hun plannen. Want men kon zich 

nauwelijks voorstellen dat het christelijk leger zich zo vrij zou kunnen bewegen in die regio 

die in handen was van Nur ad-Din, indien deze nog in goede gezondheid was en over al zijn 

mogelijkheden kon beschikken. Maar de koning en alle troepen in zijn spoor probeerden die 

gunstige gelegenheid uit te buiten. Omdat ze maar al te goed wisten dat die illustere figuur 

voor het ogenblijk niet in staat was om de touwtjes in handen te nemen, stortten zij zich dus 

nog intenser op hun project en was hun engagement nog groter. Ze installeerden dus rond 

die bewuste vesting een blokkade en tegelijkertijd ook de machines en tuigen, waarmee men 

gewoonlijk aan een belegerde bevolking de meeste verliezen kan toebrengen. 

De vesting was op een niet al te hoge heuvel gelegen, die er uitzag als een artificieel 

aangelegde aarden terp. De technici in het leger deden dus hun uiterste best voor de 

constructie van ondermijningstuigen uit duurzaam materiaal. Daarin wilden zij zonder enig 

probleem de manschappen onderbrengen, die opdracht hadden om de wal te ondermijnen. 

Zij waren immers van mening – en daarin hadden ze trouwens gelijk – dat de gangen, die 

het gevolg waren van een ondermijningsoperatie, de instorting zouden veroorzaken van een 

deel van de gebouwen boven op de terp. Ze maakten in allerijl vlechtwerk van wilgentakken 

klaar, middelgrote ladders en alle mogelijke tuigen die dienstig konden zij bij dergelijke 

acties. Zodra dat alles met de grootste zorg in gereedheid gebracht was, kregen de 

aanvoerders van de infanterie en van de ruiterij via herauten en via discrete instructies de 

                                                           
26 Cf. supra VII,1, n 2. 
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opdracht om zich allemaal ten volle in te zetten en hun uiterste best te doen om de 

belegerden te bestoken. Elke aanvoerder kreeg zijn sector toegewezen en ieder apart spande 

zich samen met zijn manschappen en vrienden tot het uiterste in, alsof het succes van heel de 

operatie individueel op hem berustte. Elke aanvoerder was in de weer om te tonen dat zijn 

manschappen de beste waren. Door onophoudelijke bestormingen en dagelijkse gevechten 

oefenden ze zulke zware druk uit dat een actie die normaal talloze dagen in beslag nam nu 

dankzij hun volgehouden inzet op twee maanden rond was. 

Op zekere dag slaagde men erin om met een slingertuig, dat bijna dag en nacht de burcht 

met projectielen bestookte, de opperbevelhebber van de vesting die over alles de 

eindverantwoordelijkheid had te treffen en hem op slag te verbrijzelen. Door zijn dood 

raakten de vijanden verstrooid als schapen die hun herder verloren waren, ze verloren alle 

samenhang zoals los zand en de energieke weerstand, die ze tot dan toe gedemonstreerd 

hadden, was nu op slag verdwenen. Toen de onzen hoorden van dit incident, namen hun 

aanvallen nog in heftigheid toe in dezelfde proportie als de weerstand binnenin de burcht 

verzwakte. Het duurde nog maar enkele dagen vooraleer de belegerden een delegatie naar de 

koning stuurden met het voorstel om de stad aan de koning over te dragen, op voorwaarde 

van een vrije en ongestoorde uittocht en het recht om met hun bezittingen naar hun 

vaderland terug te keren. Ze wilden tevens over gidsen kunnen beschikken, die hen veilig 

konden loodsen naar de plaatsen die ze op het oog hadden. 

Zo werd de vesting dus veroverd en toegewezen aan de prins van Antiochië, want zij 

ressorteerde onder zijn rechtsgebied. Na deze succesrijke campagne keerden zij naar 

Antiochië terug. Daar namen ze afscheid van elkaar en de koning keerde met de illustere 

graaf van Vlaanderen naar het Koninkrijk terug, waarbij de graaf van Tripoli hen zeer hoofs 

escorteerde tot aan zijn eigen stad.  

 

XVIII,20 Patriarch Amalric van de Verrijzeniskerk wordt tot patriarch gekozen maar zijn 

uitverkiezing zorgt voor onenigheid onder de bisschoppen. 
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Rond diezelfde tijd was de zetel van het patriarchaat Jeruzalem vacant en daarom kwamen 

de kerkelijke prelaten daar samen om conform het canonieke recht een beslissing te nemen 

over de aanstelling van een opvolger voor deze belangrijke functie. Tegen alle rechtsregels 

in viel de keuze op prior Amalric van de Verrijzeniskerk. Naar verluidt, gebeurde dat via een 

tussenkomst van koningin Melisende, want tijdens het leven van haar echtgenoot was 

Amalric als kapelaan diens vertrouweling. Ook gravin Hodierne van Tripoli, zuster van 

Melisende en gravin Sibille van Vlaanderen, de zuster van de koning, zetten zich ijverig in 

voor zijn kandidatuur. Amalric was van origine een Frank, afkomstig uit de stad Nesle in het 

bisdom Noyon. Hij had een behoorlijke intellectuele vorming genoten, maar was qua 

persoonlijkheid toch wat simpel en niet erg bekwaam. 

Amalric werd niettemin aangesteld, ondanks het verzet van aartsbisschop Hernesius van 

Caesarea en bisschop Ralph van Bethlehem, die beide officieel beroep aantekenden. 

Zodra Amalric als patriarch geïnstalleerd was, gaf hij het dossier in handen van bisschop 

Frederik van Akko, die ermee naar Rome trok tot bij de toenmalige paus Adrianus. De 

tegenpartij was niet aanwezig, er werden, naar verluidt, ook heel wat giften ingezet en zo 

kon Frederik de kerk van Rome aan zijn kant krijgen. Hij bracht het pallium27 mee naar 

Jeruzalem en meteen ook de officiële aanstelling van Amalric tot patriarch. 

 

                                                           
27 Cf. supra VII,8, n. 6. 
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XVIII,21 Nur ad-Din belegert een grot in het ‘Land van Sawad’28. De koning trekt erop af en 

maakt een einde aan het beleg. Nur ad-Din gaat in de clinch met de christenen, maar wordt 

verslagen. 
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Dankzij intense medische zorgen raakte Nur ad-Din toch hersteld. Zodra Boudewijn terug in 

zijn Koninkrijk was, keerde hij dan ook, op en top gezond, naar de regio van Damascus 

terug. Hij wilde niet bij de pakken blijven zitten en het verwijt krijgen dat hij zijn alertheid 

van weleer verloren had. Daarom trommelde hij zijn leger op en ook nog wat extra 

hulptroepen. Daarmee begon hij de zomer daarop onverwachts aan het beleg van een 

christelijke vesting, die gelegen was in de zo genaamde ‘Terre de Suète’. Eigenlijk betrof het 

een grot29 in een steile bergflank. Boven- noch onderaan was zij toegankelijk. Men kon ze 

alleen bereiken aan de zijkant via een smalle en zeer gevaarlijke richel naast een steile 

afgrond. Binnenin waren er slaap- en verblijfsruimten met elementair comfort voor het 

garnizoen. De grot beschikte ook over een onuitputtelijke waterbron en al die voorzieningen 

zorgden ervoor dat deze plaats, ondanks de krappe afmetingen, toch als bijzonder nuttig 

ervaren werd voor de regio. 

Toen de koning via een betrouwbaar rapport over het beleg hoorde, trommelde hij de 

troepen van het Koninkrijk op, nam de graaf van Vlaanderen mee en trok in allerijl 

daarheen. Het detachement in de versterkte grot was niet opgewassen tegen de druk van het 

beleg en ze hadden al een voorstel van overgave onder voorwaarden opgesteld, wat 

volkomen normaal en ook noodzakelijk was in zulke crisissituatie. In ieder geval zouden ze 

de vesting definitief uit handen geven, indien er binnen de tien dagen geen hulp kwam 

opdagen. De koning was hiervan op de hoogte, zette daarom zo veel mogelijk spoed achter 

zijn hulpoperatie en liet zijn leger een kamp opslaan bij Tiberias, in de buurt van de brug 

waar het water van de Jordaan zich afsplitst van het meer van Gennesaret.  

Nur ad-Din werd geïnformeerd over de aankomst van de christenen. Op advies van zijn 

legeraanvoerder Shirkuh, een krachtdadige maar erg zelfingenomen figuur, maakte hij een 

einde aan het beleg en hij trok met zijn leger de christenen tegemoet. De koning kreeg op 

zijn beurt bericht over de beslissing van Nur ad-Din om tegen hem ten strijde te trekken. In 

de vroege ochtend belegde hij in zijn kamp een vergadering met zijn aanvoerders. Ze 

vereerden samen het levenskrachtige kruishout dat Peter, zaliger gedachtenis, onze 

voorganger als aartsbisschop van Tyrus, meedroeg. Daarop maakten ze zich eenstemmig en 

enthousiast op voor de strijd. Het leger zette zich in beweging en ging op weg. In een 

uitgelaten stemming – ze waren blijkbaar al zegezeker – haastten ze zich naar de plaats waar 

het vijandelijke leger gesignaleerd was. Ze troffen hen volgens plan in die omgeving aan en 

daarop vormden ze, tot de tanden gewapend, wigvormige formaties of linies. Zo stortten zij 

zich eensgezind op de vijand, richtten een ravage aan met hun zwaarden en waren bereid om 

hun leven te geven voor deze zaak. Maar de vijand kon toch onbevreesd en standvastig de 

stormloop van de christenen trotseren. Ze boden weerwerk met hun zwaarden en door hun 

krachtig en zeer moedig verweer probeerden ze de aanvallers van zich af te houden. De 

strijd verliep met wisselende kansen, maar uiteindelijk bezorgde God aan de christenen de 

overwinning. De vijand werd met zware verliezen op de vlucht gedreven en de koning was 

met zijn troepen meester van het slagveld.  

Dit gevecht vond plaats op 15 juli (1158) in het vijftiende regeringsjaar van Boudewijn op 

een plaats die Puthaha genoemd wordt. De koning trok vervolgens van die plek weg, want 

hij achtte een bezoek aan de vesting, die belegerd was, nu prioritair. De aangerichte schade 

werd hersteld en de versterking werd zorgvuldig voorzien van wapens, proviand en een 

                                                           
28 De Franken noemden dit ‘Terre de Suète’. 
29 Ain al-Habis of Habis Jaldak.  
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50 degelijk garnizoen. Zodra de operatie volledig tot een goed einde gebracht was, ontbond 

Boudewijn zijn leger, liet iedereen naar huis keren en begon zelf ook aan de terugreis. 

 

XVIII,22 De gezanten, die naar Constantinopel gestuurd waren om een huwelijk voor de 

koning te arrangeren, keren terug met een nicht van de keizer als koninklijke bruid. 
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Eerder maakten we al melding van een gezantschap naar Constantinopel in verband met het 

huwelijk van de koning. Een lid van de delegatie, aartsbisschop Attard van Nazareth 

overleed ter plaatse en zijn stoffelijk overschot werd dankzij de goede zorgen en het alerte 

optreden van zijn gelovigen naar zijn titelkerk overgebracht. Hij werd in Nazareth 

opgevolgd door Letard, prior van diezelfde kerk, een erg charmante man, vlot in de omgang 

en gedienstig. Tot op heden staat hij aan het hoofd van deze kerk en daarmee is hij al in het 

23e jaar van zijn pontificaat.  

De overblijvende gezanten waren opperbevelhebber Humfred van Toron, Joscelin Pesel en 

Willem van Les Barres, vooraanstaande edelen met veel politieke ervaring en zij voerden de 

hen toevertrouwde opdracht bij de keizer tot in de puntjes uit. Na talloze 

vertragingsmanoeuvres en onduidelijke antwoorden – voor de Grieken is het een 

geliefkoosde tactiek om met een omhaal van woorden te reageren – haalden de gezanten 

toch hun slag thuis. Men kwam tot een gedetailleerde overeenkomst over de bruidsschat en 

de geschenken en op grond hiervan werd aan de koning de meest illustere jonkvrouw 

toegewezen, die intern in het paleis opgevoed was. Ze was een nicht van de keizer, de 

dochter van zijn oudste broer Isaac en haar naam was Theodora. Ze was 13 jaar oud, een 

echte beauty, die door haar verfijnde gelaatstrekken en heel haar verschijning een lust voor 

het oog was. De bruidsschat bedroeg 100.000 hyperpera30 van standaardgewicht. Daar 

bovenop kwamen nog 10.000 soortgelijke muntstukken als gulle gift van de keizer om de 

kosten van de huwelijksceremonie te financieren. En dan was er natuurlijk nog de uitzet van 

de bruid. Die bestond uit goud en edelstenen, gewaden en parels, tapijten en zijde en ook 

nog allerlei kostbare vazen. Alles bijeen werd dat geraamd op 40.000 hyperpera.  

De koning had aan de keizer een eigenhandig geschreven garantie meegegeven dat hij alle 

afspraken die de gezanten met hem maakten automatisch persoonlijk zou bekrachtigen. Via 

zijn legaten beloofde de koning ook formeel dat, voor het geval hij zou overlijden, de stad 

Akko met alle bijhorende rechten als huwelijksgift op de naam van de bruid zou gezet 

worden. Zij kreeg daarvan levenslang en zonder enig probleem het vruchtgebruik. Deze 

overeenkomst werd door beide partijen eensgezind ondertekend en enkele van de hoogste 

personaliteiten van het keizerrijk werden aangesteld als begeleiders van de edele jonkvrouw 

op haar tocht naar het Koninkrijk. Daarop scheepte ze samen met de koninklijke gezanten in 

naar Syrië, op weg naar haar bruidegom.  

In de maand september daaropvolgend legde ze met haar gevolg veilig en wel aan in Tyrus. 

Enkele dagen later werd zij volgens het protocol van het Koninkrijk gewijd en met de 

koninklijke diadeem bekleed. Na de plechtige inzegening van het huwelijk werd zij 

vervolgens aan haar echtgenoot toegewezen. Op dat moment was de uitverkozen patriarch 

van Jeruzalem nog niet officieel ingewijd, omdat de advocaten die hij naar de Apostolische 

Stoel had uitgestuurd om zijn belangen te behartigen, nog niet teruggekeerd waren. Daarom 

had de koning patriarch Aimery van Antiochië formeel opgeroepen om aan de koningin de 

genade van de koninklijke zalving te verlenen en om het huwelijk plechtig en volgens alle 

protocollaire vereisten in te zegenen.  

Van het ogenblik dat de koning in het huwelijk getreden was, nam hij totaal afstand van de 

lichtzinnigheid, die hem, naar verluidt, tot dan toe zeer erg typeerde. Bij deze ommekeer was 
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hij zo consequent dat men terecht met het woord van de apostel kan zeggen: “Toen ik een 

kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik man geworden ben, heb ik het 

kinderlijke afgelegd.”31 Daarna heeft hij, naar men beweert, zijn vrouw altijd op een 

voorbeeldige liefgehad en men denkt ook dat hij tot aan zijn dood de huwelijkstrouw 

smetteloos gerespecteerd heeft. Hij liet nu alle frivoliteiten achterwege en “totaal 

verschillend van zijn vroegere gedaante”32, legde hij zich nu toe op ernstige zaken en was nu 

ook volledig gefocust op wat echt heilzaam was. 

 

XVIII,23 De keizer van Constantinopel trekt naar het prinsdom Antiochië. Prins Raynald 

geeft aan hem rekenschap over al wat hij in Cyprus had aangericht en hij verzoent zich 

opnieuw met hem. 
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In datzelfde jaar besloot de keizer van Constantinopel om naar Syrië af te reizen. Uit alle 

gebieden van zijn rijk trok hij, zoals het prestige van zijn keizerschap vereiste, een immense 

troepenmacht samen. Met dat ontzaglijk leger, dat geronseld was bij alle provincies en 

volkeren en waarvan alle mogelijke talen en naties deel uitmaakten, stak hij de Hellespont 

over. Hij doorkruiste in ijltempo alle tussenliggende provincies en begin december dook hij 

met zijn leger, plots en zo onverwacht dat niemand het voor mogelijk had gehouden, op in 

Cilicië. De voornaamste aanleiding voor deze geforceerde mars was het feit dat de zeer 

machtige en door ons al eerder vermelde Armeense vorst Thoros Cilicië overweldigd had. 

Deze streek ligt aan de voet van het gebergte, waarin Thoros over een aantal goed versterkte 

vestingen beschikte en was nu volledig in zijn bezit, ommuurde steden zowel als de verst 

afgelegen nederzettingen. Tarsus en Anavarza, respectievelijk de hoofdstad van Cilicia 

Prima en van Cilicia Secunda, waren in zijn macht en zo ook de andere steden Mamistra, 

Adana en Sisium, waaruit hij de keizerlijke gouverneurs verjaagd had. Precies om Thoros 

onverhoeds te kunnen aanvallen had hij zijn opmars in ijltempo en in het grootste geniep 

afgelegd. Er was nog een bijkomend motief voor zijn expeditie, met name het 

beklagenswaardige lot van de Cyprioten die hem nauw aan het hart lagen. De prins van 

Antiochië had, zoals eerder vermeld, hen extreem mensonwaardig en tiranniek behandeld, 

alsof zij vijanden van het geloof waren of verachtelijke vadermoordenaars.  

De aankomst van de keizerlijke troepen gebeurde, zoals eerder aangekondigd, zo 

onverwacht dat Thoros, die op dat moment in Damascus vertoefde, nauwelijks de tijd had 

om zich in veiligheid te brengen in het dichtbijgelegen gebergte, net vooraleer de keizerlijke 

troepen en hun aanvoerders zich in de open vlakte hadden kunnen verspreiden.  

Toen prins Raynald van Antiochië dit vernam, begon zijn slecht geweten hem parten te 

spelen. Want korte tijd vóór de aankomst van de keizer, had Raynald zijn furie zonder enige 

reden afgereageerd op onschuldige Cyprioten. Hij had daarbij zowel hun vrouwen als hun 

kinderen gruwelijk mishandeld tot afschuw van God en van de mensen. De aankomst van de 

keizer verontrustte hem zeer, want misschien had de keizer gereageerd op klachten over de 

zo net geschetste excessen en was hij gekomen om deze misdaden te bestraffen. Hij was 

bijzonder bezorgd en begon te overleggen, eerst bij zichzelf en daarna haalde hij er zijn 

meest intieme vertrouwelingen bij. Met welke boete of tegenprestatie kon hij die flagrante 

belediging van de keizer weer ongedaan maken? Het initiatief van de keizer had hem zo de 

daver op het lijf gejaagd dat hij de komst van de koning, waarvan hij verwachtte dat die zeer 

nakend was, niet wilde afwachten. Nochtans wist hij maar al te goed dat hij dankzij de steun 
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en de tussenkomst van Boudewijn, vooral omdat hun onderlinge band recent versterkt was, 

op veel betere voorwaarden zou kunnen terugvallen in heel deze kwestie.  

Hij volgde dus het advies van zijn naaste omgeving en koos enkelen onder hen uit om hem 

te vergezellen. Ook Gerald, de eerbiedwaardige bisschop van Laodicea, was lid van de 

delegatie. Samen trokken ze naar Cilicië waar de keizer met zijn troepen verbleef. Eerst 

slaagden ze erin om in de gunst te komen van enkele leden van de keizerlijke entourage, die 

in het vervolg als tussenpersonen konden optreden. Uiteindelijk kwam Raynald aan bij 

Mamistra, waar hij na heel wat gepalaver en heel wat vernederingen en verwarrende 

toestanden tot verzoening kon komen met het keizerlijk oppergezag. Naar verluidt, 

verscheen hij bij die gelegenheid blootvoets, gehuld in een wollen kleed met korte mouwen 

tot aan de ellebogen, met een strop rond de nek en een ontbloot zwaard in de hand. Hij 

moest dit vasthouden bij de punt en aan de keizer het handvat overhandigen. Zo moest hij in 

het bijzijn van alle troepen voor de keizer verschijnen. Hij wierp zich vóór zijn voeten ter 

aarde, reikte aan de keizer het zwaard over en bleef daar ter plaatse liggen totdat iedereen 

ervan walgde en hij zo de roem van de Latijnen omzette in schaamte. Hij was dan ook een 

man van uitersten, zowel in zijn falen als in zijn boetedoening. 

 

XVIII,24 De koning rept zich naar die regio en wordt daar respectvol door de keizer 

ontvangen en met geschenken overladen. 
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De koning kreeg in Jeruzalem bericht over de aankomst van de keizer. Hij nam zijn broer 

mee en een select gezelschap van baronnen en trok ijlings naar Antiochië. De graaf van 

Vlaanderen bleef ter plaatse, want hij had besloten om in de nabije toekomst terug over te 

steken naar zijn thuisland. 

Bij Antiochië aangekomen, stuurde de koning een delegatie naar de koning, Geoffroy van de 

Tempel van de Heer, die vlot Grieks sprak en Joscelin Pesel, een edelman. Zij moesten zijn 

respectvolle groeten overbrengen en vragen of het de keizer zou believen om aan de koning 

een audiëntie te verlenen en hem persoonlijk te ontvangen. Ze kregen als antwoord dat ze de 

koning dringend moesten uitnodigen om zonder verwijl tot bij de keizer te komen. Deze 

laatste stuurde daarenboven nog een zeer hooggeplaatste functionaris uit om in zijn naam 

zowel schriftelijk als mondeling de koning als een teergeliefde zoon dringend uit te nodigen 

om zeker tot bij hem te komen. 

Op de afgesproken dag trok Boudewijn daarheen met een select gezelschap van de meest 

vooraanstaande ridders en hij werd daar met veel respect ontvangen. Want de keizer stuurde 

meteen twee van zijn neven op hem af om hem te ontvangen, twee broers van dezelfde 

moeder, namelijk de protosebastos Johannes en maarschalk Alexios. Dat waren twee van de 

hoogste functionarissen van het keizerlijk hof en ze werden nog vergezeld van een 

uitgebreid escorte van edelen. Zij begeleidden de koning tot bij de ingang van de tent, 

waarin de keizer met zijn entourage verbleef en Boudewijn werd daar met een uitgebreid 

ceremonieel binnengelaten. De keizer begroette hem zeer vriendelijk, stond op om hem de 

vredeskus te geven en wees hem een zetel toe vlak bij hem, maar wel in een iets lagere 

positie. Daarna werden ook de andere leden van de koninklijke delegatie door de keizer 

vereerd met een vriendelijke begroeting en een vredeskus. Hij informeerde uitgebreid naar 

de gezondheid van de koning en van zijn gezellen. De gelaatsuitdrukking van de keizer 

straalde veel meer blijdschap uit dan gewoonlijk en met zijn woorden en heel zijn 

lichaamstaal maakte hij duidelijk dat hij erg opgetogen was over het bezoek en dat hij zich 

erover verheugde samen te kunnen zijn met een dergelijke vorst en diens naaste entourage. 

Boudewijn voerde met de keizer talrijke gesprekken, deels privé, deels in aanwezigheid van 

de hoogste edelen. Tijdens de tien dagen van zijn aangenaam en onafgebroken verblijf wist 

hij, charmant als hij was, de volle sympathie te winnen van zowel de keizer als van zijn 
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entourage. Hun onderlinge vriendschapsbanden waren van dan af zo hecht dat ze hem aan 

het keizerlijk hof voortaan, zo lang hij leefde, liefhadden als een zoon. Ook na zijn dood 

bleef zijn aandenken voor hen heilig tot op de dag van vandaag. 

Boudewijn was echter ook een verstandige pragmaticus met een scherp doorzicht in 

beleidskwesties en hij wilde niet dat zijn verblijf bij de keizer zonder effectieve resultaten 

zou blijven. Hij zag dat de keizer bevel had gegeven om buiten de stad een kamp te bouwen 

als uitvalsbasis voor zijn troepen tegen Thoros, die hij fanatiek achternazat. Hij vroeg eerst 

om de toelating voor een bemiddeling en begon daarna aan een intensieve verzoeningsactie 

tussen de keizer en die vorst. Hij liet Thoros ontbieden en stelde hem een regeling voor. 

Daarop stond de Armeniër de versterkingen af, waarop de keizer aanspraak maakte. Op die 

manier slaagde hij erin om Thoros terug in de gunst van de keizer te brengen met als gevolg 

dat de Armeense vorst, eveneens via Boudewijns bemiddeling, vooraleer terug naar huis te 

keren, een eed van trouw aflegde in handen van de keizer. 

Uiteindelijk keerde de koning, begeleid door ieders sympathie, met zijn baronnen terug naar 

Antiochië. Zoals het keizerlijk prestige vereiste, werd Boudewijn ook rijkelijk beladen met 

overvloedige geschenken en gulle giften. Wij hebben vernomen uit bronnen, die boven alle 

verdenking staan en zeer geloofwaardig zijn, dat, abstractie makend van de zeer gulle en 

eindeloze reeks van geschenken aan de baronnen, de keizer, in zijn vrijgevigheid aan de 

koning alleen al 22000 hyperpera en 3000 zilveren marken van standaardgewicht zou 

gegeven hebben en daarnaast ook nog zijden gewaden en kostbaar vaatwerk. 

In Antiochië trof de koning zijn broer Amalric, graaf van Jaffa en Ascalon aan en ook Hugo 

van Ibelin. Deze laatste was zo pas vrijgekocht uit zijn gevangenschap bij de vijand en 

teruggekeerd met recht op herstel in zijn vroegere status. Beide wilden zij ook hun 

opwachting maken bij de keizer en zij trokken dan ook daarheen. Ze kregen van hem 

eveneens een vriendelijk en eervol onthaal. Naar keizerlijke gewoonte werden ze op hun 

beurt rijkelijk overladen met geschenken, waarop ze in vreugdevolle stemming naar de 

koning konden terugkeren. 

 

XVIII,25 De keizer brengt een bezoek aan Antiochië en toont zich daarbij zeer gul tegenover 

de burgers. Even later keert hij naar huis terug. 
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De keizer bleef nog in Cilicië voor het paasfeest om daar deel te nemen aan de 

plechtigheden van die hoogdagen. Daarna leidde hij zijn leger in de richting van Antiochië. 

Daar met zijn troepen aangekomen, hield hij halt vóór de poorten en daarbij liet de 

onmetelijke getalsterkte van zijn leger een verpletterende indruk na. De patriarch, de 

voltallige clerus en de bevolking kwamen hem tegemoet, in processie met veel kerkelijk 

ceremonieel en met de evangelieboeken. Ook de koning ging hem welkom heten met in zijn 

gezelschap de prins van Antiochië, de graaf van Ascalon en alle vooraanstaanden van het 

Koninkrijk en van het prinsdom. De keizer zelf was in groots ornaat, getooid met de 

keizerlijke diadeem en met alle uiterlijke tekenen van zijn majesteit. Onder klaroengeschal 

en tromgeroffel en begeleid door hymnen en gezangen brachten ze hem naar de kathedraal, 

de basiliek van de prins der apostelen en vandaar naar het paleis, nog altijd begeleid door 

diezelfde stoet van vooraanstaanden en van het volk.  

Enkele dagen lang genoot hij volop van de baden en alle andere wellness voorzieningen. 

Meteen deelde hij ook naar gewoonte ook zeer gulle geschenken uit aan de bevolking van de 

stad. Daarna opperde hij het plan om buiten de stad op jacht te gaan en daar een geschikt 

jachtgebied op te zoeken om de verveling te verdrijven met de koning als jachtgezel. Maar 

toen ze met hun favoriete sport bezig waren, gebeurde er op Hemelvaartsdag een incident. 

Ze doorkruisten al jagend de bossen en de koning galoppeerde in volle vaart over een 

terrein, dat begroeid was met laag struikgewas en heesters. Maar hij belandde per ongeluk in 
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een put en brak daarbij een arm. Toen de keizer hiervan hoorde, omringde hij hem met de 

beste zorgen, waarbij hij zich ontpopte als een echte chirurgijn. Als een doodgewoon iemand 

knielde hij neer voor de koning en hij begon hem nauwgezet te verzorgen. Dit zorgde voor 

heel wat verbazing en ontsteltenis bij de edelen en verwanten uit de keizerlijke entourage. 

Niet in het minst geremd door zijn keizerlijke waardigheid en zijn hoge positie, stelde hij 

zich toegewijd en vriendschappelijk op tegenover de koning en voor elk van hen was dit 

totaal ongehoord. Ten gevolge van dit incident keerden ze terug naar Antiochië, waar de 

keizer elke dag op bezoek ging bij de koning om nieuwe kompressen te leggen, de vereiste 

dosis zalf aan te brengen en het verband zorgvuldig te vernieuwen. Kortom, hij verzorgde 

hem met een toewijding die een vader nauwelijks zou opbrengen voor zijn zoon.  

Zodra de koning volledig hersteld was, gaf de keizer het bevel – en hij liet dit ook via 

herauten verspreiden – dat zijn legeroversten tegen een welbepaalde dag hun troepen naar 

Aleppo moesten leiden en alle belegeringstuigen en oorlogsmateriaal vooraf moesten laten 

overbrengen. Zelf verliet hij samen met de koning en de hoogste adel van hun beide rijken 

de stad, onder trompet- en klaroengeschal en tromgeroffel, om de strijdlust aan te wakkeren. 

Hij kampeerde met heel zijn leger op een plaats, die in de omgangstaal ‘Wad van Balena’ 

genoemd wordt. Vandaar stuurde hij een gezantschap naar Aleppo, waar Nur ad-Din toen 

toevallig resideerde. Via deze missie verkreeg men de vrijlating van Bertrand, de natuurlijke 

zoon van de graaf van St.-Gilles, samen met een aantal andere gevangenen. 

Korte tijd daarna keerde de keizer naar zijn eigen rijk terug, waar interne problemen zijn 

aanwezigheid vereisten. Ook de koning keerde na het vertrek van de keizer met zijn gevolg 

naar het Koninkrijk terug. 

 

XVIII,26 Na de dood van paus Adrianus wordt de kerk van Rome bedreigd door een schisma. 
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Rond diezelfde tijd overleed paus Adrianus in de buurt van Anagni, een stad in Campanië, 

aan de gevolgen van een keelontsteking. Zijn stoffelijk overschot werd naar Rome 

overgebracht en plechtig begraven in de basiliek van St.-Pieter, de leider van de apostelen. 

De kardinalen beraadslaagden over de aanstelling van een opvolger, maar, zoals gebruikelijk 

in dergelijke kwesties, waren de meningen van het kiescollege verdeeld. De ene partij wilde 

Rolando verkiezen, kardinaal-priester van St.-Pieter met als titelkerk St.-Marcus en tevens 

kanselier van de apostolische stoel. Ze legden hem de hand op en stelden hem aan als paus 

onder de naam Alexander. Anderen opteerden voor Octaviano, een edelman en tevens 

kardinaal-priester van St.-Pieter met als titelkerk St.-Cecilia-over de Tiber. Ook hij kreeg de 

handoplegging en werd op zijn beurt als paus aangesteld onder de naam Victor. Dit schisma 

binnen de universele Latijnse kerk, hield, als gevolg van onze zonden, het gevaar in van een 

echte breuk en een onherroepelijke breuk.  

De groten der aarde waren het onderling oneens en verleenden hun steun aan één van beide 

partijen. Uiteindelijk werd na negentien jaar de eenheid van de Roomse kerk hersteld, toen 

de Romeinse keizer Frederik, die aanvankelijk de partij van Victor ondersteund en 

bijgestaan had, tot volledige verzoening kwam met paus Alexander. Zo kwam de kerk van 

Rome terug tot rust, de duisternis van de dwaling was nu verdreven en de vrede fonkelde 

weer, zoals de Morgenster, tussen de nevels. 

 

XVIII,27 Nur ad-Din valt het gebied van de sultan van Iconium binnen en palmt het in. De 

koning houdt een razzia in de regio van Damascus. 

 

  

 

 

Ondertussen was Nur ad-Din opgetogen over het vertrek van de keizer, want zijn aankomst 

had al voor paniek gezorgd en zijn verblijf in de regio had die nog doen toenemen. Nu hij 

niets meer te vrezen had van die zo machtige vorst en nu hij bovendien zag dat ook de 
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koning naar zijn eigen gebied teruggekeerd was, lag voor hem de kans, waarnaar hij zo lang 

had uitgekeken voor het grijpen. Hij trommelde vanuit heel zijn gebied troepen op en liet die 

oprukken naar het gebied van de sultan van Iconium, dat aan zijn eigen rijk grensde. Hij 

probeerde daar de stad Marash en de vestingen Kaysun en Behetselin in zijn macht te 

krijgen. De sultan zelf vertoefde op dat moment ver van die regio en kon dus zijn 

onderdanen moeilijk te hulp komen. Die omstandigheden hadden trouwens bij Nur ad-Din 

voor het vertrouwen gezorgd om een aanval te plannen op een tegenstander die sterker was 

dan hijzelf.  

Toen de koning vernam dat Nur ad-Din met al zijn strijdkrachten in die regio opgehouden 

werd, wilde hij uit die situatie zelf zijn voordeel halen. In de wetenschap dat het gebied van 

Damascus zonder militaire bescherming een gemakkelijke prooi was voor vijandelijke 

aanvallen, trok hij een leger samen en viel daarmee de streek van Damascus binnen. Hij 

stichtte willekeurig her en der brand, ging aan het plunderen en gaf daarbij zijn leger de vrije 

hand, zonder de minste weerstand van wie dan ook en dit vanaf Bosra, de vermaarde 

hoofdstad van Arabia Prima tot aan Damascus.  

In deze stad leefde een edelman, Najm ad-Din, aan wie Nur ad-Din, naar verluidt omwille 

van zijn grote politieke expertise, de verantwoordelijkheid over het beleid had toevertrouwd. 

Hij moest het beheer over de stad met alles wat onder haar ressorteerde naar eigen 

goeddunken in handen nemen. Najm ad-Din realiseerde zich dat zijn heer opgehouden werd 

door andere kwesties en nog wel in een verafgelegen gebied, terwijl hijzelf niet beschikte 

over voldoende troepen om weerstand te bieden aan het leger van de koning. Vooruitziend 

als hij was, zocht hij een weg om het dreigende gevaar van zich af te wenden. Hij bood de 

koning 4000 goudstukken aan in ruil voor een bestand van drie maanden. Via heel wat 

tussenpersonen, die hij tegen betaling engageerde, haalde hij zijn slag thuis. Bovendien 

leverde hij aan de koning ook nog zes krijgers uit, die hij gevangenhield. Op die manier 

slaagde hij er handig in om de koning uit zijn gebieden weg te houden. 

Ondertussen was koningin Melisende, een vooruitziende vrouw met een voor haar sekse 

opmerkelijke wijsheid, ten prooi gevallen aan een ziekte, waarvoor geen uitkomst was tenzij 

de dood. Zowel tijdens het leven van haar echtgenoot als onder de regering van haar zoon 

was zij ruim dertig jaar lang koningin geweest van het Koninkrijk. Daarbij had zij een 

wijsheid en een energie gedemonstreerd, die veel groter waren dan wat een vrouw normaal 

kan opbrengen. Haar twee zusters, de gravin van Tripoli en de abdis van St.-Lazarus van 

Bethanië hadden haar nochtans permanent met de beste zorgen omringd, van her en der de 

meest bekwame artsen ontboden en alle nodige medicatie toegediend. Zijzelf was 

bedlegerig, haar geheugen was lichtjes aangetast en haar lichaam totaal uitgeput. Zo bleef ze 

nog een hele tijd in leven, quasi een levend lijk en slechts enkelingen werden bij haar 

toegelaten.  

Ondertussen was het tijdelijk bestand, dat gouverneur Najm ad-Din van Damascus bedongen 

had en de daarin afgesproken periode verstreken. Nur ad-Din werd echter nog altijd 

opgehouden in de eerder vermelde regio en zijn problemen daar waren nog altijd niet 

opgelost. Daarom besloot de koning tot een raid in vijandelijk gebied. Hij doorkruiste 

zonder tegenstand de regio van Damascus en kon er ongestoord plunderen. Her en der 

stichtte hij brand en hij maakte veel buit zonder enige tegenstand. Heel het gebied werd 

geplunderd, de buitenwijken van de stad werden verwoest en de plaatselijke bevolking 

gevangengenomen. Daarna keerde de koning behouden en wel naar zijn grondgebied terug. 

 

XVIII,28 Prins Raynald van Antiochië wordt door de vijand gevangengenomen en 

vastgehouden in de buurt van Aleppo. 
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Even later vernam prins Raynald van Antiochië van zijn spionnen dat er in het voormalige 

gebied van de graaf van Edessa tussen Marash en Dülük een terrein was met een overvloed 

aan klein en grootvee. Er was geen militaire bewaking en de lokale bevolking was niet 

vertrouwd met het hanteren van de wapens: kortom een ideale plaats om buit te maken. De 

lichtgelovige Raynald verleende graag gehoor aan hun rapporten, trommelde een grote 

strijdmacht op en begon onder een ongunstig gesternte aan de tocht. Toen hij ter plaatse 

arriveerde, bleken de berichten waarheidsgetrouw. Hij trof er inderdaad enorme kudden aan 

van groot en klein vee, maar… de eigenaars waren christenen. Er waren in die regio maar 

weinig Turken, tenzij in de vestingen. Maar zelfs daar waren ze niet erg talrijk. Hun taak 

bestond erin om de vestingen te bewaken en bij de plattelandsbevolking belastingen te innen 

voor de grote heren, waarvan zij de agenten waren. In de buurt van de vestingen woonden 

alleen Syrische en Armeense christenen die zich toelegden op de landbouw en de gronden 

exploiteerden.  

Raynald en zijn manschappen konden her en der buit maken en een grote opbrengst bij 

elkaar brengen, zonder dat iemand hen iets in de weg legde. Ze keerden dan ook rijkelijk 

beladen en verrijkt met al wat ze geroofd hadden in alle rust terug. Maar Majd ad-Din, 

gouverneur van Aleppo en een intieme vriend en vertrouweling van Nur ad-Din, kreeg 

informatie over zijn terugreis. Hij trommelde dus alle beschikbare troepen van de regio op 

en trok daarmee Raynald tegemoet. Zijn plan was om diens konvooi, dat zwaarbeladen was 

met buit en met al wat ze geroofd hadden, op een smalle plaats waar ze weinig mobiel 

waren, te overrompelen ofwel hen ten minste met geweld te dwingen om heel hun bagage 

achter te laten. Zij volgden het plan van deze bekwame leider en snelden Raynald tegemoet.  

Daarbij werden ze gegidst door verkenners die het leger van de prins hadden geobserveerd. 

Zo bereikten zij hun bestemming, een plaats in de onmiddellijke nabijheid van het gebied 

waar de prins kampeerde en heel zijn buit had gedeponeerd. 

Toen Raynald hoorde van de komst van de vijanden, overlegde hij met de leden van zijn 

gevolg wat hem in die kritieke situatie het best te doen stond. De verstandigste optie was 

hun buit ter plaatse achter te laten om zonder die belasting probleemloos naar hun eigen 

gebied te kunnen terugkeren. Maar in plaats daarvan kozen ze ervoor om hun buit en heel de 

opbrengst van hun rooftocht te behouden en met de vijand een harde strijd te leveren, indien 

deze daarop aanstuurden. De volgende ochtend – de dag was al even gevorderd – kwam het 

tot een treffen tussen de twee legers en het gevecht begon. De vijand ging voluit in het 

offensief met hun bogen en hun zwaarden. De christenen leken aanvankelijk weerstand te 

kunnen bieden, maar uiteindelijk raakten ze in paniek, maakten rechtsomkeer, lieten hun 

buit in de steek en sloegen op de vlucht. De prins moest nu, als straf voor zijn zonden, al zijn 

snode praktijken uitboeten. Hij werd gevangengenomen, in de boeien geslagen en smadelijk 

naar Aleppo vervoerd, waar hij samen met de andere gevangenen tot spot diende voor de 

ongelovigen.  

Dit incident greep plaats tijdens het achttiende regeringsjaar van Boudewijn, op 23 

november (1160) tussen Kaysun en Marash op een plaats die Commi genoemd wordt.  

 

XVIII,29 Een zekere Johannes, kardinaal-priester van de kerk van Rome, komt als legaat naar 

Syrië. Maar de bisschoppen raken het onderling niet eens over zijn ontvangst. Graaf Amalric 

van Jaffa, de broer van de koning, krijgt een zoon, met de naam Boudewijn. 
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In die dagen kwam een zekere Johannes, een behoorlijk geletterde man en kardinaal-priester 

van de kerk van Rome met als titelkerk St.-Johannes en Paulus, in opdracht van paus 

Alexander als legaat naar het Oosten. Hij legde aan bij Byblos in het gezelschap van enkele 

Genuezen en wilde de toelating krijgen om als legaat zijn intrede te maken in het Koninkrijk. 

Daarom probeerde hij bij de koning en bij de kerkelijke en politieke autoriteiten van het 
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Koninkrijk uit te vissen hoe zij zich positioneerden met betrekking tot zijn entree in het 

Oosten. Want, zoals eerder vermeld, was er een schisma ontstaan, dat voor verdeeldheid 

zorgde in bijna heel de wereld. De ene partij steunde paus Alexander, de andere zijn rivaal. Na 

een lange beraadslaging kreeg Johannes het consigne om ter plaatse te blijven en vooralsnog 

het Koninkrijk niet binnen te gaan, totdat de kerkelijke prelaten en de baronnen van het 

Koninkrijk de kwestie grondig zouden onderzocht hebben. Dan pas zouden ze tegenover hem 

een gemeenschappelijk standpunt innemen over wat hem te doen stond.  

Er werd dus in Nazareth een conferentie belegd met de patriarch, de andere kerkelijke 

prelaten, een aantal baronnen en de koning. Samen beraadslaagden ze erover wat in deze 

delicate kwestie de meest aangewezen houding kon zijn. Want hoewel alle Oosterse 

bisschoppen van beide patriarchaten zich openlijk hadden uitgesproken voor neutraliteit, toch 

waren er onder hen enkelingen die heimelijk sympathiseerden met het ene kamp of met de 

tegenpartij. Zoals gebruikelijk in dergelijke vergaderingen waren ze het onderling oneens en 

hun standpunten waren tegenstrijdig. De ene partij stelde dat men paus Alexander en zijn 

legaat officieel moest erkennen, want zo volgde men blijkbaar de meest verantwoorde 

strekking. De promotor van deze visie was Peter zaliger gedachtenis, onze voorganger als 

aartsbisschop van Tyrus. Maar anderen steunden daarentegen de kandidatuur van Victor met 

als argument dat hij altijd een vriend en beschermer van het Koninkrijk was geweest en zij 

vonden het dus onverantwoord om Johannes als pauselijk legaat in te halen. 

De koning wilde echter een middenweg bewandelen, want samen met zijn baronnen en een 

aantal kerkelijke prelaten vreesde hij voor verdeeldheid onder de bisschoppen en voor een 

kerkelijk schisma. Hij overtuigde iedereen ervan dat er vooralsnog van geen enkele partij een 

officiële delegatie kon ontvangen worden. Maar als de legaat zonder de uiterlijke tekenen van 

zijn mandaat als een pelgrim, die kwam bidden, de heilige plaatsen wilde bezoeken, dan zou 

hij daarvoor de toelating krijgen en meteen ook de vergunning om in het Koninkrijk te 

verblijven tot de eerstvolgende overvaartmogelijkheid, want dan moest hij wel terugkeren. De 

koning verduidelijkte en argumenteerde zijn beslissing als volgt: “Het schisma is een recent 

gegeven en niemand ter wereld weet nu welke partij het bij het rechte eind heeft.” Het was 

inderdaad zeer riskant om in een zo onzekere kwestie zo maar partij te kiezen en om in dat 

ingewikkelde dossier een definitief standpunt in te nemen. Bovendien had het Koninkrijk niet 

direct behoefte aan een legaat, die het de kerk en de kloosters met extra verplichtingen of 

belastingen moeilijk kon maken. Zo luidde het standpunt van de koning en hoewel dit 

klaarblijkelijk zeer realistisch was, trok de partij, die de legaat wilde ontvangen, toch aan het 

langste eind. Johannes werd dus toegelaten in het Koninkrijk, maar voor velen die zijn komst 

hadden goedgekeurd leverde dit daarna allerhande problemen op. 

Rond diezelfde tijd kregen graaf Amalric van Jaffa en Agnes, de dochter van de graaf van 

Edessa, een zoon. Op vraag van de vader aanvaardde de koning het peterschap en hij gaf hem 

zijn eigen naam. Wanneer men hem schalks vroeg welk geschenk hij voor zijn neef en 

petekind op het oog had, antwoordde hij, gevat en charmant als altijd: “Het Koninkrijk 

Jeruzalem.” Dit antwoord bleef bij veel wijze mannen, nadat ze het gehoord hadden, nog lang 

nazinderen. Voor hen leek dit de aankondiging van het feit dat de koning, ook al was hij net 

als zijn echtgenote nog jong, gedoemd was om kinderloos et sterven. En zo geschiedde. 

  

XVIII,30 De koning wordt door de Antiochiërs opgeroepen en rept zich daarheen. Keizerlijke 

gezanten komen op bezoek om een bloedverwante van de koning als bruid voor hun heer te 

vragen. 

 

  

 

 

De gevangenschap van de prins beroofde de provincie van Antiochië van de steun van een 

leider en de plaatselijke bevolking raakte andermaal in de greep van angst en paniek. Elke 

dag verwachtten ze zich vol stress aan de totale ondergang van hun gebied, tenzij de Heer 
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over hen zou waken. Uiteindelijk besloten ze hun traditionele hulpkanaal in te schakelen en 

zo een redmiddel te gaan zoeken tegen de gevaren die hen boven het hoofd hingen. Ze 

waren daar trouwens in het verleden al zo vaak terechtgekomen en nooit teleurgesteld. Ze 

stuurden dus een gezantschap uit om onder tranen een dringend verzoek te richten aan de 

koning van Jeruzalem en om hem nederig op te roepen om onverwijld hulp te komen bieden 

aan een wanhopige bevolking die dreigde ten onder te gaan. Ongetwijfeld zou hem daarbij 

veel roem en glorie te beurt vallen bij de stervelingen en een eeuwige beloning bij de Heer. 

Nu de koning geïnformeerd was over de catastrofale situatie van de regio, trad hij in de 

voetsporen van zijn voorgangers. Omdat hij enorm meevoelde met de angsten van de 

Antiochiërs nam hij deze opdracht erg ter harte. Hij zorgde voor een respectabel militair 

escorte en trok in ijltempo naar het gebied van Antiochië, waar zijn komst met veel vreugde 

en euforie bij de vooraanstaanden en bij de bevolking begroet werd. Boudewijn bleef in 

Antiochië zolang de omstandigheden en de plaatselijke noden dat vereisten. Hij beredderde 

het bestuur van het prinsdom met evenveel toewijding en zorg als ging het om zijn eigen 

gebied. Daarna droeg hij de verantwoordelijkheid over die regio tijdelijk over aan de 

patriarch totdat hijzelf zou terugkeren. Tevens zorgde hij voor een goede financiële regeling 

voor de prinses, die aan haar status tegemoetkwam. Daarna keerde hij naar zijn rijk terug, 

waar een aantal interne dossiers op hem wachtten.  

Zodra Boudewijn terug in het Koninkrijk was, ontving hij een delegatie van de keizer van 

Constantinopel, samengesteld uit de topedelen van het keizerlijk hof. Zij brachten een met 

goud verzegelde brief mee die een persoonlijke boodschap bevatte voor de koning. De leider 

van de delegatie was Kontostephanos, een illustere figuur en bloedverwant van de keizer. 

Hij werd geassisteerd door Triphilos, de oppertolk van het hof, een schrandere kerel die zich 

erg inzette voor de belangen van de keizer. Ze brachten een privé boodschap van de keizer 

mee, waarvan de inhoud grosso modo hierop neerkwam: “U weet wel, teergeliefde en aan 

ons keizerrijk zeer welgevallige vriend, dat onze keizerlijke echtgenote, de illustere en 

gelukzalige Irene, van ons is heengegaan om verenigd te worden met de uitverkorenen. Van 

ons gezamenlijk keizerschap rest mij alleen nog onze enige dochter. Wijzelf zijn echter sterk 

bekommerd om de continuïteit van het rijk. Vermits wij geen afstammeling hebben van het 

sterke geslacht, hebben wij al bij herhaling met vooraanstaanden van het keizerlijk hof de 

mogelijkheden van een tweede huwelijk grondig bestudeerd. Uiteindelijk hebben we nu, met 

de instemming en de ruggensteun van alle vooraanstaanden besloten om met iemand van uw 

bloed een nieuw keizerlijk huwelijk te sluiten, want wij voelen ons met u op een unieke 

wijze verbonden. Het maakt ons niet uit welke van uw nichten u voor ons gaat uitverkiezen, 

de zuster van de illustere graaf van Tripoli of de jongste zuster van de luisterrijke prins van 

Antiochië. Wij hebben het volste vertrouwen in uw loyale keuze en zullen haar, als het God 

belieft, opnemen als huwelijkspartner en deelgenote aan ons keizerschap.” De koning werd 

zo schriftelijk en mondeling via de gezanten geïnformeerd over de wens van de keizer en hij 

beloofde hiervoor zijn volle medewerking en inzet. Daarnaast betuigde hij bij herhaling zijn 

uitdrukkelijke dank aan zijne keizerlijke hoogheid en wel om twee redenen. Ten eerste, 

omdat de keizer voorstelde om een verwante van de koning de hoogste eer te gunnen van 

een huwelijk met hem. Ten tweede, omdat hij hem zijn volste vertrouwen schonk, gelet op 

zijn voornemen om de vrouw te accepteren die de koning zou uitkiezen als huwelijks- en 

regeringspartner.  

 

XVIII,31 De koning kiest de edele jonkvrouw Melisende, de zuster van de graaf van Tripoli, 

uit voor de keizer. Maar na verloop van een jaar wijst deze haar af en hij trouwt met Maria, 

de dochter van de prins van Antiochië. 
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De koning beraadslaagde met zijn vertrouwelingen over de meest aangewezen keuze in deze 

kwestie en dit zowel voor hemzelf als voor zijne keizerlijke hoogheid. Daarop ontbood hij 

de keizerlijke gezanten en deed hen een formeel voorstel om Melisende, een jonkvrouw met 

een goed karakter en zus van de graaf van Tripoli, als bruid voor hun heer te aanvaarden. Zij 

beluisterden het koninklijk aanbod met veel respect en konden er zich in terugvinden. Toch 

vroegen ze Boudewijn met aandrang dat hij die keuze ook zelf via gezanten schriftelijk aan 

de keizer zou meedelen. 

Nu de jonkvrouw een zo hoge positie te beurt viel, begonnen haar moeder en haar tante, haar 

broer en allerlei vrienden voor haar een kostelijke uitzet van juwelen klaar te maken, waarbij 

ze zich geen limieten stelden en de koninklijke normen overtroffen. Er waren halssnoeren, 

oorbellen, arm- en enkelbanden, ringen, kettingen en diademen uit het zuiverste goud. Ze 

lieten bovendien immens en zwaar zilveren vaatwerk klaarmaken om in de keuken te 

gebruiken voor het opdienen van gerechten of drank of ook in de badkamer. Daarnaast 

waren er ook nog teugels en paardenzadels, kortom alle mogelijke uitrustingstukken. Dat 

alles werd tegen een hoge prijs en met uiterste zorg klaargemaakt, want het handwerk alleen 

al zorgde voor een aanzienlijke meerkost en maakte dat deze uitzet in totaliteit de 

koninklijke luxe ruim overschreed. 

Ondertussen waren de Grieken drukdoende om heel de achtergrond van de jonkvrouw tot in 

het kleinste detail te screenen en tot op het bot te onderzoeken, waarbij ze zelfs informatie 

opspoorden over haar meest intieme fysieke kenmerken. Men stuurde bij herhaling gezanten 

naar de keizer, wachtte op hun terugkeer en zo ging er een jaar voorbij. De koning, de graaf, 

maar ook de vrienden en familieleden van de jonkvrouw hadden het daar bijzonder moeilijk 

mee. Ze convoceerden de keizerlijke legaten en legden hen de ultieme keuze voor: ofwel 

kwamen ze abrupt terug op de sinds lang afgesloten verbintenis i.v.m. het huwelijk en 

betaalden ze de gemaakte kosten terug, ofwel moesten ze dringend ophouden met hun 

ingewikkelde vertragingsmanoeuvres en het huwelijk laten doorgaan, zoals afgesproken. De 

graaf had ook zware financiële offers gebracht, want hij had twaalf galeien laten bouwen en 

die compleet laten uitrusten om daarmee zijn zus uitgeleide te doen naar haar echtgenoot. 

Ook alle topfiguren van het prinsdom en van het Koninkrijk waren samengekomen in 

Tripoli in afwachting van het nakende vertrek van de jonkvrouw, maar de graaf had hen 

daarbij wel geheel of gedeeltelijk van al het nodige voorzien. 

De Grieken bleven echter naar gewoonte dubbelzinnige signalen uitzenden en doorgaan met 

vertragingspogingen. Als tegenzet tegen al hun slinkse manoeuvres belastte de koning Otto 

van Risberg met een bijzondere missie naar de keizer over deze kwestie. Hij moest hem met 

aandrang vragen om tegenover hem duidelijk en niet omfloerst zijn intenties kenbaar te 

maken. Eerder dan verwacht keerde Otto naar de koning terug met de mondelinge en 

schriftelijke boodschap dat de keizer zich niet meer kon terugvinden in de eerder over het 

huwelijk gemaakte afspraken. Toen de koning dit vernam, beëindigde hij meteen het 

overleg, maar hij was er wel echt over gekrenkt dat een door hem bemiddeld contract, dat hij 

van zijn kant integraal was nagekomen, nu opeens waardeloos bleek. Ongetwijfeld hield 

deze gang van zaken ook nefaste gevolgen in voor zijn eigen reputatie.  

De keizerlijke gezanten vreesden nu voor woedende reacties van de kant van de graaf van 

Tripoli. Zij konden toevallig een boot boeken en staken daarmee over naar Cyprus. Zodra de 

bijeenkomst van de baronnen bij Tripoli afgelopen was, verplaatste de koning zich naar het 

gebied van Antiochië. Hij had immers, zoals eerder vermeld, op uitdrukkelijke vraag van de 

bevolking de zorg voor die regio op zich genomen. Daar aangekomen, trof hij diezelfde 

keizerlijke gezanten aan, die – zo dacht hij toch – vanuit Tripoli op de terugreis waren. Zij 

hadden in Antiochië dagelijks intens beraadslaagd met de prinses over haar jongste dochter. 

Bovendien beschikten zij over een met gouden inkt ondertekende brief van de keizer, waarin 

hij garandeerde dat hij elke overeenkomst zou bekrachtigen die zijn gezanten zouden 
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afsluiten met de prinses van Antiochië of haar entourage in verband met een huwelijk. De 

koning kwam ter plaatse en werd op de hoogte gesteld van deze brief. In de eerste fase van 

dit dossier was hij al genoeg beledigd om nu terecht zijn medewerking en steun aan de 

keizer op te zeggen, maar niettemin wilde hij opkomen voor de belangen van zijn verwante, 

een verweesd meisje dat de vaderlijke zorgen moest ontberen. De zaak sleepte nog een tijd 

aan, maar uiteindelijk slaagde hij er toch in om de huwelijksovereenkomst af te sluiten. 

Zodra alles contractueel was vastgelegd, werden de schepen in de monding van de Orontes 

in gereedheid gebracht op een plaats die men haven van St.-Simeon noemt. Ze gaven het 

meisje uit handen en onder begeleiding van de hoogste baronnen van de regio, die voor deze 

opdracht geschikt leken en die haar moesten escorteren tot bij haar echtgenoot, voeren zij af.  

 

XVIII,32 De koning bouwt in de buurt van Antiochië een burcht terug op, die ‘IJzeren Brug’ 

genoemd wordt. Zijn moeder Melisende overlijdt. 
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De koning wilde zijn verblijf in de regio van Antiochië laten renderen. Daarom liet hij een 

burcht terug opbouwen aan een brug over de Orontes, de zo genaamde ‘IJzeren Brug’ op een 

afstand van 6 à 7 mijl van Antiochië. Deze vesting was bijzonder nuttig bij de preventie van 

vijandelijke razzia’s en heimelijke invallen van rovers. 

Terwijl de koning de zaken van het prinsdom beredderde, ging zijn vrome moeder op 11 

september (1161) ‘de weg, die ieder mens wacht’33. Ze was erg verzwakt na een langdurige 

ziekte en uitgeput door het constante lijden. Toen de koning hierover bericht kreeg, gaf hij 

oprecht uiting aan de diepe genegenheid die hij voor haar had gekoesterd. Hij brak in tranen 

uit en was dagenlang volstrekt ontroostbaar. Koningin Melisende zaliger gedachtenis werd 

in de vallei van Josafat begraven in een stenen graf met ijzeren deuren. Ze verdiende het nu 

om omgeven te worden door engelenkoren. Haar graf bevindt zich aan de rechterkant, als 

men dat van de Heilige Onbevlekte Maagd Maria, de moeder van de Heer bezoekt. Vlakbij 

is er ook een altaar, waar voor haar zielenheil en dat van alle afgestorven gelovigen dagelijks 

het misoffer wordt opgedragen, waarin de Schepper zijn welbehagen vindt. 

 

XVIII,33 De graaf van Tripoli is erg gekrenkt omdat de keizer zijn zuster afgewezen heeft en 

hij probeert hem zo veel mogelijk schade te berokkenen. 
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De graaf van Tripoli voelde zich ondertussen diep gekwetst en kon het heel moeilijk 

verwerken dat hij door de keizer zo bedrogen was. Hij besefte maar al te goed welke 

immense kosten hij voor de keizer gemaakt had, terwijl deze zijn zuster zonder enige reden 

verstoten had, alsof ze de dochter van een gewone sterveling was. Vol frustratie zat hij te 

mokken en te zuchten, terwijl hij zocht naar mogelijkheden om de rollen om te keren en de 

keizer met gepaste munt die beledigingen te laten terugbetalen. Terwijl hij zo aan het 

prakkiseren was, realiseerde hij zich wel dat de keizer de machtigste figuur op aarde was en 

dat hijzelf helemaal niet bij machte was om hem op een of ander manier te schaden. Maar 

toch wilde hij niet overkomen als iemand die ongevoelig was voor het hem aangedane 

onrecht of die de zaken maar op hun beloop liet. Uit pure frustratie liet hij de galeien, die hij 

voor een ander doel had laten bouwen, nu met wapens uitrusten. Hij trommelde piraten en 

zware criminelen op en bezorgde hen die galeien om daarmee razzia’s uit te voeren op 

keizerlijke gebieden. Daarbij mochten ze niemand op grond van leeftijd, geslacht of 

gezondheid ontzien. Overal moesten zij willekeurig brandstichten, ook in kloosters en 

                                                           
33 Cf. supra VII,1, n.2. 
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kerken, waarbij ze zich ongeremd konden te buiten gaan aan roof- en moordpartijen, want 

zij zouden hun wapens en beste krachten inzetten voor een goed doel. 

Ze gaven gehoor aan dat bevel, voeren af en richtten een ravage aan in keizerlijke gebieden, 

zowel op de eilanden als op de kuststrook van het vasteland. Hierbij interpreteerden ze de 

orders van de graaf zo ruim mogelijk. Overal gingen ze zich te buiten aan plundering, 

brandstichting en moord. Ze schonden kerken, drongen binnen in kloosters, zonder enig 

respect voor plaatsen die voorbehouden waren voor de eredienst. Ze beroofden zelfs 

pelgrims van hun reisgeld op weg naar of op de terugweg van de heilige plaatsen. Ofwel 

brachten ze hen om het leven ofwel doemden ze hen voor de rest van hun leven berooid en 

zonder middelen tot de bedelstaf. Kooplui, die door hun commerciële activiteiten voor 

vrouw en kinderen de kost verdienden en hen voorzagen van kleren, beroofden ze van hun 

handelswaar en zij noopten hen ertoe om met lege handen terug naar huis te keren, met 

verlies van zowel hun investering als hun winst.  

 

XVIII,34 De koning wordt dodelijk ziek door in Antiochië een medicijn in te nemen. Hij vraagt 

om naar huis vervoerd te worden, maar zijn toestand verslechtert en hij sterft onderweg in 

Beiroet. 
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Terwijl de graaf van Tripoli in de ban was van zijn wraakzucht om het geleden onrecht, 

wilde de koning in Antiochië, zoals gewoonlijk bij het begin van de winter, medicijnen 

innemen. Hij kreeg pillen van Barak, de arts van de graaf van Tripoli en daarvan moest hij 

er enkele direct innemen en de andere even later. Want onze Oosterse leiders verwierpen 

vooral o.i.v. hun echtgenotes de medicijnen en de therapie van onze Latijnse artsen en 

hadden alleen vertrouwen in Joden, Samaritanen, Syriërs en Saracenen. Ze vertrouwden zich 

zonder nadenken toe aan hun zorgen en deden een beroep op mensen zonder de minste 

wetenschappelijke medische vorming. Het gerucht deed de ronde dat die bewuste pillen 

vergiftigd waren en waarschijnlijk was dat ook zo. Want de tweede dosis, die de koning 

moest innemen, werd later bij wijze van experiment in Tripoli met brood vermengd en 

voorgeschoteld aan een hondje, dat enkele dagen later overleed.  

Vanaf de dag dat de koning de medicijnen had ingenomen, werd hij getroffen door 

dysenterie en aanvallen van lichte koorts, die daarna permanent werden. Van dan af tot de 

dag van zijn overlijden voelde hij geen beterschap meer noch enig teken van herstel. Omdat 

hij voelde dat de pijn heviger werd en de ziekte verergerde, liet hij zich overbrengen van 

Antiochië naar Tripoli. Daar lag hij enkele maanden ziek te bed, terwijl hij van dag tot dag 

hoopte op beterschap. Op een gegeven moment besefte hij dat zijn gezondheidstoestand 

bleef verslechteren en dat er geen hoop meer was op beterschap. Hij liet zich dan vervoeren 

naar Beiroet, waar hij dringend de kerkelijke prelaten en de rijksbaronnen liet ontbieden. In 

hun aller bijzijn legde hij nog eens zeer vroom en omstandig getuigenis af van zijn geloof en 

hij beleed ootmoedig en nederig zijn zonden tegenover de bisschoppen. Dan steeg zijn ziel, 

bevrijd uit de kerker van zijn lichaam, ten hemel om er, als het God belieft, te midden van 

de uitverkorenen een onvergankelijke kroon te verwerven.  

Koning Boudewijn overleed op 10 februari 1162 na Christus34 tijdens zijn twintigste 

regeringsjaar op de leeftijd van 31 jaar. Hij liet geen kinderen na en dus erfde zijn broer de 

troon. Onder algemene rouw en verdriet werd zijn stoffelijk overschot met veel eerbied en 

koninklijk ceremonieel naar Jeruzalem overgebracht, waar de clerus en de voltallige 

bevolking de lijkstoet opwachtte. Vervolgens werd hij eervol tussen zijn voorgangers 

begraven in de Verrijzeniskerk vóór de Calvarieberg, waar de Heer voor onze verlossing 

gekruisigd is. Geen enkele kroniek vermeldt dat er in christelijk gebied of elders ooit zo diep 

                                                           
34 In feite: 1163. 
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gerouwd en getreurd werd om het overlijden van een vorst en niemand onder de nu levenden 

kan zich iets dergelijks herinneren. Want naast het rouwbeklag en het intense verdriet 

zonder voorgaande van de burgers van de steden, waar de koninklijke rouwstoet passeerde, 

kwamen er ook uit de bergen zeer vele ongelovigen om de voorbijtrekkende stoet onder 

weeklachten te escorteren.  

Zo werd er acht dagen lang van Beiroet tot Jeruzalem ononderbroken getreurd en bijna van 

uur tot uur begon het rouwbeklag opnieuw. Naar verluidt, werd er trouwens ook bij de 

vijand om zijn dood getreurd. Toen sommigen aan Nur ad-Din adviseerden om, nu de 

christenen volop met de uitvaart bezig waren, een inval te doen in onze gebieden en daar 

ravage aan te richten, zou hij, naar verluidt, als volgt geantwoord hebben: “Wij moeten 

meevoelen en respect betonen voor hun terechte smart, want zij hebben een leider verloren, 

zoals er vandaag op aarde geen tweede meer is.” 

Nu wij aan het einde gekomen zijn van dit boek over het palmares van deze koning, bidden 

wij dat zijn ziel de eeuwige rust mag genieten samen met alle vrome uitverkorenen. Amen. 
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BOEK XIX. Koning Amalric: begin van de strijd om Egypte. 

 

XIX,1 Amalric volgt zijn broer Boudewijn op als koning. 
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Boudewijn III, de vierde koning van de Latijnen in Jeruzalem, overleed, zoals eerder vermeld, 

kinderloos en werd in diezelfde heilige stad opgevolgd door zijn enige broer Amalric, graaf van Jaffa en 

Ascalon. Hij werd in het jaar 1163 na Christus de vijfde koning van de Latijnen, 62 jaar na de bevrijding 

van deze door God geliefde stad. De kerk van Rome werd op dat ogenblik bestuurd door paus 

Alexander, die toen in het derde jaar was van zijn pontificaat. Amalric stond als negende Latijnse 

patriarch aan het hoofd van de Verrijzeniskerk en was in het vierde jaar van zijn pontificaat. Aimery was 

als derde Latijnse patriarch verantwoordelijk voor de heilige kerk van Antiochië en was toen in het 

twintigste jaar van zijn pontificaat. Peter leidde de kerk van Tyrus als de derde Latijnse aartsbisschop na 

de inname van de stad en was in het dertiende jaar van zijn pontificaat. 

Na de dood van Boudewijn waren de rijksbaronnen het onderling oneens en hun standpunten i.v.m. de 

troonopvolging liepen erg uiteen. Het scheelde niet veel of dat riskante meningsverschil zou aanleiding 

geweest zijn tot een fatale breuk. Maar gelukkig stond de goddelijke genade, die afdoende oplossingen 

weet aan te brengen in kritieke situaties, aan onze zijde. De clerus en het volk en ook enkele van de 

grootste baronnen kozen namelijk uitdrukkelijk voor Amalric, de manoeuvres van de dissidenten werden 

verijdeld en zo verkreeg Amalric in de H. Grafkerk uit handen van patriarch Amalric en in aanwezigheid 

en met assistentie van de aartsbisschoppen, de bisschoppen en de kerkelijke prelaten, de genade van de 

koningszalving en het sieraad van de koninklijke diadeem. Op 18 februari, acht dagen na het overlijden 

van zijn broer, besteeg hij de koninklijke troon, die hem als erfenis rechtmatig toekwam.  

Zodra hij ridder werd en wapens begon te dragen, was hij aangesteld tot graaf van Jaffa. Later gaf zijn 

illustere en memorabele broer Boudewijn hem ook nog heel gul de stad Ascalon. Deze illustere 

metropool van de Filistijnen werd tijdens Boudewijns regering veroverd en zo na lange tijd aan de 

christenheid teruggegeven, zoals wij eerder in ons relaas over de regering van Boudewijn in detail 

hebben uiteengezet. Bij de aanvang van zijn koningschap was Amalric 27 jaar en hij heeft in totaal 11 

jaar en 5 maanden geregeerd. 

 

XIX,2 Persoonsbeschrijving van Amalric, zijn levensloop en levenswandel. 
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Amalric was een man met politieke feeling, zeer bezonnen en omzichtig in zijn handelen. Hij was licht 

gehandicapt in zijn spreken, maar niet in die mate dat dit hem als een echt minpunt kon aangerekend 

worden. Wel beschikte hij daardoor niet over de gave van de welsprekendheid. Hij toonde zich veel 

beter in het formuleren van adviezen dan in retorische hoogstandjes met een overvloed van woorden en 

stijlfiguren. Bovendien was hij zeer onderlegd in het courante recht dat van toepassing was in het 

Koninkrijk. Hij moest op dat vlak voor niemand onderdoen, te meer omdat hij qua scherpzinnigheid en 

helder doorzicht alle rijksbaronnen overtrof. In gevaarlijke en uiterst kritieke situaties, die hij bij 

herhaling meemaakte in zijn moedige en continue strijd om het Koninkrijk uit te breiden, toonde hij zich 

dapper en vooruitziend. Tevens slaagde hij er dan in om met koninklijke sereniteit zijn koelbloedigheid 

te bewaren. Hij had een behoorlijke intellectuele vorming genoten, weliswaar in mindere mate dan zijn 

broer. Maar dankzij zijn helder verstand en zijn stevig geheugen, zijn gewoonte om veel vragen te stellen 

en zijn leeshonger – voor zover de staatszaken hem daartoe de tijd gunden – was hij ruimschoots 

geïnformeerd over alle materies die een koning aanbelangen. Zijn vragen waren altijd raak geformuleerd 

en het zoeken naar oplossingen hiervoor was voor hem de beste ontspanning. Hij was een fervente 

toehoorder bij zijn favoriete voorleessessies van geschiedkundige teksten. Hij sloeg die altijd op in zijn 

geheugen en toonde zich daarna op zijn beurt ook een vlotte en accurate voorlezer. Hij was volledig 

gefocust op ernstige aangelegenheden en hield zich nooit bezig met theater of gokspel. De observatie 

van de vlucht van haviken en reigers en de jacht op deze vogels vormden zijn grote passie. Inspanningen 

kon hij goed verdragen en ondanks zijn corpulentie en overgewicht had hij weinig last van hitte of 

koude. 
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Hij liet integraal en zonder problemen tienden uitbetalen aan de kerk en in dat opzicht toonde hij zich 

evangelisch. Elke dag woonde hij ook godsvruchtig de H. Mis bij, tenzij ziekte of een of andere acute 

crisissituatie hem dat verhinderden. Hij reageerde zeer sereen op alle beschimpingen en verwijten, die hij 

maar al te vaak, publiek zowel als privé, zelfs van laag-bij-de-grondse derderangsfiguren moest 

incasseren. Hij slaagde er dan perfect in om zijn emoties te verbergen, zodat het leek alsof hij niet 

gehoord had, wat hij in feite wel opgevangen had. Hij sprong sober om met voedsel en drank en was 

afkerig van excessen in beide. Naar verluidt, had hij zulk vertrouwen in zijn mandatarissen dat zij niet 

moesten rapporteren aan hem over kwesties die hij aan hen had gedelegeerd. Evenmin verleende hij 

gehoor aan individuen die insinueerden dat zijn gemandateerden tegenover hem niet loyaal waren. 

Sommigen rekenden hem dit nochtans aan als een gebrek, terwijl dit voor anderen een kwaliteit was en 

een kenmerk van loyaliteit. 

Een aantal andere karakteristieken deden afbreuk aan deze positieve eigenschappen en kwaliteiten en 

wierpen blijkbaar een schaduw over alles wat hierboven gezegd is. Hij was extreem zwijgzaam en miste 

vlotheid en spontaneïteit. Extraverte contactbereidheid, een gave waarmee leiders de harten van hun 

onderdanen voor zich kunnen winnen, was hem totaal vreemd. Slechts bij uitzondering sprak hijzelf 

iemand aan, alleen als het niet anders kon of als hijzelf eerst aangesproken werd. Deze zwakkere kant 

van zijn persoonlijkheid viel bij hem des te meer op, omdat zijn broer een aangename causeur was en 

tevens zeer aanspreekbaar. 

Amalric was, naar verluidt, erg verslaafd aan seksuele lusten, waarbij hij – moge de Heer hem hiervoor 

genadig vergiffenis schenken – bij herhaling het huwelijk van anderen niet respecteerde. Hij was ook een 

fervente tegenstander van de vrijheid van de kerken. Tijdens zijn regering werd hun patrimonium door 

zijn herhaaldelijke onterechte heffingen erg geteisterd en tot een minimum gereduceerd. Cultusplaatsen 

moesten dan ook, als gevolg van zijn politiek, schulden maken die haaks stonden op het niveau van hun 

inkomsten. Zijn geldzucht nam voor een koning onfatsoenlijke proporties aan. Onder de invloed van 

geschenken annuleerde hij vaak bepaalde beslissingen, of – wat nog vaker gebeurde – hij stelde ze uit, in 

flagrante tegenspraak met de vereisten van een rigoureuze bestraffing en van een onpartijdige 

rechtsspraak.  

In een vertrouwelijk gesprek met mij probeerde hij zijn geldhonger te verantwoorden en te motiveren. 

Volgens hem moest het voor elke leidinggevende en zeker voor een koning een permanente zorg zijn om 

over een financiële reserve te beschikken en dit om twee redenen. Ten eerste omdat de rijkdom van de 

onderdanen veilig is, als de koning geen geldzorgen heeft. Ten tweede omdat een koning altijd over 

voldoende financiële armslag moet beschikken om te kunnen tegemoetkomen aan de essentiële 

behoeften van zijn rijk, zelfs in onvoorziene omstandigheden. In een dergelijke situatie moet een 

vooruitziende koning zich ook zeer gul tonen en niet krenterig zijn op zijn uitgaven. Kortom, voor hem 

was het dus duidelijk dat zijn financiële middelen niet voor hemzelf bestemd waren, maar voor alle 

mogelijke noden van het Koninkrijk. Zelfs zijn tegenstanders kunnen niet ontkennen dat dit laatste 

argument op hem van toepassing was. Want als het ging over de noden van het rijk, zag hij op geen 

enkele kost en dan vormde zijn eigen lichamelijke uitputting ook geen beletsel. Maar de welstand van 

zijn onderdanen was bij hem helemaal niet veilig, want bij herhaling maakte hij van de geringste 

gelegenheid gebruik om aan hun bezittingen te raken. 

   

XIX,3 Amalrics fysieke kenmerken met ook een verslag over een kwestie, die hij ter oplossing aan een 

vertrouweling voorlegde. 
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Zijn gestalte beantwoordde aan de normen en hij was goed geproportioneerd. Amalric was inderdaad 

groter dan mensen van middelmatige grootte, maar kleiner dan de allergrootsten. Zijn gelaatstrekken 

waren bekoorlijk en straalden, zelfs voor wie hem niet kende, een koninklijke waardigheid uit. Hij had 

fonkelende middelgrote ogen, een mooi gekromde neus zoals zijn broer, blond haar dat een beetje naar 

achteren groeide en een mooie volle baard, die zijn wangen en zijn kin bedekte. Hij kon zo onbedaarlijk 

lachen dat zijn hele lichaam ervan schudde. 

Met wijze en verstandige lieden, die noties hadden van vreemde landen en op de hoogte waren van 

uitheemse gebruiken, voerde hij graag gesprekken. Zelf herinner ik me dat hij mij op een keer, toen hij 
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in de citadel van Tyrus verbleef met een lichte, vrij onschuldige koorts, uitnodigde voor een privé 

onderhoud. Zoals bij koortsopstoten gewoonlijk gebeurt, wisselen die af met rustige en heldere 

momenten en dan kon ik met hem verschillende persoonlijke gesprekken voeren. Ik probeerde, voor 

zover de tijd het toeliet, oplossingen aan te brengen voor vragen, die hij mij voorlegde en onze 

conversatie kikkerde hem duidelijk op. 

Eén van zijn vragen heeft mij bijzonder getroffen. Eerst en vooral was een dergelijke vraag 

ongebruikelijk, want wat het universele geloof ons leert en met klem voorhoudt om te geloven mag 

evident niet in vraag gesteeld worden. Vervolgens was het voor mij ook een zware schok dat een 

rechtgelovige vorst en een zoon van rechtgelovige ouders zich zo onzeker en weifelend toonde in een 

kwestie die boven alle twijfel stond. Zijn vraag was namelijk of er, buiten de door hem niet in twijfel 

getrokken leer over de Verlosser en over de heiligen die Christus gevolgd zijn, nog rationele argumenten 

voorhanden waren om onze toekomstige verrijzenis onweerlegbaar en onomstotelijk te bewijzen. Ik was 

onder de indruk van deze ongewone vraag en mijn antwoord was dat de leer van Onze Heer en Verlosser 

op dat punt overduidelijk was. Op vele plaatsen in zijn evangelie leert hij ons over de toekomstige 

verrijzenis van het lichaam. Hij belooft zijn wederkomst als rechter om door het vuur te oordelen over 

levenden en doden en over deze wereld. Voor de uitverkorenen heeft hij vanaf de schepping van de 

wereld een koninkrijk bereid, maar de goddelozen wacht het eeuwige vuur, dat klaargemaakt is door de 

duivel en zijn demonen. Er zijn hierover meer dan voldoende uitspraken van de heilige apostelen en van 

de oudtestamentische vaders.  

Daarop was zijn repliek: “Dat is ook mijn stellige overtuiging, maar ik ben op zoek naar een rationeel 

argument, waarmee ik tegenover iemand die dit alles loochent en de leer van Christus niet aanvaardt, kan 

bewijzen dat er effectief een verrijzenis is en een nieuw leven na de dood.” Mijn antwoord was: “Stel u 

eens in de plaats van deze persoon en laat ons dan samen proberen om hiervoor een oplossing te 

vinden.” Daarmee was hij akkoord. Daarop was mijn vraag: “Belijdt u dat God rechtvaardig is”. Amalric 

antwoordde: “Dat belijd ik ten stelligste”. Waarop ik: “Een rechtvaardige zal toch altijd goed met goed 

en kwaad met kwaad vergelden?” “Inderdaad”, zei hij. “Wel in ons aardse leven gebeurt dat niet. Want 

sommige goede mensen kennen hier alleen maar miserie en tegenslag, terwijl slechteriken soms 

permanent gelukkig zijn en daarvan zijn er duidelijke voorbeelden in het dagdagelijkse leven.” “Dat is 

zo”, zei hij. “Bijgevolg”, zo ging ik verder, “zal dat in een ander leven moeten rechtgezet worden, want 

het is onmogelijk dat God op een onrechtvaardige manier de rekening zou afronden. Het is dus zeker dat 

er een leven is na dit leven en een verrijzenis van het lichaam, waarbij men beloond of gestraft wordt, 

naargelang men zich goed of slecht gedragen heeft.” Hij antwoordde: “Volledig akkoord, u hebt nu alle 

twijfel uit mijn binnenste weggenomen.” Dergelijke gesprekken deden hem veel deugd, maar nu moeten 

we wel terugkeren naar ons onderwerp. 

Amalric was uitermate zwaarlijvig en hij had zoals een vrouw borsten die tot op zijn gordel vooruit 

hingen. Maar voor de rest was hij door de natuur qua voorkomen rijkelijk bedeeld.  

Zijn fysieke verschijning beantwoordde niet alleen aan de gewone normen, maar straalde echte 

schoonheid uit. Zelfs zijn vijanden kunnen trouwens niet ontkennen dat hij sober omsprong met voedsel 

en zelfs ascetisch was in zijn wijnconsumptie. 

 

XIX,4 De voorgeschiedenis van zijn kroning: hij scheidt onder dwang van zijn vrouw, omdat hun huwelijk in 

strijd met de kerkelijke wetgeving was aangegaan. 
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Amalric was nog tijdens het leven van zijn broer en onder diens voorspoedige regering in het huwelijk 

getreden met Agnes, de dochter van graaf Joscelin van Edessa. Zijn broer leefde ook nog toen hij van 

haar twee kinderen kreeg, een zoon Boudewijn, die de koning als oom boven de doopvont hield en diens 

oudere zus, Sibille genaamd naar de gravin van Vlaanderen, de zus van zijn vader en van zijn oom.  

Maar toen hij na de dood van Boudewijn III op grond van het erfrecht aanspraak maakte op de troon, 

werd hij gedwongen om van Agnes te scheiden. Het huwelijk was immers reeds van in den beginne 

afgekeurd door de gedenkwaardige patriarch Fulcher, maar Amalric had het toch laten doorgaan. Naar 

verluidt, waren zij onderling verwant in de vierde graad en dat feit werd naderhand tegenover de kerk 

publiek en plechtig bevestigd door een aantal gemeenschappelijke verwanten. In aanwezigheid van de 
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gedenkwaardige patriarch Amalric, van Johannes, kardinaal-priester van St.-Johannes en Paulus en 

apostolisch legaat, werd de scheiding uitgesproken en het huwelijk ontbonden met het door het kerkelijk 

recht vereiste ceremonieel en op grond van het getuigenis van bloedverwanten van beide, die onder ede 

de feiten bevestigden en in hun getuigenis volhardden. De akte van ontbinding bevatte wel de clausule 

dat de kinderen van Amalric en Agnes legitiem waren en het recht op de erfenis van hun vader integraal 

behielden.  

Deze kwestie intrigeerde ons en naderhand hebben wij hun graad van bloedverwantschap grondig 

onderzocht, want op het moment van deze gebeurtenissen in Jeruzalem waren we nog student en 

vertoefden we overzee, waar we druk bezig waren met de studie van de vrije kunsten. Uiteindelijk 

kwamen we meer te weten van Dame Stephanie, als abdis verbonden aan de kerk van de H. Maria de 

Meerdere, die ligt tegenover het H. Graf in Jeruzalem. Zij was de dochter van graaf Joscelin I uit zijn 

huwelijk met de dochter van Rogier van Salerno, zoon van Richard van Antiochië en prins van 

Antiochië. Stephanie was een godvruchtige dame en edel qua afkomst en levenswandel. Alhoewel 

hoogbejaard, herinnerde zij zich nog zeer goed de details van de afstamming van de betrokkenen. 

Boudewijn van Le Bourcq, de tweede koning van Jeruzalem, een schitterende figuur – de positieve en 

negatieve aspecten van zijn leven en van zijn persoonlijkheid hebben wij uitgebreid behandeld in de 

kroniek van zijn regering – Boudewijn II dus en Joscelin I waren zonen van twee zusters. Boudewijn 

was de vader van koningin Melisende, die het leven gaf aan de koningen Boudewijn III en Amalric. 

Anderzijds was Joscelin I de vader van Joscelin II en diens dochter was gravin Agnes, die de facto maar 

niet de iure de echtgenote werd van Amalric. De tweede zoon van Joscelin I was Joscelin III, de huidige 

seneschalk van de koning en de oom van de huidige koning Boudewijn IV.  

Amalric bleef daarna nog een tijd vrijgezel, maar Agnes huwde meteen met de schitterende edelman 

Hugo van Ibelin, zoon van Balian de Oudere en broer van Boudewijn van Ramla. Deze laatste bestuurt 

nu deze stad na het kinderloze overlijden van zijn broer Hugo. De andere broer van deze laatste is Balian 

de Jongere, die momenteel gehuwd is met de weduwe van koning Amalric. Toen Agnes’ echtgenoot 

Hugo overleed en Amalric nog altijd in leven was, is Agnes opnieuw in het huwelijk getreden met 

Raynald van Sidon, zoon van Gerard. Maar hun verbintenis is, naar verluidt, even onwettig als haar 

eerste huwelijk met Amalric. Want Gerard, de vader van de bruidegom, bevestigde onder ede, als hun 

beider bloedverwant en op grond van de informatie die hij van zijn voorouders gekregen, had dat er 

tussen Agnes en Raynald bloedbanden waren. Dit leidde dan ook tot een tweede analoge 

echtscheidingsprocedure. 

 

XIX,5 De koning gaat op veldtocht naar Egypte en levert strijd met sultan Dirgham. Shawar stuurt Shirkuh 

naar Egypte, waarop Dirgham vredesgezanten naar de koning stuurt. 
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Amalric was nu definitief als koning aangesteld. Tijdens zijn eerste regeringsjaar weigerden de 

Egyptenaren evenwel de jaarlijkse belasting te betalen, die met de broer van Amalric contractueel was 

afgesproken1. De koning trommelde dan ook zijn troepen op en begon met een omvangrijk leger op 1 

september aan een offensief tegen Egypte. Koninklijk gouverneur Dirgham, in hun taal sultan genoemd, 

trok hem met een onmetelijk leger tegemoet, want hij was niet bevreesd om met Amalric slag te leveren 

in de woestijn aan deze kant van Egypte. Hij was echter niet opgewassen tegen de charge van de 

christenen. Vele Egyptenaren sneuvelden, een aantal werd ook gevangengenomen en Dirgham zelf 

moest vluchten naar een stad in de omgeving, die in hun taal Bilbeis genoemd wordt. Daar verschanste 

hij zich noodgedwongen met de restanten van zijn leger.  

De Egyptenaren vreesden nu dat de koning na dit succes hun rijk verder zou binnendringen. Omdat ze 

geen ander middel zagen om dit offensief te fnuiken, doorbraken zij de dijken, die bedoeld waren om 

overstromingen van de Nijl een tijd tegen te houden. Zij lieten dus deze stroom, die al zijn gebruikelijke 

hoge waterstand had bereikt, overvloeien om op die manier een barrière op te werpen tegen verdere 

invallen van de christenen en henzelf te beschermen dankzij die overstroming. Na zijn overwinning op 

                                                           
1 Het tijdstip of de aanleiding van dat contract is niet in de kroniek over de regering van Boudewijn III vermeld.  
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de vijand vond de koning het echter welletjes en hij keerde triomfantelijk en met roem beladen naar zijn 

rijk terug. 

Korte tijd daarvoor had Dirgham, die, zoals gezegd, gouverneur en sultan was van heel Egypte, een 

andere machtige leider, namelijk Shawar uit diezelfde functie verdreven, deels via list, deels met geweld. 

Deze laatste was met zijn vrienden en verwanten en met alle troepen die hij nog had kunnen verzamelen 

naar zijn stamgenoten, de Arabieren, gevlucht met de bedoeling om van hen hulp te krijgen. Daar 

wachtte hij het verdere verloop van de gebeurtenissen en de afloop van de vijandelijkheden af. In zijn 

schuiloord bij de zijnen bleef hij evenwel nog plannen beramen om op het gepaste moment iets tegen 

zijn rivaal te ondernemen.  

Shawar vernam nu dat Amalric naar zijn Koninkrijk was teruggekeerd, dat zijn tegenstrever zich in zijn 

beleid nog arroganter opstelde dan tevoren en dat hij er als het ware prat op ging dat hij zulk een vorst in 

de strijd getrotseerd had en zelf was kunnen ontkomen zonder veel schade aan zijn rijk. Kortom, 

Dirgham zat nog altijd stevig in het zadel en daarom wendde Shawar zich in allerijl tot de zeer machtige 

vorst Nur ad-Din, koning van Damascus, om van hem hulp te bekomen. Met diens ondersteuning wilde 

hij naar Egypte terugkeren, zijn rivaal uitschakelen en terug het bestuur in handen nemen. Nur ad-Din 

was gecharmeerd door zijn geschenken en beloften en rekende erop dat hijzelf, eens het leger van 

Shawar zich in Egypte had kunnen installeren, heel dat rijk zou kunnen inpalmen. Hij verleende Shawar 

dus zijn volle medewerking en zette voor hem Shirkuh in, de opperbevelhebber van zijn leger. Deze 

laatste was een zeer energieke figuur, bedreven met de wapens, gul tot over de grenzen van zijn 

financiële middelen, eerzuchtig, een expert in de krijgskunst en zeer geliefd bij zijn troepen omwille van 

zijn vrijgevigheid. Nur ad-Din stuurde hem dus met een indrukwekkend leger naar Egypte. Shirkuh was 

al wat ouder, klein van gestalte, erg zwaarlijvig en corpulent. Hij had zich vanuit zijn bescheiden 

afkomst opgewerkt tot welstand en op grond van zijn verdiensten was hij vanuit de laagste 

maatschappelijke stand gepromoveerd tot een leidinggevende positie. Op zijn ene oog had hij een vlek, 

hij beschikte over een groot uithoudingsvermogen en was bestand tegen honger en dorst op een wijze die 

je van iemand van die leeftijd niet meer zou verwachten. 

Gezanten gingen over en weer en via hen en ook via de stem des volks vernam Dirgham dat zijn rivaal, 

die hij eerst verjaagd had, met vele duizenden Turken in aantocht was. Hij zag geen uitweg meer en 

besloot dan maar om te bedelen om hulp. Hij stuurde dus een gezantschap naar koning Amalric om 

vrede te sluiten, maar ook om te bidden en te smeken om hulp tegen de vijandelijke invasie. Hij beloofde 

tevens om belasting te betalen, niet in de orde van wat met koning Boudewijn III was afgesproken, maar 

veel meer en door de koning zelf te bepalen. Tevens verklaarde hij zich bereid tot volledige 

onderwerping en eeuwige trouw, inclusief de uitlevering van de nodige gijzelaars.   

 

XIX,6 Aartsbisschop Peter van Tyrus overlijdt en wordt opgevolgd door bisschop Frederik van Akko.   

  

  

 

5 

     

 

Omstreeks diezelfde tijd, meer bepaald op 1 maart, ging de eerbiedwaardige aartsbisschop van Tyrus, 

Peter zaliger gedachtenis, in het tweede regeringsjaar van Amalric, ‘de weg, die ieder mens wacht’2. Een 

aantal dagen later maar nog in diezelfde maand, werd hij vooral onder impuls van de koning opgevolgd 

door een suffragaan van de kerk van Tyrus, bisschop Frederik van Akko, een man van adellijke 

geboorte, uitzonderlijk groot van gestalte, van origine een Lotharinger, matig intellectueel gevormd, 

maar des te meer militair. 

 

XIX,7 Sultan Dirgham wordt het slachtoffer van een intern complot. Daarop wordt Shawar aangesteld als 

sultan en hij doet een beroep op de koning. Amalric trekt naar Egypte en Shirkuh wordt met geweld 

verdreven. 

  

  

 

 

De eerder vermelde gezanten voerden dus onderhandelingen met de koning en waren tot een 

aanvaardbaar akkoord gekomen. Maar vooraleer zij naar hun roots konden terugreizen, waren Shirkuh 

en Shawar al met hun troepen in Egypte beland en zij hadden slag geleverd met sultan Dirgham. Bij het 

                                                           
2 Cf. supra VII,1, n.2. 
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eerste treffen moesten zij het onderspit delven en zij leden een zware nederlaag. Nog vooraleer het tot 

een tweede soortgelijk gevecht kon komen, werd Dirgham getroffen door een pijl, die een van zijn 

manschappen heimelijk had afgevuurd, met zijn jammerlijke dood als gevolg. Door het overlijden van 

Dirgham ging de wens van Shawar in vervulling en hij maakte een triomfantelijke intrede in Cairo. Alle 

vrienden, bloedverwanten en sympathisanten van Dirgham, die hij te pakken kon krijgen, werden met 

het zwaard afgemaakt en daarna nam Shawar opnieuw de macht in handen. Voor hun vorst was het 

immers van geen belang welke van de twee rivalen won of verloor, zolang er maar iemand was die zijn 

zaken en die van het Koninkrijk behartigde en hem slaafs van dienst was.  

Shirkuh viel dan de nabijgelegen stad Bilbeis aan en eiste die nadrukkelijk op als zijn bezit. Met zijn 

optreden en wellicht ook met zijn woorden maakte hij duidelijk dat hij, als hij daartoe de kans kreeg, de 

resterende delen van Egypte onder zijn gezag wou brengen, al druiste dat in tegen de wil van de sultan 

en van de kalief. Shawar begon nu te vrezen dat hij door zulke gast binnen te halen zijn eigen positie en 

die van zijn meester aanzienlijk had verslechterd. Hij had blijkbaar iemand geïntroduceerd die, ‘zoals 

een muis in een kast en een serpent in een schoot’, zijn gastheren wel bijzonder kwalijk vergoedde. 

Daarom stuurde hij bij hoogdringendheid een vredesgezantschap naar de koning in Syrië. Zij moesten 

niet alleen met woorden, maar ook met daden heel de situatie consolideren op basis van het eerder 

afgesloten verdrag tussen de koning en sultan Dirgham en zij – zo nodig – hen zelfs daarvoor een grotere 

belasting uitbetalen.  

Eens de overeenkomst door beide partijen was goedgekeurd, trok de koning in zijn tweede regeringsjaar 

met zijn verzamelde strijdkrachten andermaal Egypte binnen. Shawar sloot zich met zijn leger van 

Egyptenaren bij hem aan en samen begonnen ze Shirkuh te belegeren in Bilbeis, de stad waarin hij zich 

had teruggetrokken, alsof zij zijn eigen citadel was. Door een langdurig beleg en door een nijpend tekort 

aan proviand konden ze hem klein krijgen en tot overgave dwingen, weliswaar op voorwaarde dat hij 

met al zijn medestanders kon genieten van een vrije en probleemloze aftocht en terugkeer naar zijn 

vaderland. Die extra garantie werd hem verleend. Daarop verliet Shirkuh de stad en via de woestijn 

keerde hij terug naar Damascus.  

 

XIX,8 Nur ad-Din lijdt een nederlaag in de buurt van Tripoli. Hij gaat op de vlucht en ontsnapt op het 

nippertje uit de handen van de christenen. 
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Nur ad-Din verbleef in die dagen in de buurt van Tripoli, op een plaats die algemeen bekend staat als La 

Boquée. Zijn successen hadden hem wat euforisch gemaakt en daardoor was hij minder op zijn hoede, 

wat bijna catastrofaal afliep.  

In dat seizoen waren net enkele edelen uit Aquitanië als pelgrims aangekomen, namelijk Geoffroy 

Martel, de broer van de graaf van Angoulême en Hugo de Oudere van Lusignan, bijgenaamd ‘de 

Bruine’. Nadat ze de gebruikelijke gebeden verricht hadden, trokken ze richting Antiochië. Ze kwamen 

te weten dat Nur ad-Din met zijn leger in de buurt van Tripoli vertoefde op de zo net vernoemde plaats 

en dat hij daar, zorgeloos en niet op zijn hoede, volop aan het uitrusten was. De christenen verzamelden 

hun troepen en stortten zich onverwachts op het leger van Nur ad-Din. Velen werden gevangengenomen, 

maar nog meerderen werden met het zwaard afgemaakt en uiteindelijk schoot er van het leger van Nur 

ad-Din bijna niemand meer over. Hijzelf had zijn zwaard en al wat hem tot last was weggegooid. Met 

één voet bloot, gezeten op een lastdier, erg onder de indruk en met grote vreze voor zijn leven, kon hij 

toch, zij het met moeite, vluchten en uit de handen van de christenen ontkomen. Deze laatsten konden 

zich uitgebreid te goed doen aan de buit en aan allerlei luxeartikelen en daarna keerden zij triomfantelijk 

terug naar huis. 

Gilbert van Lacy, een edelman, geroutineerde militair en leider van de Tempelridders in dat gebied, 

stond aan het hoofd van deze expeditie. Hij werd bijgestaan door de twee eerdergenoemde grote 

personaliteiten, door Robert Mansel, de leider van de Welshmen bij deze operatie en door nog enkele 

anderen.  
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XIX,9 Nur ad-Din belegert in het gebied van Antiochië de vesting Harrenc. De prins van Antiochië, de graaf 

van Tripoli en Coloman, de gouverneur van Cilicië, worden gevangengenomen. 
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Nur ad-Din was erg onder de indruk van zijn zware nederlaag en zeer boos. Verbijstering en ontzag 

hadden zich van hem meester gemaakt en hij wilde die schande dan ook uitwissen. Om wraak te nemen 

voor het onrecht dat hem en zijn manschappen was aangedaan, contacteerde hij familieleden en 

vrienden. Bijna alle vorsten van het Oosten viel hij te voet, nu eens met smeekbeden, dan weer met 

steekpenningen. Ondertussen bracht hij zijn militair potentieel terug op peil en trommelde hij extra 

troepen op van waar dan ook. Zo kreeg hij een immense troepenmacht van talloze duizenden krijgers bij 

elkaar en daarmee ging hij een christelijke vesting in het gebied van Antiochië belegeren, namelijk 

Harrenc. Hij stelde zijn leger, zoals gebruikelijk, in een kring op rond de stad en begon met zijn 

werptuigen aan een intensief en onophoudelijk bombardement op de inwoners, aan wie daarbij geen 

enkele rustpauze gegund werd.  

Zodra dat feit gemeld werd aan de christelijke leiders, sloten prins Bohemund III van Antiochië, de zoon 

van Raymond, graaf Raymond junior van Tripoli, de zoon van graaf Raymond, gouverneur Coloman van 

Cilicië, een bloedverwant van de keizer die de belangen van Constantinopel in die provincie behartigde 

en ook Thoros, de machtige vorst van de Armeniërs een coalitie. Ze trommelden van overal, waar 

mogelijk, extra ruiters en voetknechten op, organiseerden hun colonne en maakten hun troepen 

gevechtsklaar. Zo snelden ze in allerijl naar Harrenc om de vijandelijke plannen te dwarsbomen en een 

einde te stellen aan het beleg. 

Nur ad-Din en de leiders van de Parthen, zijn bondgenoten, hielden onderling overleg. Zij vonden het 

inderdaad veiliger om spontaan het beleg te staken en weg te trekken in plaats van nu onverhoeds slag te 

leveren met een vijand die al dicht in de buurt was. Ze brachten hun bagage in orde en bereidden de 

terugtocht voor. Maar de christenen vielen hen niettemin aan en ze maakten geen verstandig gebruik van 

hun succes en van de voor hen gunstige situatie. Het was voor hen niet voldoende dat ze de inwoners 

van Harrenc verlost hadden van een belegering van leiders van dergelijk formaat. Neen, ze gingen de 

vijand onbesuisd achterna, doorbraken daarbij het gelid en begonnen tegen de regels van de krijgskunst 

in, zich te verspreiden en uit te zwermen. Maar de Turken hadden zich kunnen herstellen, kregen 

opnieuw moed en keerden plots op hun stappen terug. De christenen werden verrast op een enge, 

moerassige plaats en hun rangen bezweken onder de eerste aanval. Ze werden nu zelf op jammerlijke 

wijze blootgesteld aan de spot van wie aanvankelijk zo bang van hen waren. Onder de druk van de 

vijandelijke zwaarden moesten ze wijken, ze werden uit elkaar geslagen om schandelijk afgeslacht te 

worden als offerdieren. Niemand onder hen dacht nog terug aan hun allure van weleer, niemand 

herinnerde zich nog de heldendaden van hun voorvaderen of van henzelf, niemand had nog de ambitie 

om het onheil af te wenden en het eervol en moedig uit te vechten ter vrijwaring van hun vrijheid en de 

roem van hun voorvaderen. Zonder enig zelfrespect gooiden zij dus onverwijld hun wapens weg en 

smeekten schaamteloos voor het behoud van hun leven, dat ze veel beter en ook als lichtend voorbeeld 

voor de toekomstige generaties hadden kunnen inzetten door te vechten voor hun vaderland. 

De Armeense leider Thoros zag dat de vijandelijke troepen aan de winnende hand waren en dat het 

christelijk leger in elkaar gestort was. Hij zocht dan maar zijn heil in de vlucht en onttrok zich aan het 

strijdgewoel. Van meetaf aan was hij gekant geweest tegen een achtervolging van de vijand, toen deze 

het beleg had opgegeven en hij had ook geprobeerd om zijn collega’s te overtuigen om dit niet te doen. 

Helaas, het heilloze plan van de anderen haalde de bovenhand. 

Prins Bohemund van Antiochië, graaf Raymond van Tripoli, gouverneur Coloman van Cilicië, de eerder 

vermelde Hugo van Lusignan, Joscelin III, graaf van Edessa en zoon van Joscelin II en nog vele andere 

edelen gaven zich schandelijk en eerloos over aan de vijand om zo hun leven te redden. Ze werden als 

waardeloze slaven jammerlijk in de boeien geslagen en meegevoerd naar Aleppo, waar ze als spektakel 

dienden voor de ongelovige bevolking en daarna in de kerker opgesloten werden. 

Nur ad-Din en zijn bondgenoten waren in de wolken over deze overwinning en over de fortuin, die hen 

opnieuw genegen was. Ze keerden nu met meer vertrouwen terug naar de vesting; die ze eerder belegerd 

hadden. Ze hervatten de blokkade en enkele dagen later slaagden ze erin om de stad te veroveren en 
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gewapenderhand te bezetten. Deze gebeurtenissen vonden plaats op 10 augustus 11653 na Christus, in 

het tweede regeringsjaar van koning Amalric, toen deze nog door zijn eigen drukke bezigheden 

opgehouden werd in Egypte.  

 

XIX,10 Graaf Diederik van Vlaanderen komt naar Syrië. Nur ad-Din belegert Banyas en neemt deze stad in. 
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Deze ingrijpende en catastrofale gebeurtenissen zorgden bij de christenen voor een extreme crisissituatie 

met nog weinig perspectief. In hun wanhoop vreesden ze alleen nog het allerergste. Maar dan arriveerde 

plots graaf Diederik van Vlaanderen, de schoonbroer van de koning, samen met zijn vrouw, een 

diepgelovige en godvrezende dame en ook nog een groep strijders. Heel het volk begroette zijn komst 

met grote vreugde, want dit betekende voor hen een heel welkome hulp, zoals een aangename bries na 

de verzengende hitte van de zon. Ze hoopten immers dat ze met zijn ondersteuning de terugkomst van de 

koning met zijn leger veilig konden afwachten. Maar een plots opduikende donkere wolk maakte een 

jammerlijk einde aan die heldere hemel en “de zon verkeerde in duisternis”.4 Want Nur ad-Din was door 

zijn successen en het geluk dat hem te beurt gevallen was erg zelfzeker geworden. Hij zag dat het 

Koninkrijk niet meer kon terugvallen op zijn normale defensieapparaat en onthoofd was door het feit dat 

hij een aantal van de hoogstgeplaatste baronnen gevangenhield. Hij besloot dan ook deze buitenkans te 

benutten om Banyas te gaan belegeren. 

Banyas is een oeroude stad, gelegen aan de voet van het fameuze Libanongebergte. In het verre 

verleden, ten tijde van het volk van Israël was haar naam Dan5. Deze plaats lag aan de meest noordelijke 

grens van het gebied van Israël, terwijl Berseba bij de meest zuidelijke grens lag. Wanneer men dus naar 

de volledige lengte van het Beloofde Land wilde verwijzen, zei men “Van Dan tot Berseba”. Maar in de 

dagen van Philippus, de oudste zoon van Herodes en, zoals Lucas schrijft6, tetrarch van Iturea en 

Trachonitis, werd deze stad verder uitgebouwd. Ter ere van keizer Tiberius, om zijn naam voor eeuwig 

in herinnering te houden, werd zij van dan af Caesarea Philippi genoemd. Men noemde haar ook Banyas, 

maar onze Latijnse bevolking verbasterde die naam, zoals dat ook met bijna alle andere steden gebeurd, 

is tot Belinas. Langs het oosten grenst ze aan het gebied van Damascus, in de buurt van de plaats waar 

de Jordaan ontspringt. Het is deze stad waarover men in het evangelie kan lezen: “Jezus kwam in de 

buurt van Caesarea Philippi en ondervroeg zijn leerlingen”7 Daar kreeg ook Petrus, de leider van de 

apostelen, omwille van de buitengewone verdiensten van zijn geloof uit handen van de Heer de sleutels 

van het hemelse koninkrijk.8 

Deze plaats ging Nur ad-Din dus belegeren en hij trof de stad onverdedigd aan. Koninklijk 

opperbevelhebber Humfred had haar geërfd, maar hij vertoefde nog met koning Amalric in Egypte en 

was dus niet ter plaatse. De lokale bisschop was evenmin aanwezig en de bevolking was sterk in aantal 

afgenomen. Nur ad-Din installeerde zijn belegerings- en slingertuigen in een cirkel rond de stad en liet 

de muur ondermijnen. De torens werden door de onophoudelijke bombardementen met stenen zwaar 

beschadigd en op een paar dagen tijd was de inname een feit. De inwoners moesten zich overgeven en 

konden een overeenkomst afsluiten voor een vrije en ongestoorde uittocht uit de stad met al hun 

bezittingen. Zo nam Nur ad-Din het bestuur over Banyas over op 18 oktober 1167 na Christus9, in het 

tweede regeringsjaar van Amalric. 

Humfred had bij zijn vertrek naar Egypte de stad in handen gegeven van een ridder waarop hij kon 

vertrouwen, namelijk Gautier van Quesnoy. Maar volgens sommige bronnen was hij bij de verdediging 

van de stad onzorgvuldig te werk gegaan. Men beweert bovendien dat hij zich samen met een priester, 

Roger genaamd, een kanunnik van de lokale kerk, schandelijk gedragen had en zich had laten omkopen 

bij de overgave van de stad. Ze waren dus beide in paniek bij de terugkeer van de koning uit Egypte en 

                                                           
3 In feite: 12 augustus 1164. 
4 Joël 3,4 en Handelingen 2,20. 
5 Cf. supra XIV,22. 
6 Lucas 3,1. 
7 Mattheüs, 16,13 
8 Mattheüs 16, 18-19. 
9 In feite: 1164. 



  

526 
 

 

 

vreesden dat ze de doodstraf zouden krijgen. We beschikken echter over geen exacte informatie over wat 

er precies gebeurd is, tenzij het feit dat de stad aan de vijand werd overgedragen. 

 

XIX,11 Bij zijn terugkeer uit Egypte trekt de koning naar Antiochië en de prins wordt tegen betaling van een 

losgeld vrijgelaten. De grot van Sidon wordt aan de vijand overgedragen en nog een andere grot aan de 

overkant van de Jordaan komt ook in vijandelijke handen. 
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Tot zover de situatie in Syrië. Ondertussen had de koning Shirkuh uit Egypte verdreven en Shawar daar 

geïnstalleerd als sultan. Daarna keerde hij als roemrijke triomfator naar huis terug, waar hij een 

gedetailleerd relaas kreeg van de rampzalige gebeurtenissen in het Koninkrijk, die hem al eerder ter ore 

waren gekomen. Hij kreeg ook een oproep van de Antiochiërs om hen te komen helpen in hun bijna 

uitzichtloze situatie. In broederlijke liefde voelde hij met hen mee en in het gezelschap van de graaf van 

Vlaanderen rukte hij in ijltempo op naar Antiochië om die stad de gevraagde ondersteuning in hun 

crisissituatie te verlenen.  

Eens ter plaatse aangekomen, nam hij de zaken van de prins in handen met dezelfde zorgvuldigheid en 

toewijding, waarmee hij zijn eigen beleid voerde. Zijn bestuur getuigde van loyaliteit en voorzichtigheid 

en hij behandelde de adel en het gewone volk even minzaam en vooruitziend. In diverse steden stelde hij 

bekwame figuren aan, die gemandateerd waren om de prinselijke belangen loyaal en wijs te behartigen. 

Daarop keerde hij naar huis terug, maar ondertussen hield hij niet op om, in nauwe samenwerking met 

een aantal getrouwen en vrienden van de prins, onderhandelingen te voeren om hem vrij te kopen. Als 

resultaat van al die inspanningen van de koning, kon de prins in de loop van diezelfde zomer, weliswaar 

tegen een hoge losprijs, in vrijheid gesteld worden en zijn vroegere status weer opnemen, nadat hij bijna 

een volledig jaar in vijandelijke gevangenschap had doorgebracht.  

Eens terug in Antiochië bleef de prins niet bij de pakken zitten, maar hij deed zijn uiterste best om zo 

vlug mogelijk het losgeld te kunnen betalen voor de gijzelaars, die hij uitgeleverd had en hen weer thuis 

te krijgen. Dan bracht hij een spoedbezoek aan de keizer van Constantinopel, die enkele dagen eerder in 

het huwelijk getreden was met Maria, de jongste zuster van de prins. De keizer gaf hem een luisterrijk en 

vriendelijk onthaal, waarop hij overladen met keizerlijke geschenken, een paar dagen later naar 

Antiochië terugkeerde. 

Het blijft eigenaardig dat Nur ad-Din, als vooruitziend en wijs bestuurder, erin toestemde om de prins 

van Antiochië zo vlug vrij te laten. Normaal gezien liet hij zijn gevangenen niet graag los uit zijn kerkers 

en hij ging er altijd prat op dat hij veel christenen en in de eerste plaats edelen bij hem gevangenhield. 

Twee mogelijke verklaringen hiervoor komen bij mij op. Ofwel was hij ervoor beducht dat de keizer in 

deze kwestie met een verzoek op de proppen zou komen. Indien deze hem bij voorbeeld zonder losgeld 

zou willen vrij krijgen, zou hij een dergelijke keizerlijke vraag niet negatief durven beantwoorden. Daar 

staat tegenover dat Bohemund nog jong was en voor de toekomst geen hoge verwachtingen deed rijzen. 

Als hij hem langer gevangen zou houden, zouden de Antiochiërs hem uit eigen belang weleens kunnen 

vervangen door een sterkere figuur en zou hijzelf met een meer te duchten tegenstrever af te rekenen 

krijgen. Het leek voor een wijze en behoedzame man als Nur ad-Din dus veel veiliger dat iemand, 

waarvan niet al te veel goeds verwacht werd, aan het hoofd bleef van het gebied van Antiochië dan dat er 

in zijn plaats een meer bekwame en sterkere figuur dat territorium zou gaan besturen. Met deze laatste 

zou het veel riskanter zijn om bepaalde zaken af te handelen. Deze tweede mogelijke verklaring geeft 

volgens mij de ware intenties weer van deze scherpzinnige leider. 

Shirkuh, over wie we het al vaak gehad hebben en wiens grootste ambitie erin bestond om de christenen 

te vernietigen, veroverde in diezelfde periode met een plots en onvoorzien maneuver een christelijke 

vesting op het territorium van Sidon. Het betrof een ogenschijnlijk oninneembare spelonk, die in de 

volksmond ‘Grot van Tyroun’ genoemd werd en waarvan hij, naar verluidt, de bewakers had omgekocht. 

Dat de vijandelijke overname met hun medeplichtigheid was gebeurd kwam duidelijk tot uiting toen alle 

ingezetenen onmiddellijk na de overgave van de vesting uitweken naar vijandelijk gebied, op 

uitzondering van hun aanvoerder, die toevallig gegrepen werd en in Sidon op erbarmelijke wijze door 

verhanging aan zijn einde kwam. 
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Tijdens datzelfde jaar werd Willem, de memorabele koning van Sicilië, plots door de dood verrast. 

Eveneens rond deze tijd werd een gelijkaardige vesting, andermaal een niet in te nemen spelonk, die zich 

aan de overzijde van de Jordaan in Arabië situeerde, door de Tempeliers, aan wie deze vesting 

toevertrouwd was, overgedragen aan diezelfde Shirkuh. De koning was al in allerijl met een uitgebreide 

groep ridders daarheen onderweg om die vesting te vrijwaren. Maar toen hij zijn kamp had opgeslagen 

aan de boorden van de Jordaan, kreeg hij al het bericht dat de versterking in de handen van de vijand 

gevallen was. Amalric was door dit nieuws in alle staten en ontstak in woede. Een twaalftal Tempeliers, 

die verantwoordelijk waren voor de overdracht van deze versterking aan de vijand, veroordeelde hij 

daarop tot de galg. 

Kortom, tijdens dat jaar, het derde van Amalrics regering, moesten de christenen als straf voor hun 

zonden heel wat incasseren en zo kwam heel het Koninkrijk in een benarde situatie terecht. 

 

XIX,12 Het relaas over de terugkeer van de auteur van deze Kroniek naar zijn vaderland en enige 

informatie over zijn carrière. 
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In datzelfde jaar keerde ikzelf, Willem, onwaardige dienaar van de kerk van Tyrus mits het mededogen 

van de Heer en tevens auteur van deze Kroniek, die bedoeld is om aan het nageslacht enige noties over 

het verleden na te laten, na bijna twintig jaar naar mijn thuis terug. De tussentijd had ik zonder 

onderbreking in Frankrijk en Italië doorgebracht, waar ik leergierig een opleiding volgde in de filosofie, 

in de diverse disciplines van de vrije kunsten, in de heilbrengende leerstellingen van de hemelse 

wetenschap en in zowel het canoniek als het burgerlijk recht. 

Ik belandde dus terug in mijn ouderlijk huis en werd daar zeer warm onthaald door mijn dierbare 

moeder: moge haar ziel de eeuwige rust genieten. Ik ben geboren in de heilige en door God geliefde stad 

Jeruzalem en groeide daar op bij mijn ouders. Onze jeugdjaren hebben wij vervolgens besteed aan 

studies overzee, waar wij in vrijwillige armoede onze dagen doorbrachten met het bestuderen van de 

letteren. In die periode hadden wij uitstekende professoren in de vrije kunsten, eerbiedwaardige en 

memorabele figuren, vergaarbekkens en schatkamers van de wetenschap: magister Bernard de Bretoen, 

die later naar zijn geboortestad terugkeerde en daar bisschop werd van Cornwall10, magister Petrus 

Helias, afkomstig uit Poitou, magister Ivo11, afkomstig uit een geslacht uit de regio van Chartres. Allen 

waren zij lange tijd in de leer geweest bij de eminente geleerde, magister Theodorik de Oudere12. Maar 

de jongste onder hen, magister Ivo, had na magister Theodorik ook zijn licht opgestoken bij magister 

Gilbert de la Porrée, de bisschop van Poitiers. Ongeveer tien jaar lang heb ik bij hen beurtelings college 

gevolgd, voor zover hun drukke agenda hen al dan niet voor mij bereikbaar maakte. Wij hebben ook 

andere professoren beluisterd, hoewel niet zo continu maar toch vrij geregeld en vooral via debatten, met 

name uitzonderlijke en lovenswaardige figuren als magister Alberic de Monte, magister Robert van 

Melun, magister Mainerius, magister Robert Amiclas en magister Adam de Parvo Ponte13, die voor mij 

fungeerden als “grote lichten (aan het firmament)”14 

Theologische studies volgde ik heel toegewijd zes jaar onafgebroken bij een zeer eminente godsgeleerde. 

Zijn nog beschikbare werken worden door het koor der wijzen met veel respect bejegend en met eerbied 

bestudeerd. Het is een figuur die om zijn zuivere leer alle aanbeveling verdient, namelijk magister Petrus 

Lombardus, de latere bisschop van Parijs. We hebben ook vrij vaak magister Maurice beluisterd, die 

Lombardus later opvolgde als bisschop.  

Tijdens mijn studies burgerlijk recht in Bologna volgde ik de cursussen van meester Hugolinus de Porta 

Ravennate en meester Bulgarus, twee rechtsgeleerden met een zeer hoge autoriteit. Maar ik kwam ook in 

contact en volgde frequent college bij twee van hun tijdgenoten en eveneens eminente juristen, meester 

                                                           
10 Quimper. 
11 Niet te verwarren met de H. Ivo van Chartres, bisschop en rechtsgeleerde (1040-1115). 
12 Thierry van Chartres of Theodorik de Bretoen, een 12e eeuwse filosoof.  
13 Ook bekend als Adam du Petit-Pont of Adam van Balsham.  
14 Genesis 1, 15-16.  
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Martinus en meester Jacobus. Onder hun vier15vormden zij als het ware vier goed gefundeerde zuilen die 

de Tempel van de Justitie moesten stutten.  

Voor de studie van de (klassieke) auteurs kon ik beroep doen op een oudere leermeester, namelijk 

magister Hilarius van Orléans en voor geometrie, in het bijzonder voor de studie van Euclides, was er 

magister William van Soissons, een man die zich moeilijk kon uitdrukken maar zeer scherpzinnig en 

uitzonderlijk verstandig was.  

Het is tot op de dag van vandaag een zegen om de herinnering aan deze figuren op te roepen en hun 

aandenken zal voor altijd roemrijk verder leven. Wie zijn helle licht heeft laten schijnen op de 

wetenschap, haar vermenigvuldigd heeft voor hen die haar kwamen opzoeken en velen gevormd heeft 

tot gerechtigheid zal voor eeuwig in hen verder leven en zal geen last hebben van het euvel om in 

vergetelheid te raken. Hun licht is als dat van de sterren in het boek Daniël16, waarin deze zegt: “Velen 

zullen her en der reizen en de wetenschap zal toenemen” en “Dan zullen de wijzen stralen als de glans 

van het firmament en degenen die velen tot gerechtigheid gebracht hebben, zullen schitteren als de 

sterren voor eeuwig en immer”. Moge de genadige en barmhartige Heer hen allen liefdevol gedenken, 

wanneer hij de rechtvaardigen beloont. Deze figuren hebben ons vanuit de duisternis van de 

onwetendheid op weg gezet, hoe bescheiden ook, naar het licht van de wetenschap en van de 

gerechtigheid. Moge de Heer hen eeuwig belonen voor alles wat zij ons vol mededogen hebben 

bijgebracht.  

Onder de hoede van de Heer keerden wij terug naar ons geboorteland. Aartsbisschop Willem van Akko 

zaliger, van origine een Lombard en een wijze en vooruitziende figuur die vanuit het aartsbisdom Tyrus 

naar Akko was overgeplaatst, verleende ons dadelijk bij onze aankomst met de onvervalste vrijgevigheid 

die eigen is aan de liefde en ook met de instemming en goedkeuring van zijn kapittel een beneficie in 

zijn kerk, een zogenaamde prebende.  

Maar ook de gedenkwaardige koning Amalric, wiens carrière ik in deze Kroniek beschrijf, was duidelijk 

ingenomen met mijn aankomst. Als een zeker iemand, gedreven door jaloezie, geen stokken in de wielen 

zou gestoken hebben en daardoor, in zekere zin, geen afstand zou geschapen hebben tussen ons en de 

koning, dan zou Amalric ons meteen uit zijn domein een volwaardig beneficie, zoals dat heette, verleend 

hebben. Toch hield hij niet op om zijn bezorgdheid voor ons te tonen en, als hij daartoe de kans zag, 

buiten mijn medeweten bij de bisschoppen erop aan te dringen dat ik een beneficie zou verwerven. Hij 

beleefde ook heel veel deugd aan onze gesprekken en op zijn verzoek, waarop wij gretig zijn ingegaan, 

hebben wij deze Kroniek geschreven, die de gebeurtenissen in het Koninkrijk overloopt vanaf de 

bevrijding uit de handen van de vijand.  

Maar laten wij nu naar het relaas van de feiten terugkeren. 

 

XIX,13 Shirkuh trekt naar Egypte aan het hoofd van een uitgebreide strijdmacht. 
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Terwijl deze gebeurtenissen zich bij ons afspeelden, dook er een hardnekkig gerucht op, dat mond aan 

mond overal verspreid werd. De al vaak vermelde Shirkuh zou vanuit oostelijke en noordelijke regio’s 

een onmetelijke strijdmacht opgetrommeld hebben en andermaal een grootscheepse expeditie naar 

Egypte voorbereidden. De geruchten waren niet ongegrond. Shirkuh was namelijk op bezoek geweest bij 

de grootste vorst van de Saracenen, een absolute monarch die boven iedereen verheven is en beschouwd 

wordt als de universele leider, namelijk de kalief van Bagdad. Bij zijn aankomst betoonde Shirkuh hem 

allereerst het gebruikelijke respect en daarna begon hij een gedetailleerd relaas over de rijkdommen van 

Egypte, die zonder weerga waren, over de fantastische voorraden aan allerlei goederen in het algemeen 

en een aantal luxeartikelen in het bijzonder. Hij wees op de onmetelijke schatten waarover de Egyptische 

vorst beschikte, de belastingen, taksen en de niet te schatten jaarlijkse bijdragen, die hij incasseerde, 

zowel van de steden in het binnenland als van die aan de kust. Bovendien, zo voegde hij eraan toe, was 

                                                           
15 Hugo(linus) de Porta Ravennate, Bulgarus, Martinus Gosia en Jacobus de Boragine waren de gerenommeerde vier geleerden 
(‘quattuor doctores’) van Bologna.  
16 Daniël 12, 4 en 3. 
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het volk zelf verslaafd aan luxe, het had geen militaire expertise en door de lange periode van inertie had 

het de teugels laten varen. Daarnaast bracht hij de kalief aan het verstand – en om dit bij hem in te 

prenten, kwam hij er ook herhaaldelijk op terug – dat de Egyptische vorst, die sinds korte tijd aan het 

bewind was, net zoals zijn voorgangers, tegen hemzelf en tegen de vorige kaliefen van Bagdad een 

tegenkalifaat had opgericht. Ze plaatsen zichzelf schaamteloos op gelijke hoogte met de hoogste 

autoriteit van Bagdad en waren zo ver gegaan om een andere leer en dissidente tradities te propageren. 

Shirkuh bleef de kalief met deze en soortgelijke argumenten bestoken en hij slaagde erin om hem te 

winnen voor zijn plannen. De kalief stuurde daarop een brief naar alle leiders die zijn dwaalleer 

aanhingen, met daarin het strikte bevel om hun troepen te verzamelen, Shirkuh te ondersteunen en te 

volgen. 

Toen Amalric dit vernam, belegde hij een algemene vergadering in Nablus met als opzet de plannen van 

Shirkuh te dwarsbomen. In aanwezigheid van de patriarch, de aartsbisschoppen, de bisschoppen en de 

andere kerkelijke prelaten, van de adel en van het volk, stelde Amalric daarin in detail de crisissituatie 

voor, waarin het Koninkrijk verkeerde en hij bad hen op smekende toon om hulp. Daarop besloot men 

unaniem dat eenieder zonder uitzondering ter ondersteuning van het rijk één tiende van zijn roerende 

bezittingen zou afstaan. En zo geschiedde het ook. 

Ondertussen bleef de geruchtenstroom onverminderd aanhouden: er zou geen twijfel over bestaan dat 

Shirkuh de nodige mondvoorraad voor meerdere dagen had ingeslagen, evenals zakken met water. 

Daarmee was hij begonnen aan een tocht door de woestijn, waarlangs het volk van Israël naar het 

Beloofde Land getrokken was. De koning verzamelde van zijn kant alle beschikbare manschappen en hij 

ging Shirkuh ijlings tegemoet tot Kades Barnea in de woestijn om hem in zijn opmars tegen te houden. 

Hij trof hem daar echter niet aan en dus keerde hij snel terug.    

 

XIX,14 De koning achtervolgt Shirkuh naar Egypte in een poging om de Egyptenaren te hulp te komen. 
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In elke stad werden nu via herauten alle ridders en voetknechten opgetrommeld en er werd eensgezind 

verzamelen geblazen bij Ascalon. Op 30 januari werd het startsein voor de expeditie gegeven. Ze namen 

voor een vastgelegd aantal dagen het nodige voedsel mee en trokken in ijltempo door de uitgestrekte 

woestijn, die ligt tussen Gaza, de grensstad van het christelijk Koninkrijk en het territorium van Egypte. 

Bij de aloude woestijnstad El-Arish hielden ze een troepentelling en wachtten ze op de achterblijvers. 

Uiteindelijk bereikte het leger in zijn totaliteit een reeds vaak door ons vermelde stad, die nu Bilbeis en 

vroeger Pelusium genoemd werd en waarover sprake is bij de Profeten.  

Sultan Shawar hoorde over de komst van de koning en was verbijsterd door de snelle opmars van de 

christenen. Hij vreesde dat heel dat machtsvertoon tegen hem gericht was, twijfelde aan de goede trouw 

van de christenen en daarom raakte hij hevig in paniek. Hoewel hij bij andere gelegenheden meestal 

doorging voor een wijs, energiek en zeer vooruitziend leider, manifesteerde hij zich in deze situatie als 

een slappe figuur, die te kampen had met grove onwetendheid. Hij was geïnformeerd over de motieven 

achter deze christelijke expeditie, maar kon dat niettemin moeilijk geloven. Uiteindelijk stuurde hij pas 

op het allerlaatste moment en achter de feiten aanhollend verkenners uit in de woestijn en zij bevestigden 

hem dat de vijand wel degelijk in aantocht was. Bij hun terugkeer rapporteerden zij dat de Turkse 

troepen aangekomen waren bij een plaats die Attasi genoemd wordt. Pas dan uitte de sultan zijn 

bewondering voor de trouw van de christenen en stak hij de loftrompet op over hun loyaliteit. Omdat hij 

zich nu echt realiseerde welke bezorgdheid de christelijke troepen betoond hadden voor hun 

bondgenoten, stelde hij alle rijkdommen van zijn rijk en van de kalief ter beschikking van de koning. Hij 

toonde zich voortaan een ijverige uitvoerder van alle wensen van de koning en ook de koning maakte, 

telkens als het nodig was, gebruik van zijn welkome diensten. 

 

XIX,15 Beschrijving van Caïro en informatie over de stichter. 

  

  

 

De christenen passeerden langs Pelusium en Caïro, dat zich door de luister van de prachtige gebouwen 

duidelijk manifesteert als zetel van het koninkrijk en opperste machtscentrum. Ze lieten de edele en 
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vermaarde stad, die over het algemeen Babilyun, maar in het Arabisch Macer genoemd wordt, links 

liggen en sloegen hun kamp op bij de oever van de stroom. Wij zijn er niet in geslaagd om een nog 

oudere naam van die stad terug te vinden, want Babylon of Babylonia was een aloude stad in het Oosten. 

Nergens is er in oude, ja zelfs in de alleroudste kronieken sprake over een stad met deze naam in Egypte. 

Men kan dus concluderen dat de stichting van deze stad dateert van na de periode van de Farao’s, de 

eerste heersers over Egypte en ook na de tijd van de Ptolemaeën, hun opvolgers en zelfs na het 

Romeinse tijdperk, waarin het koninkrijk Egypte degradeerde tot een provincie. Wij denken dus dat 

Babilyun net als Caïro – en dat laatste is een vaststaand feit – gesticht is door Jawhar, de legeraanvoerder 

van Al-Mu’izz, die over Africa regeerde, nadat Jawhar voor zijn heer heel het grondgebied van Egypte 

had ingelijfd. Hierna zullen wij op het precieze feitenverloop verder ingaan. 

Sommigen beweren in alle eerlijkheid dat Babilyun in feite de aloude, edele en zeer vermaarde stad 

Memphis is. Deze wordt vaak vermeld in aloude kronieken en ook bij de Profeten en zij was, naar 

verluidt, eertijds de hoofdstad en het bestuurlijk centrum van heel het koninkrijk en de aangrenzende 

provinciën. Daartegenover staat dat zelfs op de dag van vandaag ongeveer tien mijl verder een andere 

aloude stad ligt aan de oever van de Nijl, die de stad, waarover wij het hier hebben, eveneens bevloeit. 

De bewijzen voor haar aloude status en haar uitzonderlijke positie zijn manifest zichtbaar en ook de 

lokale inwoners bevestigen formeel dat deze tweede stad het antieke Memphis is. Het is dus erg 

waarschijnlijk dat de lokale bevolking, uit noodzaak of aangetrokken door andere opportuniteiten, vanuit 

Memphis verhuisd is naar de overzijde van de Nijl en toen of naderhand de oorspronkelijke naam van de 

stad veranderd heeft. 

Overigens is Jawhar, zoals eerder vermeld, aan het hoofd van het leger van de grote vorst Al-Mu’izz 

vanuit Africa uitgestuurd om Egypte te veroveren. Hij heeft eerst heel de regio onderworpen en de 

bevolking schatplichtig gemaakt. Het is voor ons een vaststaand feit dat hij daarna in het jaar 358 na 

Mohammed de stad Caïro stichtte, die bedoeld was om in de toekomst de favoriete verblijfplaats van zijn 

heer te worden. Drie jaar later verliet Al-Mu’izz Kairouan, dat sinds een aantal jaren de hoofdstad was 

van zijn rijk en hij trok zijn aanvoerder achterna. Overeenkomstig diens plannen maakte hij van Caïro de 

zetel van zijn rijk en ook zijn residentie om haar zo nog meer eer te bewijzen. Dat gebeurde in het jaar 

361 na Mohammed en in het twintigste regeringsjaar van Al-Mu’izz, zoals wij elders in onze 

‘Geschiedenis van de oosterse vorsten’ in detail hebben uiteengezet. 

 

XIX,16 De koning trekt de oprukkende Shirkuh tegemoet, maar deze laatste anticipeert en steekt de stroom 

over. 
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De christenen hadden dus hun kamp opgeslagen aan de oever van de stroom op nauwelijks twee stadiën 

van voornoemde stad en zij hielden daar krijgsoverleg. Na rijp beraad en afwegen van de diverse 

standpunten opteerden ze ervoor om het tot een treffen te laten komen met Shirkuh en zijn leger, nog 

vooraleer die de stroom waren overgestoken. Zo konden ze de vijand van het grondgebied van het 

Koninkrijk weghouden en dat leek hen beter dan het met hen uit te vechten na de overtocht, want dan 

zou het feit dat ze nog moeilijk konden terugkeren hen ongetwijfeld nog grimmiger maken. 

Ze braken dus hun kamp op en haastten zich naar de plaats waar de vijand gesignaleerd was en die, naar 

verluidt, ongeveer 10 mijl van de kampplaats van de christenen verwijderd was. Maar toen ze daar 

aankwamen, was Shirkuh, een leider die steeds op zijn qui vive was, al met bijna heel zijn leger over de 

stroom. Hij had een klein detachement achtergelaten en deze krijgers werden door de christenen 

gevangengenomen en in de boeien geslagen. Hun ondervraging leverde de christenen heel wat 

informatie op over de tocht van Shirkuh, over zijn getalsterkte en over nog een aantal andere essentiële 

punten. 

Hun relaas bracht ook iets aan het licht wat voor de christenen nog onbekende materie was. Toen de 

vijanden na de doortocht van Syria-Sobal in de woestijn vertoefden, was er plots een formidabele 

wervelwind opgestoken, waardoor massaal veel zandkorrels onder de vorm van dichte stofwolken in de 

lucht verspreid werden. Gevolg was dat de manschappen hun ogen of hun mond niet meer durfden 

openen om met elkaar te spreken. Ze stegen af van hun paarden, gingen op de grond liggen met hun 

handen gespreid om zo diep mogelijk in het zand te kunnen drukken. Ze klemden zich op die manier 
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vast aan de grond om niet door het stormgeweld meegesleurd en daarna weer terug op de grond 

neergekwakt te worden. In de woestijn is het immers een normaal fenomeen dat er, zoals op zee, als het 

ware ‘golven van zand’ opgezweept en daarna weer neergeslagen worden, zoals in een orkaan. Dat 

maakt dat de doortocht door deze gevaarlijke zone evenveel gevaren inhoudt als de zee voor de 

zeevaarders. Ze waren dus kamelen kwijtgespeeld en het grootste deel van hun proviand en hadden 

serieuze vragen over hun overlevingskansen. Velen kwamen om of raakten op de dool in de eindeloze 

zandvlakten. Maar zodra de weersomstandigheden verbeterd waren, konden ze na enkele dagen 

ronddolen, meestal langs onbekende paden en niet langs een vaste en gekende route, zoals eerder 

gezegd, Egypte bereiken.  

Toen de christenen zich realiseerden dat Shirkuh met zijn leger de rivier was overgestoken, keerden ze 

langs dezelfde weg op hun stappen terug en sloegen opnieuw hun kamp op aan de oever van de stroom 

in de buurt van dezelfde stad die zij kort daarvoor achter zich gelaten hadden.  

   

XIX,17 Sultan Shawar probeert de koning nog in Egypte op te houden door het verdrag met hem te 

hernieuwen. 
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De sultan realiseerde zich dat hij nu te maken had met een vijand, die tot in het centrum van zijn rijk was 

doorgedrongen. Hij zou die niet meer kunnen tegenhouden of uit zijn gebied verjagen zonder de hulp 

van de koning. Daarom zocht hij een manier om de koning in Egypte op te houden, want hij vreesde dat 

deze onder druk van de geleverde inspanningen zou besluiten om naar huis terug te keren. De enige 

oplossing om Amalric nog een tijd in Egypte op te houden leek hem erin te bestaan dat hij hem nog een 

grotere belasting zou betalen en alle kosten van hem en zijn aanvoerders zou vergoeden.  

Daarom besloot hij, met goedkeuring van de christenen, dat het aangewezen was om de bestaande 

verdragen te hernieuwen en een stabiel vredesverdrag zonder einddatum af te sluiten tussen de koning en 

de kalief. Daarbij moest de jaarlijkse bijdrage verhoogd worden en aan de koning een vastgelegde som 

uit de thesaurie van de kalief gegarandeerd worden. Het ging hier immers duidelijk niet over een kwestie 

van korte duur, maar men moest uitgaan van een langdurig engagement en een lange termijn. Er werden 

onderhandelaars aangesteld om een overeenkomst hierover uit te werken en deze verkenden de wensen 

en de verzuchtingen van beide partijen. Hun voorstel bestond uit een bijdrage van vierhonderdduizend 

goudstukken aan de koning, waarvan de helft onmiddellijk te betalen en met het engagement om de rest 

zonder probleem op vooraf vastgelegde vervaldata af te korten. Inhoudelijk bevatte de overeenkomst de 

toezegging van de koning dat hij loyaal, zonder slinkse bedoelingen of bedrog met een handdruk 

bevestigde dat hij Egypte niet zou verlaten vooraleer Shirkuh en zijn troepen ofwel volledig vernietigd 

zouden zijn, ofwel van het Egyptische grondgebied verdreven.  

Beide partijen konden zich vinden in dit ontwerpakkoord en de koning reikte de rechterhand aan de 

afgezanten van de kalief als teken van goedkeuring van het contract. Hugo van Caesarea, een bijzonder 

verstandige jongeman met een voor zijn leeftijd merkwaardig doorzicht, werd samen met enkele anderen 

uitgestuurd om de kalief in zijn hand het verdrag te laten bevestigen volgens de afgesproken 

modaliteiten. Want het engagement van de sultan alleen leek in dit dossier niet voldoende. 

 

XIX,18 Er wordt een delegatie uitgestuurd naar de kalief ter hernieuwing van het verdrag. Beschrijving van 

de weelde van het vorstelijk paleis. 
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Vermits het paleis van deze vorst naar onze maatstaven uitzonderlijk luxueus en excentriek ingericht 

was, wil ik hier gedetailleerd verslag uitbrengen over al wat wij, op basis van het betrouwbaar rapport 

van het gezantschap naar deze grote vorst, hebben kunnen te weten komen over de status, de luister, de 

onmetelijke rijkdom en de uitzonderlijke luxe van dit paleis. Een degelijke informatie hierover is zeker 

niet zonder belang. 

De al eerder vermelde Hugo van Caesarea en zijn compagnon Geoffroy Fulcher, een Tempelier, kwamen 

dus, als hoofd van de delegatie en onder geleide van de sultan, Caïro binnen en trokken naar het paleis, 

dat in de lokale taal ‘Cascere’ genoemd wordt. Begeleid door een ontelbare stoet van dienaren, die hen 

voorafgingen met veel wapengekletter, doorkruisten zij nauwe en duistere gangen. Bij elke deur troffen 
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zij een post van Ethiopische krijgers aan, die hun uiterste best deden om hun respect voor sultan Shawar 

te demonstreren door hem bij herhaling te groeten.  

Zo passeerden zij de eerste en de tweede wachtpost en dan werden ze binnengelaten in een ruime, 

uitgestrekte binnenplaats in open lucht, waartoe de zonnestralen ongehinderd toegang hadden. Daar 

waren gaanderijen, gestut door marmeren zuilen en voorzien van een met goud belegde en vernuftig 

uitgewerkte caissonzoldering en een zeer gevarieerde vloerbekleding. Heel die aankleding moest een 

koninklijke waardigheid uitstralen. Zowel de materialen als het vakmanschap waren zo exquis dat ze de 

aandacht trokken van alle passanten, zelfs als ze dat niet wilden. Het exclusieve karakter van die 

kunstwerken maakte dat de toeschouwers er bleven naar kijken en er niet genoeg van konden krijgen. Ze 

zagen daar marmeren vijvers, die gevuld waren met uitzonderlijk helder water, konden het aparte gezang 

beluisteren van diverse in onze contreien onbekende vogelsoorten met een vreemd uiterlijk en exotische 

kleuren. In christelijke ogen zagen ze er wonderlijk uit en elke soort kreeg een aangepaste en op de eigen 

aard en variëteit afgestemde voeding en verzorging. 

Vandaaruit werden de gezanten onder begeleiding van de leiders van de eunuchen verder in de domeinen 

van de kalief geïntroduceerd. Daar zagen zij gebouwen die de vorige realisaties, die al superieur waren 

aan alle doorsnee alledaagse architectuur, nog in diezelfde mate overtroffen. Zij konden er ook een 

fantastische variëteit aan dieren bekijken, zoals de dartele hand van een schilder of de fantasie van een 

dichter die graag oproept of zoals men die al dromend in nachtelijke visioenen ziet verschijnen. Deze 

voorstellingen treft men vaak aan in oosterse of zuidelijke gebieden, maar zelden of nooit ziet men ze of 

hoort men ervan in het Westen. Ongetwijfeld heeft Solinus17 zich bij de redactie van zijn ‘Polyhistor’ 

hierop gebaseerd.  

 

XIX,19 Het verdrag wordt afgesloten en de kalief drukt ter bevestiging de rechterhand van Hugo van 

Caesarea. 
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Ze passeerden nog langs vele kronkelgangen en bontgekleurde passages, waarvan de aanblik alleen al, 

zelfs al waren ze gefocust op hun missie, toch een grote indruk op hen naliet. Zo belandden zij 

uiteindelijk in het paleis zelf en daar demonstreerden nog grotere groepen gewapende krijgers en een 

nog talrijkere entourage van dienaren zowel qua voorkomen als qua aantal de onvergelijkbare glorie van 

hun meester. Trouwens de klasse die uitstraalde van de vertrekken zelf getuigde op zich al van de weelde 

van de vorst en van zijn uitzonderlijke rijkdom. 

Zij betraden dus het paleis en kregen toegang tot de binnenvertrekken. Daar betoonde de sultan volgens 

het protocol zijn respect aan zijn heer, tot tweemaal toe boog hij zich ter aarde om, zoals bij de godheid 

zelf, nederig het vereiste respect en in zekere zin blijken van aanbidding te betonen. Nog een derde maal 

boog hij zich ter aarde en dan legde hij het zwaard af dat hij rond zijn nek droeg. Daarop werden 

eensklaps de met bonte parels en gouddraad doorweven gordijnen geopend, die vóór hem hingen en de 

kalief aan het zicht onttrokken. En zo verscheen dan de kalief, gezeten op een gouden troon, omringd 

door een beperkt aantal bedienden en eunuchen die in zijn dienst stonden en dat alles zorgde voor een 

meer dan koninklijke impressie. De sultan benaderde hem uiterst respectvol, kuste nederig de voeten van 

zijn meester op de troon en begon dan aan een verduidelijking van de achterliggende motieven van deze 

christelijke missie. Hij specifieerde daarbij de inhoud van het verdrag en de dringende noden van het 

Egyptische rijk. Hij verwees ook naar de massale vijandelijke aanwezigheid in het centrum van het rijk 

en gaf in het kort mondelinge informatie over wat er van de kalief gevraagd werd en over wat hij als 

‘return’ van de koning mocht verwachten. De kalief reageerde hierop heel vriendelijk en heel sereen en 

verklaarde zich bereid om alle bepalingen van het in onderling overleg opgestelde verdrag correct na te 

komen en uit respect voor zijn banden met de koning ook ruim te interpreteren. Daarop vroeg de 

christelijke delegatie dat de kalief de overeenkomst, net zoals hun eigen koning, eigenhandig zou 

bekrachtigen.  

                                                           
17 Cf. supra II,7. 
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Aanvankelijk waren zijn naaste adviseurs en vertrouwelingen, die heel het vorstelijk beleid moesten 

opvolgen, erg gechoqueerd, omdat het verzoek volgens alle vigerende normen volkomen ongepast was. 

Maar uiteindelijk na lange palavers en na intens aandringen van de sultan, gaf de kalief erg tegen zijn zin 

zijn rechterhand, maar dan wel gehandschoend. Tot grote verwondering en verbijstering van de 

Egyptenaren dat iemand zo vrijuit hun opperste meester benaderde, intervenieerde de al eerder vermelde 

Hugo van Caesarea daarop als volgt: “Heer, vertrouwen kent geen geheime plekken. Wanneer leiders 

zich in onderling vertrouwen engageren, moet alles open en bloot verlopen. Als men op erewoord een 

overeenkomst goedkeurt, dan geldt dat in alle transparantie voor alle punten, waartoe men zich daarbij 

verplicht of waarvan men ontheven wordt. Ofwel geeft u dus uw ontblote rechterhand ofwel moeten wij 

wel denken dat u iets achter de hand houdt of dat er van uw kant geen sprake is van een echt 

engagement.” 

Dan uiteindelijk legde de kalief zijn ontblote rechterhand in die van heer Hugo. Hij deed dit duidelijk 

met veel tegenzin, alsof dit gebaar afbreuk deed aan zijn majesteit, maar toch ook met de glimlach, wat 

dan weer de woede uitlokte van de Egyptenaren. Tezelfdertijd zegde hij, ter bekrachtiging van het 

verdrag, Hugo bijna lettergreep na lettergreep na en hij verklaarde dat hij alle in de overeenkomst 

opgenomen bepalingen te goeder trouw, zonder bedrog of kwalijke intenties consequent zou nakomen. 

De kalief was, zoals heer Hugo ons vertelde, een jongeman met een prille donsbaard, bruin van huid, 

rijzig van gestalte, met aantrekkelijke gelaatstrekken, zeer vrijgevig en gehuwd met een ontelbaar aantal 

vrouwen. Zijn naam was Al-Adid en hij was de zoon van Al-Faiz. 

De gezanten namen afscheid en de kalief gaf hen als blijk van zijn royale vrijgevigheid geschenken mee. 

Zij moesten zowel door hun hoge aantal als door hun uitzonderlijke kwaliteit zijn autoriteit in de verf 

zetten bij de christelijke delegatie. Zij namen dus afscheid van de kalief in een zeer goede stemming en 

konden nu opgeruimd naar huis terugkeren. 

 

XIX,20 Ter informatie: hoe het komt dat de vorst van Egypte ‘mulene’ genoemd wordt. 
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Tot zover de beschrijving van de luisterrijke omgeving van de kalief op basis van een betrouwbaar 

ooggetuigenverslag, dat bezoekers aan ons gedaan hebben. Maar wij zijn ook nog informatie 

verschuldigd over de titulatuur, de oorsprong en verdere evolutie van zijn ambt, voor zover wij daarover 

kennis hebben kunnen opdoen, enerzijds uit de studie van oude kronieken, anderzijds uit het 

betrouwbaar relaas van vele getuigen. Want zonder een beroep te doen op de geschiedenis kan men de 

lezer over dit thema geen exacte informatie bieden. 

Welnu, de vorst van Egypte is bij zijn onderdanen bekend onder twee namen. In de eerste plaats noemt 

men hem ‘kalief’, wat betekent ‘opvolger’ of ‘erfgenaam’, op grond van het feit dat hij de 

plaatsvervanger en wettelijke erfgenaam is van hun grootste profeet. Maar men noemt hem ook 

‘mulene’, wat betekent ‘onze heer’. De oorsprong van deze tweede naam gaat waarschijnlijk terug tot de 

periode van de Farao’s, toen Jozef, die wij kennen uit het Oude Testament18, heel het gebied van Egypte 

opkocht, omdat de Egyptenaren ten gevolge van een hongersnood al hun bezittingen moesten verkopen. 

Hij stelde al die gronden en daarna ook alle inwoners van heel Egypte van het ene tot het andere uiteinde 

ter beschikking van Farao. Aan degenen die het land bewerkten zei hij: “Van de opbrengst moet u 1/5 

aan Farao afstaan, 4/5 kunt u zelf houden als zaad voor uw akkers en als voedsel voor uw families, uw 

huisgenoten en uw kinderen.” Farao werd dus in eerste instantie eigenaar van hun domeinen, maar in 

tweede instantie ook van hun persoon. Het gevolg hiervan is dat de Egyptenaren ook nauwer gebonden 

zijn aan hun meester en zwaardere verplichtingen tegenover hem hebben dan de bewoners van andere 

regio’s tegenover hun overheid. Door het feit dat Jozef zowel hun persoon als hun onroerend goed 

opgekocht had, waren ze ook aan hem onderworpen in het allerlaagste statuut, namelijk dat van slaaf. 

Het uitstekende beleid van gouverneurs ten tijde van de Farao’s, daarna onder de Ptolemaeën en nog 

later onder de Romeinen – zij maakten van Egypte naar analogie van andere regio’s een provincie – 

zorgde voor de verderzetting van deze beleidslijn. Bijgevolg werden de Egyptenaren steevast ‘slaven’ 

                                                           
18 Genesis 47, 20-24. 
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genoemd en hun vorst met het vereiste respect ‘meester’. Het behoorde eveneens tot diezelfde traditie 

dat hun vorst altijd “met vakantie was” en er een buitenissig luxueuze levensstijl op na hield. Hij zat ver 

van de waan en van de zorgen van elke dag en kon rekenen op een gouverneur, die, zoals Jozef, heel het 

rijksbestuur en al zijn militaire en rechterlijke bevoegdheden op zich nam. Die gouverneur noemde men 

‘sultan’ en in die tijd was dat Shawar, waarover we het al vaak gehad hebben. 

 

XIX,21 Informatie over de titel ‘kalief’ en over het ontstaan van de vijandschap tussen hem en de kalief van 

Bagdad.  
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Nu volgt nog de achtergrondinformatie over zijn eerste titel ‘kalief’. Mohammed, hun profeet of, beter 

gezegd, de bewerker van hun onheil, die het voortouw nam om alle volkeren van het Oosten in dat 

bijgeloof mee te sleuren, had als opvolger een zekere Abu-Bakr, iemand van zijn naaste medewerkers. 

Diens opvolgers waren achtereenvolgens Omar, de zoon van Al-Khattab, Oethman en daarna Ali, de 

zoon van Aboe Talib. Allemaal werden zij kalief genoemd en dat gebeurde ook met hun opvolgers, 

omdat zij in de plaats kwamen van hun meester en diens erfgenaam waren.  

Maar Ali, de vijfde kalief was veel meer onderlegd in krijgszaken dan zijn voorgangers. Hij overtrof zijn 

tijdgenoten allemaal in militaire expertise en was bovendien een neef van Mohammed. Hij ergerde er 

zich fel aan dat hij gewoon doorging voor de opvolger van Mohammed en niet voor een uitzonderlijk 

profeet van een nog groter kaliber dan Mohammed zelf. Het feit dat hijzelf en ook nog anderen die 

appreciatie voor hem opbrachten was voor hem onvoldoende, als de politieke erkenning niet volgde. Hij 

was bovendien de auteur en algemene verspreider van een heiligschennend verhaal, namelijk dat de 

aartsengel Gabriel in feite vanuit de hemel de Wet naar hem had moeten brengen, maar die per 

vergissing aan Mohammed had afgeleverd en daarvoor door God zwaar gestraft was. Hoewel dit verhaal 

voor heel wat mensen absurd was en in tegenstrijd met wat hen overgeleverd was, vond hij toch 

aanhangers, die er geloof aan hechtten en zo ontstond er een schisma dat tot op heden onopgelost is en 

blijft verder bestaan. De ene partij zegt dat Mohammed belangrijker is dan Ali en de grootste is van alle 

profeten. Zij worden in hun taal Soennieten genoemd. De tegenpartij ziet alleen in Ali de profeet van de 

Heer en zij worden Sjiieten genoemd. Ali werd echter vermoord en de eerste partij behaalde de 

bovenhand. De heerschappij over het Oosten kwam zo in de handen van de volgelingen van Mohammed 

en vanuit hun machtspositie onderdrukten ze alle dissidenten.  

In het jaar 286 sinds de heerschappij van die volksmisleider dook er een edelman op, Abdallah19, zoon 

van Mohammed, zoon van Japhar, zoon van Mohammed, zoon van Ali, zoon van Hoessein, zoon van de 

grote Ali, waarover wij gesproken hebben. Hij vertrok van Salamiyya in het Oosten en stak over naar 

Africa. Daar onderwierp hij alle gebieden en hij noemde zichzelf Al-Mahdi, d.w.z. de Vereffenaar, 

omdat hij overal rust bracht en voor de bevolking probleemloos alle wegen effende. Hij stichtte ook de 

naar hem genoemde belangrijke stad Mahdia, die hij uitgekozen had als hoofdstad en opperste metropool 

van zijn rijk. Vervolgens bouwde hij een vloot, waarmee hij Sicilië veroverde en enkele Italiaanse 

gebieden plunderde. Als eerste van de dynastie, die afstamde van zijn voorvader Ali, durfde hij het aan 

om zich tot kalief te laten uitroepen en deze titel aan te nemen, niet als gedoodverfde opvolger van 

Mohammed, die hij trouwens verwenste, maar als de opvolger van de allergrootste en uitzonderlijke 

profeet Ali, van wie hij, zoals eerder vermeld, afstamde. Hij waagde het zelfs om Mohammed en zijn 

volgelingen publiekelijk te beledigen en een afwijkend ritueel en dito gebedsdienst in te stellen.  

Eén van zijn nakomelingen, Aboe Tamin20, bijgenaamd l-Mu’izz, veroverde Egypte met de hulp van zijn 

opperbevelhebber Jawhar. Deze stichtte Caïro, wat betekent ‘Overwinnaar’, omdat dit de toekomstige 

residentie moest worden van zijn opperste heer en vorst. Deze kalief trok weg uit Kairouan, dat in de 

provincie Africa gelegen is en waar vier van zijn voorgangers hadden geresideerd. Hij verhuisde naar 

Egypte en maakte van Caïro de zetel van zijn rijk. Van dan af tot op onze dagen fungeert er in Egypte 

altijd een tegenkalief in reactie op de kalief van het Oosten, die jarenlang de suprematie had. Die van 

Caïro wilde zijn gelijke zijn en zelfs zijn superieur. 

                                                           
19 Kalief Abdallah-al-Mahdi, stichter van de Fatimiden. 
20 Vierde kalief van de Fatimiden (953-975). 
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Wie zich hierin verder wil verdiepen moet de Kroniek lezen die wij zorgvuldig hebben uitgewerkt “over 

de leiders van het Oosten en over hun carrière”, te beginnen bij de tijd van de volksmenner Mohammed 

en verder lopende over een periode van 577 jaar tot op heden, het jaar 1181 na Christus. Wij hebben die 

geschiedenis uitgeschreven onder impuls en op uitdrukkelijke vraag van koning Amalric, die hiervoor 

Arabische voorbeelden aanreikte. 

 

XIX,22 De koning bouwt een brug over de Nijl. Shirkuh installeert zich op een eiland en de koning valt hem 

aan. 

  

  

 

 

5 

      

   

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

45 

 

 

50 

 

 

 

 

Nadat het bondgenootschap, zoals hierboven beschreven, opnieuw gesmeed was en met de goedkeuring 

van beide partijen vastgelegd, begonnen ze eensgezind aan de uitvoering van hun plannen, vastbesloten 

om de vijand aan te vallen en uit heel het rijk van Egypte te verdrijven. Het invallen van de duisternis 

noopte hen echter tot rust. De volgende morgen constateerden ze dat de situatie veranderd was. Shirkuh 

was in de loop van de nacht aangekomen en hij had zijn kamp opgeslagen op de oever van de stroom aan 

de overzijde recht tegenover de kampplaats van de christenen. Amalric liet daarop boten aanvoeren en 

stammen van palmbomen, die in die regio rijkelijk voorhanden waren. Daarmee liet hij een brug bouwen. 

De schepen werden twee per twee aan elkaar vastgemaakt en verankerd. Daarop werden dan de 

boomstammen geplaatst en tevens een laag aarde aangebracht. De constructie werd ten slotte nog 

afgewerkt met houten torens en militair arsenaal. Men werkte hieraan enkele dagen verder tot de brug het 

midden van de stroom bereikte. Schrik voor de vijand belette hen echter om het werk af te maken en met 

deze constructie de andere oever te bereiken. Een hele maand en nog langer zat de krijgssituatie op die 

manier geblokkeerd: de christenen konden de stroom niet oversteken en de vijand waagde het evenmin 

om zijn opmars verder te zetten, uit vrees voor een aanval van de christenen in de rug. 

Tot zover de situatie rond Caïro. Ondertussen stuurde Shirkuh een deel van zijn troepen uit om zo 

mogelijk een eiland in de buurt te gaan bezetten. Omdat dat eiland onder alle opzichten ‘goed voorzien’ 

was, wilde Shirkuh de christenen te vlug af zijn voor het geval zij dezelfde intentie zouden koesteren. 

Deze opdracht werd succesvol uitgevoerd. De koning werd op de hoogte gebracht van de vijandelijke 

invasie op het eiland en hij stuurde Milon van Plancy en Kamil, de zoon van de sultan, met een 

detachement ernaartoe. Bij hun aankomst stelden zij vast dat de Turken daar al waren en dat ze de 

eilandbewoners terroriseerden. De christenen gingen onmiddellijk in het offensief en van beide kanten 

werd er verwoed strijd geleverd. Maar uiteindelijk konden de onzen dankzij Gods hulp de bovenhand 

halen. Ze joegen de vijand halsoverkop de stroom in, waar al wie aan de zwaarden was kunnen ontkomen 

verdronk in de heftige stroming. Die dag sneuvelden er uiteindelijk op diverse manieren 500 vijandelijke 

ruiters. Toen dat aan Shirkuh gemeld werd, was hij erg geschokt en hij begon meer en meer te twijfelen 

aan een succesvolle afloop van zijn operatie. 

Dit was de stand van zaken op het moment dat twee vooraanstaande baronnen, Humfred van Toron, de 

koninklijke opperbevelhebber en Filip van Nablus arriveerden. Zij waren om privé redenen thuisgebleven 

en niet kunnen uitrukken in het gevolg van de koning, maar daarna waren ze in spoedtempo het leger 

achternagegaan en nu konden ze het kamp vervoegen. In de christelijke rangen werd hun aankomst 

begroet met een uitbundig applaus. Het waren immers echte vechtjassen, die zeer bedreven waren met de 

wapens en vanaf hun prille jeugd een militaire opleiding hadden genoten. 

Er werd dan krijgsberaad gehouden over de te volgen strategie. Uiteindelijk beslisten ze unaniem om in 

het holst van de nacht, buiten het medeweten van de vijand, heel de vloot af te leiden naar een eiland 

ongeveer acht mijl ten zuiden van het kamp en meteen ook heel het leger tijdens de eerste nachtwake 

daarheen te verplaatsen. Hun achterliggende opzet was natuurlijk om, zonder dat de vijand iets kon 

merken, de stroom over te steken, hen in de loop van de nacht onverhoeds te overvallen en zoveel 

mogelijk verliezen aan te richten. Het plan werd onmiddellijk in uitvoering gebracht en de vloot 

verplaatste zich buiten vijandelijk bereik naar de uitgekozen bestemming. Het leger volgde in de grootste 

stilte, werd meteen per schip overgebracht en bezette het eiland. 

Vervolgens probeerden ze op dezelfde manier en met dezelfde strategie ook de andere oever te bereiken, 

maar een plotse windhoos maakte de uitvoering van dit plan onmogelijk. Zo moesten ze noodgedwongen 

hun kamp opslaan op een plaats, van waaruit ze uitzicht hadden op de oever aan de overkant van de 
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55 stroom. Ze lieten nochtans een detachement achter om de brug af te werken. Hugo van Ibelin, een 

machtige baron, die, zoals eerder vermeld, met de eerste vrouw van koning Amalric gehuwd was, werd 

als supervisor van deze operatie aangesteld. 

 

XIX,23 Beschrijving van het eiland, van het aantal en de naam van de Nijlmondingen in de zee. De 

christenen verjagen de vijand van het eiland en nemen het in bezit. Shirkuh vlucht de woestijn in. 

  

  

 

 

 

5 

      

   

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

 

45 

 

 

50 

 

 

 

Het eiland, waarover wij hier spreken, wordt door de Egyptenaren Maheleth genoemd. Het is ruim 

voorzien van alle mogelijke kwaliteitsvolle producten, beschikt over een zeer rijke, vruchtbare bodem en 

dankt zijn ontstaan aan de afsplitsing van de Nijlarmen. De stroom vertakt zich daar immers in 

verschillende armen, die tot aan de zeemonding niet meer samenkomen. Integendeel, ook daar verenigt 

de stroom zich niet opnieuw, maar hij mondt in vier aparte beddingen uit in de zee. De eerste arm ligt 

tegenover het christelijk deel van Syrië en mondt uit in de zee tussen twee aloude steden, Tampnis en 

Pharamia21. Het water komt heel dicht bij de eerste van deze steden tot vlakbij de gebouwen. De afstand 

van het water tot de andere stad bedraagt ongeveer 3 à 4 mijl. De tweede branche mondt in zee uit bij de 

zeer oude illustere stad Damietta, de derde bij Sturis en de vierde bij Rosetta, vlakbij Alexandrië, op een 

afstand van nauwelijks 4 mijl of daaromtrent.  

Ondanks zorgvuldige en consciëntieuze opzoekingen hebben wij geen andere Nijlmonding kunnen 

ontdekken. Het verbaast ons dus ten zeerste dat schrijvers uit de Oudheid spreken van de zeven stromen 

van de Nijl, alsof die zeven mondingen heeft in de zee. Een plausibele uitleg hiervoor is volgens ons dat 

in de loop van vele eeuwen de situatie ter plaatse sterk veranderd is en dat de stroom, naar het voorbeeld 

van vele anderen, haar bedding verlegd heeft. Een andere uitleg is dat de getuigen uit het verleden de 

echte situatie niet volledig hebben kunnen inschatten. Een derde mogelijke verklaring ligt bij de 

periodieke overstromingen van de rivier, waarbij de Nijl, om een abnormale stijging van het debiet te 

kunnen verwerken, in periodes van wateroverlast buiten de normale vier armen andere 

afvloeimogelijkheden vond. Eens de Nijl weer binnen de normale bedding stroomde, hielden die 

mondingen op te bestaan. De waterstromen die nu nog eventueel bestaan met een louter tijdelijk karakter 

en alleen het gevolg zijn van wateroverlast beschouwen wij dus niet als echte mondingen.  

Het eiland was dus door de christenen ingenomen maar de kleinste stroomarm was nog in vijandelijke 

handen. De vijanden werden bij het ochtendkrieken wakker en constateerden dat de christenen hun vloot 

afgeleid hadden en vertrokken waren. Ze grepen dan ook naar hun wapens, want ze vreesden voor een 

christelijke aanval. Ze reageerden uiterst snel, stelden hun troepen op langsheen de rivier en stelden vast 

dat het eiland in christelijke handen was. Als die hun vloot zouden inzetten, konden ze ook aanspraak 

maken op het stuk rivier dat ze nog moesten oversteken. De vijanden installeerden daarop hun kamp aan 

de overzijde van de stroom, maar niet vlakbij de waterkant, zodat ze geen vrije toegang hadden tot de 

rivier en ook stroomopwaarts moesten uitwijken om hun paarden te drenken.  

De christenen waren vastbesloten om de volgende dag hoe dan ook hun kans te wagen en zich 

gewapenderhand een weg te banen, maar tijdens die nacht trok de vijand weg, zonder dat de onzen het 

merkten. ’s Morgens stelden ze het vertrek van de vijand vast, waarop ze meteen de stroom overstaken 

en de vijand in allerijl achternagingen. Om deze operatie te versnellen en de ruiterij vlotter te laten 

uitrukken, liet de koning zijn infanterie ter plaatse en zette de achtervolging in met alleen zijn ruiterij. 

Toch liet hij Hugo van Ibelin en Kamil, de zoon van de sultan, goed omkaderd door een christelijke en 

Egyptische militie, ter plaatse om Caïro en de door de christenen inmiddels afgewerkte brug te 

beveiligen tegen mogelijke vijandelijke raids. De torens en alle versterkingen van die vermaarde stad 

kwamen in handen van de christenen. Het paleis van de kalief, voordien voor de christenen onbekend 

gebied, stond nu voor hen open, want de kalief zelf en heel zijn entourage stelden uiteindelijk al hun 

hoop op de christenen alleen. Op dat ogenblik opende zich voor de christenen het heilige der heiligen dat 

eeuwenlang verborgen was geweest en alle geheime schatten die voordien alleen aan ‘the happy few’ 

bekend waren. 

                                                           
21 Tell el-Farama. 
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De koning stuurde ook Gerard van Pougy in het gezelschap van Mahadan, een andere zoon van de 

sultan, naar de overkant van de stroom, aan het hoofd van een troepenmacht, die bestond uit krijgers van 

beide volken. Indien de vijand zou pogen om de rivier over te steken, moesten zij daar een stokje voor 

steken. Op die manier waren, zoals gezegd, alle mogelijke hinderende factoren grotendeels 

uitgeschakeld en de koning kon daardoor de achtervolging stroomafwaarts inzetten. Het uitzicht van het 

terrein maakte het immers voor de achtervolgers gemakkelijk om de sporen van de vijand te volgen. 

 

XIX,24 Beschrijving van Egypte en van de karakteristieken van dit land. 
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Heel het Egyptische grondgebied ligt vanaf zijn uiterste grenzen, die naar verluidt tot in Ethiopië reiken, 

tussen twee zandwoestijnen, die gedoemd zijn om voor eeuwig onvruchtbaar te blijven. Het land zelf is 

voor elk landbouwproductie van welke aard ook volledig afhankelijk van de weldoende en periodiek 

bepaalde opwellingen van de Nijl. De rivier maakt echter met haar overstromingen alleen die gebieden 

vruchtbaar, waar het terrein er zich toe leent. Want overal waar de Nijl aan haar boorden een erg vlakke 

bodem vindt, kan zij probleemloos overvloeien en een veel bredere strook geschikt maken voor de 

landbouw. Hoe breder de stroom kan overstromen, hoe uitgestrekter de vruchtbare landbouwgrond. 

Van even beneden Caïro tot aan de zee tref je een uitgesproken vlak gebied aan. Daar heeft de Nijl vrij 

spel en kan de stroom ongehinderd een uitgestrekt gebied vruchtbaar maken. Dit zorgt tegelijkertijd voor 

een aanzienlijke uitbreiding van het koninkrijk en een verruiming van het territorium. Want vanaf de 

stad Phacusa22tegenover Syrië tot aan Alexandrië, de allerlaatste stad van het rijk aan de grens met het 

dorre Libië, wordt er door de Nijl over een reikwijdte van meer dan 100 mijl vruchtbare landbouwgrond 

gecreëerd. Maar vanaf Caïro tot aan Kush, de meest zuidelijke Egyptische stad en, naar verluidt, vlakbij 

de grens met Ethiopië, ondervindt de Nijl hinder van zandheuvels. Het gevolg daarvan is dat het 

overstroomde gebied soms maar 7 of 8 mijl bedraagt, maar nog vaker 4 of 5 mijl, soms aan beide oevers, 

soms maar langs één kant. Naargelang de reikwijdte van de overstroming krijg je ook een inkrimping of 

uitbreiding van de breedte van het rijk. Gebieden die niet door de Nijl geïrrigeerd worden, zijn, zoals 

eerder vermeld, onherroepelijk onvruchtbaar door de onophoudelijke gloed van de zon. Die regio, 

Opper-Egypte, heet in hun taal Seith. Voor de betekenis van deze naam hebben wij tot nog toe geen 

bevredigende verklaring kunnen vinden, tenzij dat er in de Oudheid in Opper-Egypte een zeer oude stad 

Saïs23 bestond. Onze geliefde Plato laat die stad in zijn ‘Timaeus’ vermelden door zijn leerling Critias, 

wanneer deze Solon, een figuur met een zeer grote autoriteit, introduceert. Wij vonden het opportuun om 

dit citaat24 in extenso weer te geven, als duidelijk bewijs voor onze stelling: “Er is in Egypte een regio, 

die ‘Delta’ genoemd wordt. Aan de top daarvan splitst de Nijl zich in armen en in die omgeving ligt ook 

de grote stad Saïs, waar nog aloude gewoonten van kracht zijn die gestoeld zijn op de zogenaamde Lex 

Saitica. Uit die stad was koning Amasis afkomstig…” 

Nog een ander gebied in die regio maakt deel uit van Egypte en de afstand tot Caïro bedraagt hier één 

dagreis doorheen onbewoond gebied. Er zijn daar een paar Nijlarmen actief en dankzij de weldoende 

invloed van de stroom is de grond er zeer rijk en vruchtbaar en kan de regio zich verheugen in een grote 

weelde van akkers en wijngaarden. In hun eigen taal noemen de Egyptenaren die streek Fayum. Volgens 

aloude overleveringen trof Jozef, die uiterst bekwame gouverneur van Egypte die zorgde voor een 

optimale bevoorrading in alle mogelijke nuttige producten, die gronden aan, toen zij nog volledig 

onvruchtbaar waren en er niet beploegd, onverzorgd en onbewerkt bij lagen. Zij bevonden zich nog in 

dezelfde staat, als in het begin der tijden, zoals trouwens nog een aantal andere delen van diezelfde 

woestijn. Jozef bestudeerde de lokale situatie en zag dat het terrein daar lagergelegen was dan de 

omringende gronden. Als hij enkele aarden wallen tussen het bewoonbare gedeelte en dat stuk woestijn 

zou kunnen laten wegnemen, zou dat gebied vlot kunnen genieten van de weldoende invloed van de 

stroom. Hij liet dus nieuwe dijken bouwen, de tussenliggende stroken egaliseren en greppels graven, 

waarlangs hij de overstromingen van de Nijl kanaliseerde en dat was het begin van een nooit eerder 

gekende en zeer welkome vruchtbaarheid. Hoewel wij de antieke naam van deze regio niet kennen, 

                                                           
22 Waarschijnlijk het huidige Tell-Fakus.  
23 Willem van Tyrus is hier erg onnauwkeurig, want Saïs lag in de Nijldelta, in Neder-Egypte dus. 
24 Afkomstig uit de Latijnse (onnauwkeurige) vertaling van Timaeus door de filosoof Chalcidius in de vierde eeuw. 
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denken wij dat Thebaida de aloude benaming was voor dit gebied. Naar verluidt stamde het heilige 

Thebaanse legioen, dat onder de keizers Diocletianus en Maximianus bij Agaunum25 de martelaarskroon 

verwierf, met als eerste martelaar Mauritius, uit dit gebied. Een bijkomend argument is het gegeven dat 

de beste opium die ooit ergens gevonden werd en die de medici Thebaanse opium noemen, van hier 

afkomstig is.  

Het land van Gosen26, waarover we lezen dat Jozef het ter beschikking stelde van zijn broers, ligt 

daarentegen in dat deel van Egypte, dat uitgeeft op Syrië, zoals de aandachtige lezer duidelijk kan 

terugvinden in het boek Genesis. Maar de regio, waarover wij het hier hebben, situeert zich aan de 

andere zijde van Egypte en aan de andere oever van de stroom langs de kant van Libië. Het is evenwel 

geen klein gebied, want naar verluidt telt het 366 steden en voorsteden.  

Door heel die geografische situatie was, zoals gezegd, het koninkrijk zo smal dat men links noch rechts 

uitwijkmogelijkheden had. Vele rapporten van verkenners informeerden de koning en de sultan over de 

route van de vijand en drie dagen lang achtervolgden ze hen. Uiteindelijk kwam op de vierde dag, nog 

wel een sabbat, de dag vóór de zondag, waarop in de kerk het intredelied ‘Laetare Jeruzalem’27gezongen 

wordt, het bericht dat de vijand niet veraf was. 

 

XIX,25 De koning en Shirkuh vechten een hevige strijd uit waarbij beide partijen het zwaar te verduren 

krijgen. 
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Zij belegden dus een noodgedwongen korte vergadering. De urgente crisissituatie liet hen geen zee van 

tijd, maar toch vonden ze dat er nood was aan bezonnen overleg en dat ze enthousiast maar doordacht tot 

de actie moesten overgaan. Op algemene vraag werd beslist het gevecht aan te gaan en de oproep ‘Te 

wapen!’ werd gelanceerd. Maar het aantal effectieven aan beide kanten was zeer ongelijk. Shirkuh 

beschikte over twaalfduizend Turken, waarvan negenduizend geharnast en gehelmd en de overige 

drieduizend alleen gewapend met pijl en boog. Daarnaast waren er nog tien- of elfduizend Arabieren, 

die, zoals gebruikelijk, alleen beschikten over werpspiesen. Aan christelijke zijde waren er nauwelijks 

374 ridders en daarnaast nog een aantal waardeloze verwijfde Egyptenaren die meer tot last en hinder 

waren dan van nut. De christenen beschikten bovendien nog over een licht bewapende ruiterij, de 

zogenaamde Turcopolen, maar hun aantal is ons niet bekend. Uit diverse getuigenissen hebben we echter 

vernomen dat ze die dag bij zulk zwaar gevecht volstrekt onnuttig waren. 

De christenen wisten dus dat de vijand vlakbij was en deze laatsten waren er ook van op de hoogte dat 

de christenen in aantocht waren. Beide partijen organiseerden hun slaglinie, zoals de situatie dat vereiste, 

stelden hun formaties op en haalden de wapens boven. Strijders die door eerdere ervaringen over meer 

militaire expertise beschikten, vuurden de anderen aan, gaven instructies aan wie nog onervaren was en 

enthousiasmeerden hen door hun stimulerende woorden. Ze spiegelden hen de overwinning voor en de 

eeuwige roem die daaraan verbonden was. 

Het slagveld bevond zich in een overgangszone tussen het landbouwgebied en de woestijn. Het terrein 

was oneffen, omdat er her en der zandheuvels en duinpannen in lagen, waardoor men vanop afstand geen 

zicht had op wie er op komst was of wegtrok. Deze plaats werd Al-Babein genoemd, wat ‘Poorten’ 

betekent, omdat er maar een nauwe doorgang is tussen de heuvels die daar tegenover elkaar liggen. 

Sommigen noemen het gevecht van die dag gewoonlijk de slag van Lamonia, omdat het slagveld zich op 

tien mijl van die plaats bevindt.  

De vijand bleef ondertussen niet bij de pakken zitten en zij hadden met hun formaties zowel de linker- 

als de rechterheuvel bezet. Zowel de helling als het mulle zand maakten het de christenen erg moeilijk 

om die stellingen aan te vallen. De troepen, waarover Shirkuh het bevel voerde, stonden centraal 

opgesteld en de rest van het leger positioneerde zich aan weerszijden. Weldra brak het moment aan om 

met elkaar in de clinch te gaan. De christenen in de formatie van de koning slaagden erin om met een 

krachtige charge de troepen van Shirkuh te overweldigen en zijn verslagen manschappen met het zwaard 

af te maken, terwijl Shirkuh zelf op de vlucht gedreven werd en door de christenen nagezet.  

                                                           
25 Het Romeinse Agaunum staat nu bekend als Saint-Maurice-en-Valais, een stadje in het Zwitserse kanton Wallis.  
26 Genesis 45,10; 46,34; 47,6.  
27 ‘Verheugt u, Jeruzalem’ is het intredelied in de liturgie van Halfvasten.  
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Hugo van Caesarea viel de troepen aan die aangevoerd werd door Saladin, de neef van Shirkuh, maar hij 

werd door zijn manschappen in de steek gelaten, moest het onderspit delven en werd gevangengenomen. 

Heel wat leden van zijn formatie werden samen met hem gevangengenomen, maar een meerderheid 

sneuvelde. Eén van de slachtoffers was Eustache Cholet, een krijgshaftige edelman uit de streek van 

Ponthieu. Dit succes gaf de andere Turkse troepen vleugels. Ze verenigden zich en omsingelden de 

christelijke troepen, die als opdracht hadden de tros en de bagage te bewaken. Ze gingen in de aanval, 

sloegen hen uiteen en brachten die christenen een verpletterende nederlaag toe. Naar verluidt, bevond 

zich onder de gesneuvelden Hugo van Creona, een uit Sicilië afkomstige jonge edelman, die 

rechtschapen was en goed aangeschreven. 

Die christelijke formatie was nu uiteengeslagen, velen waren gesneuveld en wie aan het zwaard kon 

ontkomen zocht zijn heil in de vlucht. De vijand kon de bagage en de tros probleemloos in beslag nemen 

en wegslepen. Christelijke groepjes waren her en der verstrooid en belandden in de eerder vermelde 

duinpannen, waar ze slag voerden met wisselend succes. Onze enige getuigen zijn de strijders zelf, want 

niemand anders was in de gelegenheid om dit mee te maken. De strijd bleef onbeslist, nu eens was de 

ene partij en dan weer de andere aan de winnende hand, maar zonder enig overzicht over wat zich elders 

afspeelde. Elke partij zag zich op de ene plaats als overwinnaar, maar elders waanden ze zich dan weer 

verslagen. Onze eerbiedwaardige broeder, bisschop Ralph van Bethlehem, de koninklijke kanselier, die 

wij later in dat ambt hebben opgevolgd, werd zwaargewond en verloor in die chaos heel zijn bagage. 

Lange tijd was de afloop van het gevecht dus onzeker en het einde van de dag noopte iedereen, die her 

en der verspreid was, om naar zijn oorspronkelijke positie terug te keren. Uit vrees voor het invallen van 

de duisternis begon ieder die daartoe nog in staat was ijlings naar de eigen rangen terug te keren en 

koortsachtig de koning op te zoeken. Van her en der kwamen ze opduiken en zij sloten opnieuw de 

rangen. 

De koning had op de plaats, waar hij slag geleverd had, de overwinning behaald, anderen hadden elders 

met wisselende resultaten hun kans beproefd in de strijd. Op de ene plaats was het lot ons gunstig 

gezind, op een andere plaats vijandig en zo kon geen enkele partij aanspraak maken op de onbetwistbare 

zege. Uiteindelijk kwam de koning met een klein gezelschap terug en hij bezette een heuvel die lichtjes 

boven de vlakte uitstak. Daar plaatste hij zijn banier, in een poging om zijn verstrooide manschappen bij 

zich te verzamelen en hij wachtte er op de komst van zijn krijgsmakkers. Die hergroepering was nog 

volop aan de gang, toen de christenen vóór zich uit op de twee heuvels de vijanden opmerkten, die de 

tros uit elkaar geslagen hadden, deels uitgemoord en deels in beslag genomen. Zij hadden hun rangen 

niet opnieuw gesloten en de christenen hadden voor hun terugtocht geen andere keuze dan door te steken 

tussen die twee heuvels. Hun besluit om terug te keren stond vast, zij vormden hun formatie en gingen 

langzaam op weg, dwars door de rangen van de vijand, die hen van links en rechts in het oog hield. Deze 

laatsten waagden het ook niet om hen in hun goed georganiseerde aftocht het leven zuur te maken. Zo 

bereikten ze in een ordelijke colonne, waarbij de beste ridders zich strategisch in een kring rond de 

formatie hadden opgesteld, een plaats aan de oever van de stroom, waar zij een doorwaadbare plaats 

vonden om veilig over te steken. De aftocht van de christenen ging heel die nacht verder en ze keerden 

terug langs de route van de heenreis.  

Bij hun aankomst in Lamonia werden ze begroet door Gerard van Pougy, die met vijftig ridders en 

honderd Turcopolen in het gezelschap van Mahadan, een zoon van de sultan, de andere oever van de 

stroom bezet had gehouden om de vijand tegen te houden, voor het geval deze op het idee zouden komen 

om de stroom over te steken. Dat contact met Gerard kwam erg gelegen, want de koning was er erg voor 

beducht, dat de vijand hem op de ene of de andere oever zou overvallen, wanneer hij geïsoleerd was. Hij 

maakte zich ook zorgen over de infanterie, die hij, zoals eerder gezegd, had achtergelaten, want hij 

vreesde dat de vijand hen plots en onverhoeds zou overvallen. Daarom bleef hij drie dagen lang bij 

Lamonia wachten op hun komst. Hun aanvoerder was een bekwame edelman, Joscelin van Samosata.  

Na drie dagen had de christelijke infanterie zich bij mondjesmaat verzameld en zich opnieuw 

aangesloten bij de koninklijke troepen. In volgehouden marstempo bereikten ze uiteindelijk Caïro, waar 

ze hun kamp opsloegen vóór de brug van Babilyun. Een hertelling van de troepen wees uit dat er 

honderd ridders ontbraken, maar de vijand telde, naar verluidt, vijftienhonderd gesneuvelden. 
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XIX,26 Shirkuh trekt zich terug in Alexandrië. De koning rept zich daarheen en begint de stad te belegeren. 
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Shirkuh trok alle troepen die hem nog restten samen en leidde hen buiten het medeweten van de 

christenen dwars door de woestijn naar Alexandrië en de inwoners leverden prompt hun stad aan hem 

uit. 

Zodra de koning geruchten opving over deze operatie, riep hij zijn aanvoerders bij zich, alsook de sultan 

en diens zonen en enkele Egyptische edelen om hen uitgebreid te consulteren over een actieplan. Na een 

lang debat, wat niet abnormaal was in zulk problematisch dossier, besloot men tot een blokkade van de 

Nijl door de vloot. Alexandrië was zelf namelijk geen producent van voedsel of vruchten, maar was 

daarvoor volledig afhankelijk van de import langs het water vanuit Opper-Egypte. De vloot moest er dus 

voor zorgen dat deze import voor de Alexandriërs onmogelijk werd. Eens deze vlootoperatie uitgevoerd, 

trok Amalric met zijn leger naar die contreien en hij sloeg zijn kamp op tussen Toroge en Demenchut, 

acht mijl verwijderd van Alexandrië. Van daaruit stuurde hij verkenners uit, die moesten doordringen tot 

in de nederzettingen in die omgeving, ook al lagen die ver afgelegen in de woestijn. Ze moesten die 

plaatsen verwoesten om te verhinderen dat men van daaruit de belegerde Alexandriërs zou te hulp 

komen of dat boden vanuit de stad van daaruit zouden op zoek gaan naar nog andere externe 

bondgenoten. Tegelijkertijd moest de vloot alle passages van uitwijkelingen onmogelijk maken of ten 

minste op het spoor komen en pas na grondig onderzoek hun ‘fiat’ geven.  

Zo verliep ongeveer één maand, waarin de stad van nergens uit nog bevoorraad werd in voedsel. De 

bevolking begon te morren over de lege plekken in hun broodkisten en over de voedselschaarste tout 

court. 

Toen Shirkuh hierover hoorde, begon hij op zijn beurt ervoor te vrezen dat hij, net als de Alexandriërs, 

in zijn eigen leger zou te kampen krijgen met hongersnood. Daarom liet hij zijn neef Saladin met 

ongeveer duizend ruiters in Alexandrië achter. Zelf slaagde hij erin om dwars door de woestijn, maar in 

de onmiddellijke nabijheid van de christelijke troepen, te ontsnappen naar Opper-Egypte, vanwaar hij 

korte tijd eerder was opgerukt. 

Toen de koning dit vernam, ging hij verwoed in de achtervolging tot bij Babilyun. Zijn voltallige troepen 

stonden al vertrekkensklaar met pak en zak en hij had net het bevel gegeven om uit te rukken, toen plots 

Ben Escarsselle, een machtige Egyptische edelman, zich bij de koning aandiende met de boodschap dat 

Alexandrië te kampen had met een verschrikkelijke hongersnood. In de stad zelf had hij bloedverwanten 

die hoge functies bekleedden in het stadsbestuur. Het was hun taak om de door de voedselschaarste 

zwaar geteisterde inwoners vlot in de gewenste richting te kunnen sturen en de stad met alle ter plaatse 

gebleven Turken uit te leveren aan de koning.  

Deze nieuwe informatie was voor de koning aanleiding om zijn aanvoerders te consulteren. Het advies 

van iedereen was eensluidend en ook de sultan volgde hen daarin. Daarom keerden ze naar Alexandrië 

terug en begonnen ze aan een belegering met beide legers.  

 

XIX,27 Beschrijving van de situatie van Alexandrië.  
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Alexandrië is de allerlaatste stad van dat deel van het Egyptische grondgebied, dat zich westelijk 

uitstrekt in de richting van Libië. Het ligt op de grens van de landbouwzone en de woestijn, wat maakt 

dat buiten de stadsmuren, langs de kant van de ondergaande zon, het uitgestrekte niemandsland begint, 

dat totaal verstoken blijft van landbouw en bewerking. Zoals aloude kronieken ons leren, werd de stad 

gesticht door Alexander van Macedonië, de zoon van Philippus en haar naam is ook ontleend aan haar 

stichter. Volgens Julius Solinus28 werd de stad gesticht in de twaalfde Olympiade tijdens het consulaat 

van Lucius Papirius, zoon van Furius en van Gaius Petulius, de zoon van Gaius. De architect Dinocrates 

heeft de stad aangelegd en hij bekleedt in de lokale geschiedenis de tweede plaats na de stichter. 

De stad ligt niet ver van die Nijlmonding, die door de enen Heracleaticon en door anderen Canopicon 

wordt genoemd. Maar vandaag heeft de plaats waaraan deze monding vlakbij Alexandrië haar naam 

                                                           
28 Solinus, Collectanea 32,41; cf. supra II,7. 
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ontleent, zelf haar naam uit de Oudheid zien verdwijnen en zij wordt nu Rashid29 genoemd. De stad ligt 

5 of 6 mijl verwijderd van de stroombedding, maar in het seizoen van de overstromingen wordt het 

water via diverse kanalen tot in de stad geloodst. De watertoevoer wordt zorgvuldig opgevangen en 

bewaard in daarvoor aangelegde zeer ruime bassins, waaruit eenieder voor privé gebruik heel het jaar 

door kan putten. Ter plaatse slaagt men er echter ook in om het water dat vereist is voor de irrigatie van 

de boomgaarden buiten de stad, langs verborgen geulen uit deze bekkens te doen afvloeien.  

Alexandrië is qua ligging uitstekend geschikt voor uitgebreide handelsactiviteiten. Het beschikt over 

twee havens, die onderling gescheiden zijn door een smalle landstrook. Aan de punt van deze landtong 

verrijst een uitzonderlijk hoge toren, die Pharos genoemd wordt. Naar verluidt, werd die ten behoeve van 

de scheepvaart opgericht door Julius Caesar, die ook een veteranenkolonie naar deze plek heeft 

overgebracht. 

Vanuit Opper-Egypte krijgt Alexandrië langs de Nijl een rijkelijke toevoer van alle mogelijke voeding 

en alle andere waren. Als hoe dan ook bepaalde producten niet in Egypte beschikbaar zijn, dan worden 

die vanuit overzeese gebieden in overvloed per schip aangevoerd. Bijgevolg puilt deze stad, meer dan 

gelijk welke andere kuststad, uit van alle mogelijk luxeartikelen. Vanuit de beide Indiës, vanuit Saba, 

vanuit Arabië en de twee Ethiopiës, maar ook vanuit Perzië en de andere aangrenzende provinciën, 

wordt al wat in ons werelddeel niet verkrijgbaar is aan kruiden, parels, edelstenen, Oosterse 

luxeartikelen en exotische producten, langs de Rode Zee, de gebruikelijke vaarroute naar onze streken 

voor deze volkeren, naar Opper-Egypte geïmporteerd. De goederen worden afgeleverd in Aidab, een 

haven aan de Rode Zee en vandaar worden ze langs heel de Nijl getransporteerd tot in Alexandrië.  

Bijgevolg ontmoeten Westerlingen en Oosterlingen elkaar op grote schaal in deze stad en is zij het 

commerciële trefpunt bij uitstek voor beide werelden. De stad kan zich beroepen zowel op antieke als op 

actuele adelbrieven, maar verdient toch vooral respect, omdat de H. Marcus, de geestelijke zoon van de 

prins der apostelen, van godswege naar haar gezonden werd. Bijkomend punt van eer vormen de 

illustere preken en toespraken, die daar gehouden werden door de heilige kerkvaders Athanasius en 

Cyrillus, die daar ook begraven werden. Zij heeft recht op de tweede plaats onder de patriarchaten en is 

ontegensprekelijk de metropool van Egypte, Libië, Pentapolis en vele andere provinciën, 

Heel de vloot werd dus daarheen afgeleid. Alle havens en uitgangen werden geblokkeerd en niemand 

kreeg nog toelating om de stad binnen te komen.  

  

XIX,28 De koning zet het beleg voort en oefent zware druk uit op de Alexandriërs. 
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De in Syrië achtergebleven christenen kregen bericht over de belegering van Alexandrië door de koning. 

Ze wisten dat ze over zee op enkele dagen tijd ter plaatse konden geraken en wilden om ter eerst 

daarheen. Ze grepen naar de wapens, scheepten de nodige mondvoorraad in en staken op eigen initiatief 

en met veel enthousiasme van wal. Onder hen bevond zich onze voorganger, aartsbisschop Frederik van 

Tyrus. Hij werd aangestoken door het enthousiasme van de anderen en door zijn bijzondere sympathie 

voor de koning en hij voer met een aanzienlijk gevolg af naar Egypte. Maar door water uit de Nijl te 

drinken, werd hij het slachtoffer van een acute aanval van dysenterie. Nog voor hij de koning kon 

vervoegen, begon de kwaal nog te verergeren en moest hij noodgedwongen naar huis terugkeren. 

De christenen lieten de grootste scheepsmasten aanslepen, trommelden vaklui en schrijnwerkers op en 

gaven hen de opdracht om een fantastisch hoge toren te construeren, van waaruit ze een uitkijk hadden 

op heel de stad. Op geregelde afstand werden machines geïnstalleerd, die men gewoonlijk ‘petraria’ 

(=’steenwerper’) noemt. De kolossale stenen, die hiermee afgevuurd werden, brachten de muren aan het 

wankelen en zorgden voor een niet aflatende en niet vol te houden paniek bij de burgers.  

Rondom de stad lagen er, zoals een gordel van wouden en bladerrijke bossen, bekoorlijke en zeer 

vruchtbare tuinen vol fruitbomen en weldoende kruiden. De aanblik alleen al nodigde de voorbijgangers 

uit om binnen te gaan en er vervolgens even te verpozen. De christenen drongen er in groten getale 

binnen, in de eerste plaats op zoek naar materiaal voor de bouw van hun belegeringstuigen. Maar daarna 

werden ze alleen nog gedreven door vernielzucht en vandalisme. Heerlijk geurende en in vele opzichten 

                                                           
29 Rosetta. 
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nuttige bomen hakten zij om met een ijver, die de werkkracht van hen die alles geplant en verzorgd 

hadden ver overtrof. Alles werd met de grond gelijkgemaakt en van de vroegere situatie bleef geen spoor 

meer over. Toen achteraf vrede gesloten werd, bleven de burgers zich erover beklagen dat die 

vernielingen voor hen de grootste schade en het zwaarste verlies betekenden. 

De christenen bleven druk zetten en probeerden constant nieuwe technieken uit te vinden om het de 

belegerde stad moeilijk te maken. Ze gebruikten alle mogelijke middelen en tactieken om hen verliezen 

toe te brengen en gunden door hun onophoudelijke bestormingen geen moment van rust aan de 

uitgeputte inwoners. Deze waren wel zeer vertrouwd met commercie, maar hadden geen enkele militaire 

expertise. Omdat oorlog voeren voor hen een volstrekt vreemde bezigheid was, waren ze ook niet 

opgewassen tegen die ongewone inspanningen. De Turken, die ter plaatse gebleven waren, waren 

enerzijds bescheiden in aantal en anderzijds hadden zij ook niet veel zin om hun lot te verbinden aan die 

wispelturige en labiele burgers. Ze mengden zich dus zelden in de gevechten en dan nog telkens met de 

nodige reserve, wat dan weer niet erg bevorderlijk was voor het moreel van de anderen. Wat valt hier 

nog aan toe te voegen? De dagelijkse gevechten, het herhaaldelijk verlies van gesneuvelde medeburgers, 

de eindeloze wachtbeurten, de nachtelijke paniek en bovenal het voedselgebrek zorgden voor een totale 

uitputting en moedeloosheid bij de bevolking. Ze gaven er zelfs de voorkeur aan om hun stad achter zich 

te laten, niet meer terug te denken aan hun vrije status en hun lot toe te vertrouwen aan gelijk welk ander 

volk, in plaats van in eigen huis samen met vrouw en kinderen te creveren van de honger. Het volk 

begon te morren en die onvrede woekerde voort. Weldra verspreidde zich ook in het openbaar de 

boodschap dat men die verderfelijke vreemdelingen de stad moest uitjagen, omdat hun aanwezigheid 

rampzalig geweest was voor de burgers. Er moest gezocht worden naar een regeling, waardoor er een 

einde zou komen aan de huidige crisis, de belegering zou stopgezet worden en hun vrije status zou 

hersteld en genormaliseerd worden. 

Saladin voelde de situatie goed aan en hij stuurde in allerijl in het geheim boden uit om zijn oom Shirkuh 

in detail te informeren over de rampzalige situatie in de stad, over de plannen van de bevolking om zich 

van hem af te keren en over de catastrofale hongersnood. Hij smeekte zijn oom om dringend een 

oplossing te bedenken voor deze noodsituatie en de noodlijdende bevolking hoe dan ook hulp te bieden. 

Ondertussen sprak hij de vooraanstaanden en het volk toe, waarbij hij hen aanmaande om voor hun 

vrouwen en kinderen totterdood te strijden en zich waardig te gedragen conform de tradities en waarden 

van hun voorouders. Er was een hulpoperatie onderweg en zijn oom Shirkuh was bezig Egypte te 

doorkruisen om de stad te bevrijden en de vijand te verdrijven. Hij zou weldra komen opdagen met een 

ontzaglijk leger. 

De koning was op de hoogte van de onrust onder de burgers en drong erop aan om het beleg 

onverminderd verder te zetten. Hoe meer hij te weten kwam over hun rampzalige situatie, hoe heftiger 

hij de druk op hen opvoerde. Ook de sultan was bestendig in de weer en hij deed, zeer geëngageerd, vol 

ijver en verantwoordelijkheidszin constant de ronde van al zijn aanvoerders. Met gulle hand financierde 

hij de constructie van belegeringstuigen en van alle mogelijke oorlogsmateriaal. Hij zorgde voor een 

correcte betaling van de vaklui, deelde giften uit aan armen en noodlijdenden en zorgde er door zijn 

steunmaatregelen voor dat de gewonden over de middelen beschikten om zich te verzorgen. Bovendien 

toonde hij zich zeer vrijgevig voor al wie moedig streed en zich onderscheidde in de gevechten. 

 

XIX,29 Shirkuh start naar aanleiding van deze berichten onderhandelingen op met Hugo van Caesarea. 
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Terwijl dit alles zich afspeelde in Alexandrië, doorkruiste Shirkuh Opper-Egypte. Hij kwam aan bij 

Chus en probeerde die plaats stormenderhand in te nemen. Maar hij zag dat dit niet lukte en dat die 

operatie veel meer tijd zou in beslag nemen. De precaire situatie van zijn neef noopte hem dan ook om 

de zaken anders aan te pakken. Hij inde een financiële bijdrage bij de steden van Opper-Egypte en 

dirigeerde zijn troepen naar Neder-Egypte. 

Bij zijn aankomst in Babilyun constateerde hij dat de koning Hugo van Ibelin daarheen gestuurd had om 

toe te zien op Caïro en op de brug en hij zag dat de situatie er heel anders voorstond dan hijzelf gedacht 

had. Daarom ontbood hij zijn gevangene Hugo van Caesarea voor een vertrouwelijk gesprek. Shirkuh 

beschikte over de gave van het woord en over hoofse omgangsvormen en hij benaderde Hugo met 
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zorgvuldig uitgekozen woorden als volgt: “U bent een grote prins, edel en zeer beroemd bij uw volk en 

ik zou niet weten met wie van uw collega-aanvoerders – gesteld dat ik de vrije keuze had – ik dit 

vertrouwelijk gesprek zou willen voeren of wie van hen ik hierin liever zou laten participeren. De 

krijgskans stelt mij nu automatisch in de gelegenheid en de afloop van de gevechten heeft er ook voor 

gezorgd dat ik in de huidige situatie kan terugvallen op uw expertise, wat mij in andere omstandigheden 

veel moeite zou gekost hebben. Ik beken ootmoedig dat ik, met de eerzucht die stervelingen eigen is, 

aangetrokken door de welvaart van het koninkrijk en vertrouwend op de steun van de autochtone 

bevolking, die helaas niets voorstelt, op een bepaald ogenblik de ambitie koesterde om het koninkrijk in 

handen te krijgen. Ten koste van zware uitgaven en eindeloze inspanningen, die, zoals ik het nu zie, 

vruchteloos waren, ben ik met een zeer uitgebreide ruiterij, samengesteld uit edelen met allemaal 

diezelfde ambitie, doorheen tal van gevaarlijke situaties naar Egypte afgezakt. Ik verwachtte mij daarbij 

aan een andere afloop van de gebeurtenissen dan nu het geval is. Het lot heeft zich, zo realiseer ik mij 

nu, gekeerd tegen mijn komst naar hier. Hopelijk is het mijn terugkeer wel gunstig gezind! 

U bent, zoals ik al zei, een edelman, hoog aangeschreven bij de koning en invloedrijk, zowel door uw 

woorden als door uw daden. U moet optreden als bemiddelaar tussen ons beide en mogen mijn woorden, 

in uw handen gelegd, succes opleveren! Zeg aan uw koning het volgende: “Wij verdoen hier onze tijd en 

de dagen gaan maar voorbij, terwijl in eigen land zo veel dossiers op ons liggen te wachten.” Trouwens, 

in het Koninkrijk zelf vereisen heel wat dringende kwesties de aanwezigheid van de koning, terwijl nu al 

zijn inspanningen alleen externen baat opleveren. Immers, als hij ons zal verdreven hebben, moet hij al 

die weelde hier overlaten aan armzalige lui, die het nauwelijks waard zijn om te leven. Ik stel voor dat 

hij nu al mijn gevangenen terug overneemt, het beleg opheft en al zijn gevangenen, inclusief die van 

Alexandrië teruggeeft. Ik ben van mijn kant bereid om Egypte te verlaten, als hij mij vooraf de garantie 

geeft dat ik op de terugreis niet zal lastig gevallen worden door zijn manschappen.” 

XIX,30 Hugo van Caesarea stelt samen met de koning en de baronnen een overeenkomst op. 
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Hugo was een wijs en vooruitziend man en hij maakte bij het aanhoren van het voorstel van Shirkuh 

voor zichzelf een zorgvuldige afweging. Enerzijds twijfelde hij er niet aan dat de inhoud van dit 

vredesvoorstel een goede zaak was voor de christenen. Maar anderzijds wilde hij de perceptie tegengaan 

dat hij bij zijn aanpak van de besprekingen vooral geïnspireerd werd door zijn eigen verlangen naar 

vrijheid i.p.v. door het algemeen belang. Daarom vond hij het meer gepast om de eerste aanzet te laten 

gebeuren door iemand anders. Hij heeft trouwens zijn intenties in verband met deze aanpak van de zaak 

later aan ons in vertrouwen meegedeeld.  

Een andere gevangene, die ook dicht bij de koning stond, Arnulf van Turbessel, was in hetzelfde gevecht 

samen met Hugo van Caesarea, zoals eerder beschreven, gevangengenomen. Hij werd er nu mee belast 

om deze boodschap over te brengen. Hij haastte zich met dat voorstel naar de koning en hij informeerde 

hem in detail over de beweegredenen van zijn missie. De koning belegde daarop een vergadering met 

zijn baronnen, waarbij ook de sultan en zijn zonen aanwezig waren. Daar legde Arnulf de voorstellen 

inhoudelijk en vormelijk voor. De vergadering kon zich vinden in de bepalingen van het vredesvoorstel, 

die blijkbaar zowel eervol waren als volledig in overeenstemming met de aangegane afspraken tussen de 

koning en de kalief. De stad zou door de overgave in handen komen van de koning en de vijanden. 

Zowel deze die geblokkeerd zaten in de stad, als die zich onder leiding van Shirkuh over Egypte 

verspreid hadden, moesten het Egyptische grondgebied verlaten, nadat eerst al hun christelijke 

gevangenen vrijgelaten waren en zijzelf ook al hun gevangenen teruggekregen hadden. Ook sultan 

Shawar – en met hem alle Egyptische satrapen – keurde het vredespact goed en accepteerde zonder 

problemen deze overeenkomst. Shawar verklaarde dat het voor hem een volledige voldoening betekende 

dat zijn gevaarlijkste vijand en rivaal voor de heerschappij buiten spel gezet werd. 

Uiteindelijk maakte Hugo zijn opwachting, de onderhandelingen werden afgerond en hij legde met het 

akkoord van eenieder de laatste hand aan het verdrag. 

 

XIX,31 De stad wordt aan de koning overgedragen en aan de Alexandriërs wordt vrede toegezegd. 
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Via herauten werd aan elke legerafdeling afzonderlijk en aan de troepen in het algemeen de volledige 

beëindiging van de vijandelijkheden afgekondigd en tevens het op grond van een edict uitdrukkelijke 

verbod om de Alexandriërs enig nadeel te berokkenen. De inwoners van de stad waren erg blij met het 

bereikte vredespact. Ze waren geradbraakt door de lange belegering en waren alle doorstane ellende 

grondig beu. Ze konden nu weer naar buiten komen en het betekende voor hen een waar genoegen om 

weer vrij rond te kunnen wandelen en zo al hun frustraties af te kunnen reageren. Ze genoten van hun 

vrijheid, beschikten weer over een overvloed aan voedsel en hun vrijheid om handel te drijven was weer 

volledig hersteld. Hun eerste bekommernis bestond er nu in om de destructieve fysieke effecten van hun 

inertie weg te werken en hun moraal weer op te krikken. Ze schepten er nu genoegen in om de troepen 

bezig te zien, waarmee ze vrede gesloten hadden en waarvoor ze in het recente verleden zulke afschuw 

en haat gekoesterd hadden. De contacten met hen waren voor de Alexandriërs zeer aangenaam, ook al 

hadden ze hen, tot korte tijd daarvoor, beschouwd als bewerkers van hun verderf en tevens aansprakelijk 

voor hun dood.  

Ook de christenen vonden het niet onprettig om de stad, die hun doelwit geweest was, binnen te gaan en 

vrijuit een toer te maken langs alle straten, havens en omwallingen. Ze probeerden alle visuele indrukken 

op te slaan, zodat ze bij hun thuiskomst voldoende verhaalstof hadden en hun relaas ontspannend kon 

inwerken op hun publiek.  

Boven de schitterende stad Alexandrië prijkt een fantastisch hoge toren, Pharos genaamd. Als zijn 

fakkels aangestoken worden en overvloedig licht verspreiden, zoals een ster, betekenen die lichtstralen 

een nachtelijk baken voor schippers met onvoldoende terreinkennis. Want het binnenvaren van 

Alexandrië is gekenmerkt door riskante verborgen vaarplekken en verraderlijke ondiepten. Maar 

schippers die vóór hun intrede in de haven op hun ‘qui vive’ zijn door de verlichting vanuit die 

vuurtoren, die constant brandt en van overheidswege gefinancierd wordt, kunnen het risico van een 

schipbreuk voorkomen en een veilige koers varen. Boven Pharos werd het koninklijk vaandel geheven 

ten teken van overwinning en zo werd via de aanblik van deze vlag een feit, dat voordien nog maar in 

beperkte kring bekend was, nu voor iedereen manifest. Wie zich voorheen op de vlakte hadden 

gehouden en ervoor terugschrokken om een samenwerkingsakkoord met de christenen af te sluiten, 

waren nu door het bereikte akkoord gerustgesteld en aarzelden niet meer om overeenkomsten met 

christenen af te sluiten en zich te verlaten op ons gegeven woord. Allemaal waren ze erg verwonderd 

over dat een zo talrijke bevolking en een zo omvangrijke externe steunexpeditie, die zich samen loyaal 

geëngageerd hadden voor de beveiliging van de stad, door zulk een bescheiden leger probleemloos 

binnen de stadswallen geblokkeerd en tot een zeer vernederende en smadelijke overgave gedwongen 

werden. Want het christelijke leger beschikte over ternauwernood 500 ridders en 4000 of 5000 

voetknechten, terwijl de belegerde stad kon rekenen op ruim 50.000 gewapenden. 

XIX,32 De koning verzamelt nu al zijn troepen en keert met hen terug naar het Koninkrijk. 
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Saladin trok nu naar de koning en hij verbleef in afwachting van zijn terugreis in het kamp van de 

christenen. Hij kreeg een lijfwacht toegewezen die erover moest waken dat hij respectvol behandeld 

werd en niet te lijden had van het wangedrag van sommige heethoofden. De sultan zelf deed langs de 

stadspoorten zijn triomfantelijke intrede in de stad, vergezeld door zijn troepen en begeleid door 

trompetgeschal, tromgeroffel, koorzang en muziek van diverse instrumenten. De stoet werd ingeleid 

door een eindeloze rij beambten, zijn troepen zorgden ook voor veel lawaai en heel dat spektakel leidde 

tot paniek bij de inwoners. De sultan veroordeelde sommige burgers, maar anderen stelde hij buiten 

vervolging. Hij onderzocht alle delicten tot op de bodem, maar ieder die het verdiende kreeg van hem 

een beloning. 

Uiteindelijk veroordeelde hij de burgers tot een niet definitief vastgelegde geldboete. Hij stelde tevens 

functionarissen aan om die boetes te innen en ambtenaren die er moesten voor zorgen dat de burgers hun 

fiscale verplichtingen nakwamen. Toen hij heel veel geld had binnengehaald, gaf hij het bestuur van de 

stad in handen van enkele vertrouwelingen en daarna trok hij zich triomfantelijk terug in zijn kamp. 
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De christenen snakten ernaar om terug te keren. Al wie per schip gekomen was, maakte zijn reisbagage 

klaar en ging aan boord. Ze rekenden op een gunstige wind en keerden in uitgelaten stemming naar huis 

terug. De koning liet alle tuigen verbranden, maakte ook zijn bagage klaar en trok in de richting van 

Babilyun. Daar haalde hij het detachement op, dat hij er had achtergelaten, bevestigde de sultan in zijn 

functie, stuurde alle vijanden weg en nam de gevangen genomen christenen terug op. Op 21 augustus 

1167 na Christus, in het vierde jaar van zijn regering, deed Amalric zijn intrede in Ascalon. 
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BOEK XX. Strijd om Egypte, onder meer met keizer Manuel van Constantinopel als 

bondgenoot. 

 

XX,1 Aartsbisschop Hernesius van Caesarea en koninklijk butler Odo van Saint-Amand 

komen terug van Constantinopel met een bruid voor de koning. Hij wordt in de kerk van Tyrus 

gekroond en treedt daar tevens in het huwelijk. 
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Ondertussen hadden de gedenkwaardige aartsbisschop van Caesarea Hernesius en de 

toenmalige koninklijke butler Odo van Saint-Amand de missie naar keizer Manuel van 

Constantinopel in opdracht van de koning met kennis van zaken en plichtsgetrouw 

uitgevoerd. Ze hadden het doel bereikt dat ze voor ogen hadden en keerden na verloop van 

twee jaar terug. In hun gezelschap brachten zij de aanstaande bruid van de koning mee, de 

dochter van protosebastos Johannes en zij legden aan in Tyrus. 

Zodra de koning wist van hun aankomst, trok hij in allerijl daarheen en hij riep ook alle 

kerkelijke prelaten en rijksbaronnen op. Maria ontving de koninklijke zegening en zalving, 

Amalric zelf schitterde in zijn koninklijk gewaad met op zijn hoofd de diadeem van zijn 

voorvaderen. Hun huwelijk werd met de passende luister voltrokken door de 

gedenkwaardige patriarch Amalric op 29 augustus in de kerk van Tyrus. 

Protosebastos Johannes, wiens dochter zoals gezegd trouwde met de koning, was de zoon 

van de oudste broer van de keizer en dus zijn neef. Als escorte voor zijn achternicht stuurde 

de keizer een aantal vooraanstaande en aanzienlijke leden van zijn entourage mee, o.a. 

Palaeologos, zijn bloedverwant Manuel Sebastos en daarnaast nog vele anderen. Zij moesten 

met veel luister de bruid tot bij de koning begeleiden en toezien op de minutieuze naleving 

van het voorgeschreven protocol.  

Ten tijde van deze gebeurtenissen werd de kerk van Tyrus geleid door Frederik, die hierom 

was overgeplaatst uit de kerk van Akko. De aartsbisschop was zo vriendelijk om mij drie 

dagen na de kroning en de huwelijksceremonie in zijn stad in het bijzijn van de koning, op 

diens verzoek en dat van vele andere vooraanstaanden, te benoemen tot aartsdiaken van de 

kerk van Tyrus. Willem had vrijwillig afstand gedaan van dit ambt, toen hij opgeroepen 

werd om in de kerk van Akko te fungeren. 

 

XX,2 Andronicus, een bloedverwant van de keizer, ontvoert Theodora, de weduwe van koning 

Boudewijn naar vijandelijk gebied. 
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Rond diezelfde tijd arriveerde vanuit Cilicië een zekere Andronicus, een machtige Griekse 

edelman en tevens bloedverwant van de keizer van Constantinopel, vergezeld van een 

uitgebreid leger. Op dat moment werd koning Amalric nog opgehouden in Egypte en hij 

wilde tot aan de terugkeer van de koning bij ons blijven als ondersteuning. Maar, ‘zoals een 

slang in de schoot of een muis in de voorraadkast’, was hij niet erkentelijk tegenover zijn 

gastheren en zo bevestigde hij de correctheid van het aloude gezegde van Maro1: “Ik ben 

bang voor de Danaërs2, zeker als zij geschenken meebrengen.” 

De koning schonk Andronicus dadelijk na zijn terugkeer de stad Beiroet. Andronicus wilde 

de stad bezoeken en nodigde Theodora, weduwe van koning Boudewijn en via haar 

bruidsschat ook heerseres over Akko, daarbij uit. Zij was tevens zijn achternicht en hij was 

bij haar lange tijd te gast geweest. Maar hij ontvoerde haar, naar men zegt, op bedrieglijke 

wijze en nam haar mee naar vijandelijk gebied en daarna naar Perzië … met de steun van 

Nur ad-Din.    

                                                           
1 Publius Vergilius Maro, Aeneis 2,49. 
2 Grieken 
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XX,3 In Petra en Hebron worden kerken opgericht en bisschoppen aangesteld. Stefan, 

kanselier van de koning van Sicilië en in Palermo tot bisschop verkozen, komt naar Syrië. 

Graaf Willem van Nevers overlijdt in onze contreien. 
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Datzelfde jaar gebeurde er niets in het Koninkrijk dat het vermelden waard is. Wel werden 

er rond de Veertigdagentijd twee kerken opgericht en meteen werden daar ook bisschoppen 

aangesteld. Eén daarvan, namelijk Petra, had sinds de aankomst van de Latijnen in het 

Beloofde Land, geen Latijnse bisschop meer gehad. We hebben het hier over de hoofdstad 

van Arabia Secunda, die gelegen is aan de overzijde van de Jordaan in het land van Moab. 

De andere, namelijk Hebron, had, naar verluidt, nooit een bisschop gehad, maar in de 

Griekse periode was zij een priorij, wat, zoals bekend, eertijds ook het statuut was van de 

kerk van Bethlehem. Maar ter ere van de geboorte van de Heer verwierf deze heilige en aan 

God welgevallige stad al eerder, namelijk dadelijk na haar bevrijding onder de regering van 

Boudewijn I, terecht het privilege van een kathedraal. 

Nu kreeg ook de kerk van Hebron terecht en voor het eerst deze bijzondere erkenning als 

eerbetoon aan de dienaren Gods zaliger gedachtenis, Abraham, Isaak en Jakob. Als hoofd 

van de kerk van Petra en tevens metropoliet van Arabia Secunda werd Guerricus aangesteld, 

die voorheen regulier kanunnik van de Tempel van de Heer was. Raynald, een neef van 

patriarch Fulcher zaliger, werd bisschop van Hebron. 

In de loop van de volgende zomer belandde Stefan, kanselier van de koning van Sicilië en 

tevens verkozen tot bisschop van Palermo, in onze contreien. Deze jongeman van goede 

inborst en met een fysieke uitstraling, was de broer van graaf Rotrou van Perche. In Sicilië 

hadden vooraanstaande figuren tegen hem geageerd en samengezworen. Zij hadden hem 

zonder de toestemming van de koning – deze was nog een kind – en zonder dat de koningin-

moeder daar iets kon tegen inbrengen, uit het Koninkrijk verjaagd. Met een beperkt 

gezelschap was hij met moeite aan de samenzweerders kunnen ontsnappen. Maar niet lang 

na zijn aankomst bij ons werd hij ernstig ziek. Hij overleed en werd eervol begraven in de 

kapittelzaal van de Tempel van de Heer. 

Rond diezelfde tijd arriveerde in Jeruzalem, met een aanzienlijk escorte van ridders, graaf 

Willem van Nevers, een grote, machtige en vooraanstaande edelman uit het rijk van de 

Franken. Het was zijn intentie om op eigen kosten in dienst van de christenheid de vijanden 

van het christelijk geloof te komen bekampen. Maar zijn vrome en eervolle plannen werden 

helaas verijdeld door zijn vroegtijdige dood, waardoor hem blijkbaar het welslagen van zijn 

actie niet gegund was. Hij werd immers getroffen door een plotse maar aanslepende ziekte 

en daaraan bezweek hij uiteindelijk na ernstig lichamelijk lijden in het begin van de ‘fleur’ 

van zijn topjaren als jonge volwassene en tot intens verdriet van iedereen. 

 

XX,4 Een keizerlijk diplomatieke missie komt naar de koning met een samenwerkingsvoorstel. 

De aartsdiaken van Tyrus wordt uitgestuurd en hij bereikt overeenstemming met de keizer 

over een ontwerp van een verdrag. 
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Diezelfde zomer stuurde de keizer een gezantschap uit naar onze koning. Het bestond uit 

graaf Alexander van Gravina en een zekere Michaël van Otranto. Zij arriveerden in Tyrus en 

de koning verleende hen een privé audiëntie, waarbij hij ook enkele leden van zijn entourage 

uitnodigde om aan het gesprek deel te nemen. De gezanten zetten de redenen van hun missie 

uiteen en overhandigden een brief van de keizer met de details.  

De kern van zijn boodschap luidde als volgt: De keizer had vernomen dat het nog altijd 

machtige en zeer welvarende Egyptische rijk nu in handen gekomen was van verwijfde 

zwakkelingen. Ook de naburige volkeren waren op de hoogte van de onmacht, de zwakte en 
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de onbekwaamheid van zowel de Egyptische vorst als van de elite. Vermits de actuele 

situatie van Egypte niet lang houdbaar was en alles uiteindelijk wellicht zou uitdraaien op 

een overname van het rijk en van het bestuur door andere volkeren, was de keizer op het 

idee gekomen dat dit gebied met behulp van de koning gemakkelijk onder zijn gezag kon 

gebracht worden. Vandaar deze diplomatieke missie. Volgens sommigen had onze koning al 

wel eerder bij herhaling de keizer over datzelfde thema met gezanten en – wat nog meer 

waarschijnlijk is – via brieven benaderd met de uitdrukkelijke vraag om bijstand in de vorm 

van troepen, een vloot en financiële steun. Onder af te spreken voorwaarden zou de keizer 

dan bepaalde delen van het Egyptische rijk en van de buit kunnen opstrijken. 

Tot zover de achtergrond van deze diplomatieke missie naar de koning. Zodra de details van 

een overeenkomst conform de wens van beide partijen waren uitgewerkt, werd ik door de 

koning gemandateerd om het keizerlijk gezelschap te vervoegen. Ik kreeg de opdracht om 

terstond de conclusies van de koning en van heel het Koninkrijk schriftelijk aan de keizer 

over te brengen. Verder moest ik de definitieve overeenkomst binnen het mij toegewezen 

mandaat ratificeren in de vorm die vooraf was vastgelegd. Ik sloot mij dus aan bij de 

keizerlijke missie, die mij in Tripoli stond op te wachten, zoals de koning per brief had te 

kennen gegeven. Vervolgens vertrokken wij naar de keizerlijke hoofdstad.  

De keizer zelf werd vooralsnog opgehouden in Servië, een bergachtige, beboste en moeilijk 

toegankelijke regio, gelegen tussen Dalmatië, Hongarije en Illyrië. De Serviërs waren in 

opstand gekomen en vertrouwden daarbij op de krappe toegangswegen en de 

ontoegankelijkheid van hun gebied.  

Volgens aloude overleveringen stamt heel dat volk af van gedeporteerde bannelingen, die 

veroordeeld waren om daar metalen op te graven en marmer te kappen. Vandaar ook hun 

naam die refereert aan slavernij. Hoe dan ook is het een onbeschaafd en ongedisciplineerd 

volk, dat leeft in bossen en bergen, geen enkele notie heeft van landbouw, maar rijk is aan 

groot en kleinvee. Melk, kaas, boter, honig en was hebben zij in overvloed. Hun magistraten 

noemen ze ‘suppani’. Soms zijn ze onderdanig aan de keizer, maar bij andere gelegenheden 

verlaten zij hun bossen en bergen om heel de omliggende regio te plunderen. Zij zijn immers 

erg driest en oorlogszuchtig. Precies omwille van deze niet te tolereren wandaden tegenover 

hun buren was de keizer tegen hen uitgerukt met een sterke en zeer talrijke troepenmacht. 

De keizer onderwierp hen, sloeg hun opperste leider in de boeien en keerde vervolgens 

terug. Na heel wat omzwervingen slaagden we erin hem te ontmoeten in de provincie 

Pelagonia, op een plaats die gewoonlijk Butella genoemd wordt. Die ligt in de nabijheid van 

die aloude stad van de gelukzalige, onoverwinnelijke keizer Justinianus, namelijk Justiniana 

Prima, die heden Achrida3 genoemd wordt. Daar kregen we vanwege de keizer een eervol 

onthaal en we genoten er van zijn gulle keizerlijke gastvrijheid. Wij informeerden hem in 

detail over de motieven achter onze diplomatieke missie en over de teneur van de 

overeenkomst. Hij reageerde daarop heel positief en dankbaar en hij gaf zijn goedkeuring 

aan het ontwerp van verdrag. Beide partijen legden nu een plechtige eed af en de keizer 

bekrachtigde nu officieel alle afspraken die door de diplomaten voorbereid waren. Wij 

kregen een keizerlijke brief mee met daarin de integrale tekst van de overeenkomst. 

Daarmee was onze missie tot een goed einde gebracht en konden wij, zoals gebruikelijk 

overladen met geschenken, afscheid nemen en op 1 oktober aan de terugreis beginnen. 

 

XX,5 De koning zakt met zijn manschappen af naar Egypte en hij begint een oorlog tegen dat 

land in strijd met het onderling afgesloten verdrag. 

 

 

                                                           
3 Ohrid (Macedonië). 
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Maar dadelijk na ons vertrek naar Constantinopel en dus nog vóór onze terugreis naar huis 

en bijgevolg ook nog vooraleer de koning zekerheid had over keizerlijke ondersteuning, 

deed ondertussen als een lopend vuur, zoals men zegt, het gerucht de ronde dat de 

Egyptische sultan Shawar verschillende missies had uitgestuurd naar Nur ad-Din om in het 

geniep diens steun af te smeken. Hij meldde hem dat hij wilde terugkomen op het verdrag 

dat hij met onze koning had afgesloten en dat hij tegen zijn zin contractuele verplichtingen 

aan een vijandig volk op zich genomen had. Indien hij kon rekenen op de hulp van Nur ad-

Din, zou hij dat verdrag verbreken en volledig afstand nemen van koning Amalric.  

Naar verluidt was de koning met reden erg verontwaardigd. Hij trommelde ruiters en 

voetvolk op uit heel zijn rijk en zakte daarmee in allerijl af naar Egypte. Sommigen beweren 

echter dat al die geruchten uit de lucht gegrepen waren. Volgens hun versie zou sultan 

Shawar geen schuld treffen en had hij geen represailles verdiend, want hij was de bepalingen 

en de verbintenissen van het verdrag loyaal nagekomen. De oorlog die hem aangedaan werd 

was in die logica volkomen onwettelijk en goddeloos en de aantijgingen tegen hem waren 

gewoon een dekmantel om deze ongewone expeditie te rechtvaardigen. Vandaar ook, zo 

voegen deze bronnen eraan toe, dat de Heer, de rechtvaardige rechter over onze geheimen en 

over ons geweten, zijn steun aan al onze acties terugtrok en dat hij niet duldde dat deze 

illegale operatie succesrijk zou aflopen.  

Naar verluidt was het brein achter dit onheil en de aanstichter ervan Gilbert van Aissailly, 

Meester van het Hospitaal van Jeruzalem. Hij was zeer moedig en uiterst gul, maar tevens 

mentaal labiel en een warhoofd. Hij joeg er alle financiële reserves van de Orde door en ging 

daarbovenop nog aanzienlijke leningen aan. Al die fondsen spendeerde hij om ridders aan te 

lokken, waar hij ze ook maar kon vinden. Op die manier zadelde hij het Hospitaal op met 

een immense schuldenlast, die hij onmogelijk nog kon terugbetalen. Uiteindelijk legde hij in 

wanhoop zijn functie neer en hij deed afstand van de leiding van de Orde, waarbij hij haar 

wel belastte met een schuld in de orde van honderdduizend goudstukken. Naar verluidt, had 

hij al die enorme uitgaven gedaan vanuit de overweging dat het Hospitaal na de inlijving van 

Egypte, op basis van een afspraak met de koning, Bilbeis, het voormalige Pelusium, 

definitief zou inpalmen met alle bijhorende rechten en gronden.  

De Broeders van de Tempel onttrokken echter hun medewerking aan deze expeditie, hetzij 

omwille van gewetensbezwaren, hetzij omdat het initiatief en de leiding van heel de operatie 

volgens hen heel duidelijk in handen lag van de Meester van de concurrerende Orde. Zij 

weigerden dus manschappen te leveren of de koning naar Egypte te volgen. De oorlog 

verklaren aan een bevriend regime, dat betrouwde op ons gegeven woord, was voor hen 

moeilijk aanvaardbaar, want in strijd met de inhoud van het onderling afgesloten akkoord en 

met een elementair respect voor het recht. Trouwens, volgens hen verdienden de 

Egyptenaren dit niet, want zij hadden hun woord gehouden.  

 

XX,6 Bilbeis wordt belegerd en ingenomen. De sultan misleidt de koning met de belofte van 

een aanzienlijke geldsom. 
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De koning maakte zich dus op voor de strijd en bracht heel zijn oorlogsapparaat in 

gereedheid. Hij trommelde alle strijdkrachten van zijn rijk op en daarmee zakte hij in de 

maand oktober van zijn vijfde regeringsjaar af naar Egypte. Hij trok op zijn route door de 

woestijn en bereikte na ongeveer tien dagen Pelusium. Onmiddellijk begon hij aan het beleg 

en na drie dagen kon hij de stad innemen. Hij verschafte zich gewapenderhand toegang en 

liet meteen ook zijn troepen binnen. Dit alles speelde zich af op 3 november.4 Bij de inname 

van de stad werd de meerderheid van de burgers, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht 

                                                           
4 In feite: 4 november. 
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afgemaakt met het zwaard. Wie er toch in slaagde om, hoe dan ook, aan de dood te 

ontkomen verloor daarbij wel zijn vrijheid, wat mannen van eer nog meer duchten dan gelijk 

welk levenseinde. Zij belandden dus in een ellendige toestand van slavernij en dat was onder 

meer het lot van de zoon van de sultan, Mahadan en van één van zijn neven. Onder hun 

beide hadden zij de stad bestuurd en waren zij verantwoordelijk geweest voor de daar 

verzamelde strijdkrachten. 

Zodra er vrije toegang was tot de stad, konden individuele krijgers of teugelloze groepen 

binnenkomen en doordringen in de intimiteit van de privéwoningen. Mensen die 

ondergedoken waren en zich veilig waanden, werden gevangengenomen en schandelijk ter 

dood gebracht. Als zij stootten op volwassenen mannen, die wapens konden hanteren, 

werden deze terstond met het zwaard omgebracht. Ouderlingen werden nauwelijks gespaard 

en voor kinderen of mensen van tweede rang was er helemaal geen respijt. Alle 

kostbaarheden van de stad werden beschouwd als oorlogsbuit en de meest waardevolle 

stukken werden bij lottrekking verdeeld. 

Shawar was door het nieuws over de gebeurtenissen in Bilbeis erg onthutst en hij wist niet 

hoe te reageren. Hij voelde zich in het nauw gedrongen. Het ene moment overwoog hij om 

de koning met geschenken te overstelpen en zijn woede tot bedaren te brengen door hem 

veel geld aan te bieden. Maar even later dacht hij er dan weer aan om de leiders in de buurt, 

zijn geloofsgenoten, te hulp te roepen met smeekbeden of tegen betaling. Als uiterste 

redmiddel besloot hij uiteindelijk beide strategieën toe te passen. Hij zond dus een 

afvaardiging naar Nur ad-Din, smeekte om hulp en verkreeg die ook. Nur ad-Din ontbood 

Shirkuh, die wij al vaak vermeld hebben en hij vertrouwde hem een deel van zijn troepen 

toe, samen met een aantal edelen en satrapen, die met hem deze verantwoordelijkheid 

konden delen. Hij liet voldoende voedselvoorraad inslaan voor de tocht en stuurde hen dan 

samen met voldoende kamelen als lastdieren naar Egypte. 

 

XX,7 De koning slaat zijn kamp op voor Caïro en wacht op het door de sultan beloofde geld. 
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Na de verwoesting van Pelusium liet de koning heel zijn leger optrekken naar Caïro. De 

opmars verliep echter heel traag, want op tien dagen tijd legde hij nauwelijks de afstand van 

één dagmars af. Uiteindelijk kon hij dan toch bij de stad zijn kamp opslaan. Hij liet de 

belegeringstuigen klaarmaken, evenals het vlechtwerk en alle andere voor een dergelijke 

operatie vereiste instrumenten. Al deze voorbereidingen aan de buitenzijde van de stad 

vormden de aankondiging van een nakende bestorming. De belegerde bevolking raakte er in 

paniek door en zag de dood al voor ogen. Wie op de hoogte was van de reële motieven van 

deze koninklijke actie begreep dat de langzaam-aan-actie bij het beleg in feite bedoeld was 

om de sultan, die in paniek was door de aankomst van de belegeringsmacht, meer respijt te 

geven om uitgebreid te beraadslagen en een financiële compensatie voor de terugtrekking 

van het leger te onderhandelen. De finale doelstelling van de koning kwam in de grond 

immers hierop neer: geld incasseren van de sultan. Hij wilde liever weggaan na het 

opstrijken van een afkoopsom dan die steden, zoals eerder in Pelusium, overleveren aan 

plunderingen door de troepen. Daarover later meer. 

Ondertussen deed de sultan verwoede toenaderingspogingen via mensen uit zijn naaste 

omgeving of uit de entourage van de koning en hij testte daarbij alle contactmogelijkheden 

uit. Uiteindelijk focuste hij zich op de geldhonger van de koning en hij stelde hem een 

bedrag in het vooruitzicht dat heel Egypte, zelfs als alle reserves volledig aangewend 

werden, onmogelijk zou kunnen opbrengen. Naar verluidt, beloofde hij twee miljoen 

goudstukken in ruil voor de vrijlating van zijn zoon en van zijn neef, alsook voor de aftocht 

van de christelijke troepen en hun terugkeer naar huis. Later zou blijken dat het geenszins 

zijn bedoeling was om de beloofde som uit te betalen. Hij wilde alleen maar beletten dat de 
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koning met zijn plotse invasie tot bij Caïro zou geraken en deze stad stormenderhand zou 

veroveren. Men was daar immers ter plaatse niet op voorbereid en ook onvoldoende 

voorzien van versterkingen. Getuigen van deze gebeurtenissen beweren met klem dat de 

verovering van Caïro een uitgemaakte zaak zou geweest zijn, als ons leger na de inname van 

Pelusium terstond in ijltempo naar die stad was opgerukt. De Egyptenaren waren op dat 

ogenblik immers nog totaal ontmoedigd en verbijsterd door de recente nederlaag en de 

hieraan verbonden zware materiële schade, die deze belangrijke stad had opgelopen. Naar 

alle waarschijnlijkheid zou, bij een verrassingsaanval op Caïro, de weinig energieke en 

verwijfde bevolking, die sinds lange tijd alleen maar geïnteresseerd was in genot en elke 

militaire expertise ontbeerde, totaal ontredderd geweest zijn. Zij konden immers de 

rookwolken uit de naburige stad nog zien opstijgen en hadden net gehoord van het hoge 

aantal slachtoffers. Zij zouden er dan zeker voor gevreesd hebben om hetzelfde lot als de 

anderen te ondergaan en niet meer de spirit of de kracht hebben kunnen opbrengen om 

weerstand te bieden. 

  

XX,8 De christelijke vloot vaart de Nijl op en voegt zich bij het landleger. De sultan houdt 

zich niet aan de afspraak, probeert weerstand te bieden en roept daarvoor de hulp in van de 

Turken. 
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Tot zover de situatie bij Caïro. Ondertussen had de koning bij zijn vertrek uit het Koninkrijk 

ook aan onze vloot opgedragen om onverwijld uit te varen. Zij kon, naar verluidt, genieten 

van een gunstige wind en zo de Nijl-arm, die in de volksmond Carabeix genoemd wordt, 

binnenvaren. Vandaar bereikten de schepen Tampnis, een aloude stad aan de oever van de 

stroom. Deze stad werd door de christenen overweldigd, verwoest en leeggeplunderd. 

Vervolgens probeerden ze via diezelfde stroom in contact te komen met de koning. De 

Egyptenaren blokkeerden echter de vaarroute met hun schepen en verhinderden zo hun 

doortocht. De koning stuurde daarop zijn opperbevelhebber Humfred van Toron met een 

select detachement ridders uit, om ten allen prijze de andere oever van de stroom te bezetten 

en zo de doortocht mogelijk te maken. Dat zou zeker ook gelukt zijn, als circulerende 

geruchten over een mogelijke inval van Shirkuh de christenen niet tot een ander scenario 

zouden gedwongen hebben. De vloot kreeg de opdracht om terug naar de kust te varen en bij 

hoogdringendheid naar het Koninkrijk terug te keren. Zo geschiedde maar zij verloren wel 

één van hun galeien door onvoorzichtigheid.  

De sultan en zijn entourage deden ondertussen verwoede pogingen om de koning op afstand 

te houden. Met listen konden zij resultaten bereiken, die volgens hun aanvoelen op basis van 

hun militair potentieel niet haalbaar waren. Hun gebrek aan effectieve middelen probeerden 

ze dus te compenseren met frauduleuze praktijken. Zo beloofden ze wel een enorme som 

geld, maar tegelijkertijd probeerden ze uitstel van betaling te krijgen, met de argumentatie 

dat het bedrag te groot was om volledig uit één bron te kunnen komen. Ze hadden dus uitstel 

nodig om het contract te kunnen nakomen. Er werd een voorschot van 100.000 goudstukken 

overgemaakt en op basis daarvan kreeg de sultan zijn zoon en zijn neef terug. Voor het 

resterende saldo leverde hij twee kleinzoontjes, nog kinderen dus, als gijzelaars uit. 

Daarop beëindigde de koning de belegering en trok zich ongeveer één mijl terug. Hij sloeg 

zijn kamp op in de buurt van het Balsempark. Acht dagen lang ontving de koning daar 

talrijke maar volstrekt nutteloze boodschappen van de sultan en uiteindelijk verplaatste hij 

zijn troepen naar een plaats, die Syriacus genoemd wordt. 

Ondertussen stuurde de sultan talrijke gezanten uit over heel het rijk met de vraag om hulp. 

Hij zamelde wapens in van overal waar hij ze kon krijgen en hij ronselde her en der 

hulptroepen. Hij liet proviand aanvoeren, inspecteerde de zwakke plekken van de stad, 

zorgde voor verbeteringswerken aan de versterkingen en probeerde zicht te krijgen op het 
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totale plaatje van de defensie van de stad. Hij trachtte de bevolking te overreden om de strijd 

aan te binden voor hun eigen overleven, voor hun kinderen en echtgenoten. Daarbij 

spiegelde hij hen het lamentabele lot voor van de naburige stad, alle ellende van de 

gevangenschap, het ondraaglijke lot dat door meesters wordt opgelegd en de slavernij, wat 

het ergste is wat een mens kan overkomen. 

 

XX,9 Milon van Plancy zet de koning met een kwalijk advies op het verkeerde pad. Shirkuh 

rukt op vraag van de Egyptenaren uit en de koning trekt hem tegemoet in de woestijn. Hij kan 

hem echter niet vinden en keert onverrichterzake terug naar zijn eigen gebied. 

  

  

 

 

 

5 

      

   

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

In het leger van de koning bevond zich een man, weliswaar van adellijke afkomst maar 

gemeen van karakter, goddeloos en zonder enig respect voor zijn medemensen, Milon van 

Plancy, een schaamteloze en luidruchtige kerel, een lasteraar en onruststoker. Hij had weet 

van de ongebreidelde hebzucht van de koning en wilde die karaktertrek eerder exploiteren 

dan er met positieve suggesties op in te werken. Van meetaf aan had hij de koning 

geadviseerd en hem intens en bij herhaling geprobeerd ervan te overtuigen dat zijn eerste 

prioriteit er moest in bestaan de eerder vermelde afkoopsom voor de Egyptenaren te 

consolideren en daarover tot een overeenkomst te komen met de sultan en de kalief. Het was 

volgens hem geen goede zaak om Caïro en Babilyun te overweldigen, niet omdat deze optie, 

naar men zegt, een verloren zaak was, maar omdat hij heel de opbrengst van deze grote 

operatie wilde reserveren voor de koninklijke thesaurie. Zo wou hij de ridders en iedereen, 

die zich inspande en erop uit was om buit te rapen, voor schut zetten.  

Immers, bij de inname van een stad valt er voor het leger gewoonlijk veel meer te rapen dan 

wanneer de overdracht van de buit contractueel geregeld wordt door koningen of vorsten, 

onder voorwaarden die misschien alleen maar op de elite afgestemd zijn. In het eerste 

scenario komt al wat in het enorme tumult en de chaos, die inherent zijn aan een plundering, 

eender hoe in iemands bezit komt, krachtens het oorlogsrecht toe aan degene die er het eerst 

de hand oplegt. Het private aandeel in de buit van de individuele overwinnaar prevaleert 

dus. Maar in het tweede scenario komen alle baten toe aan de vorsten en de schatkist maakt 

aanspraak op alle opbrengsten. Alhoewel in theorie de winsten van vorsten of van hoge 

autoriteiten op termijn een gunstige weerslag zouden moeten hebben op de welvaart van de 

onderdanen en zo ieders individuele rijkdom zouden doen toenemen, is men uiteindelijk 

toch veel meer uit op een directe toename van het familiaal bezit en van het privévermogen. 

Dat verschil in visie leidde tot heel wat interne discussies. De meerderheid opteerde ervoor 

dat alles zou vrijgegeven worden voor plundering en dat het zwaard uiteindelijk moest 

beslissen, maar de koning en zijn entourage waren de tegenovergestelde mening toegedaan. 

Deze laatste visie haalde de bovenhand en zo kreeg de koning zijn zin. 

De christenen kampeerden dus ondertussen in de al eerder vermelde nederzetting op 

ongeveer vijf of zes mijl van Caïro. Bijna zonder onderbreking was er over en weer verkeer 

van tolken en afgezanten van beide partijen. De sultan stuurde continu boodschappers uit om 

de koning te verzekeren dat hij zijn uiterste best deed om het geld bij elkaar te krijgen. Hij 

smeekte hem om het uitstel niet kwalijk te nemen, maar geduldig af te wachten. Tevens 

raadde hij hem aan en adviseerde hij hem om niet dichter op te rukken. In dat geval zou hij 

immers het volk en de kalief in paniek brengen, want die vertrouwden volledig op het eerder 

afgesloten vredesverdrag. Het verschuldigde bedrag zou in de nabije toekomst uitbetaald 

worden en dan zou de koning onder veel betere omstandigheden naar huis kunnen 

terugkeren. Door deze in feite bedrieglijke praktijken doorkruiste de sultan alle plannen van 

de christenen en zo verijdelde hij dat de koning het advies zou volgen van al wie hem op het 

juiste spoor wilde brengen en de heilzame raad van adviseurs, die het beste met hem 

voorhadden. 
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Dan sijpelde plots het gerucht binnen dat Shirkuh op komst was aan het hoofd van een 

kolossale Turkse troepenmacht. Naar aanleiding van dat bericht gaf de koning het bevel om 

het kamp op te breken, de bagage op te laden en terug te keren naar Pelusium. Daar sloeg hij 

reisproviand in, liet een detachement ruiters en voetknechten achter als beveiliging voor de 

stad en op 25 december trok hij de woestijn in, Shirkuh tegemoet. Toen hij al wat in zijn 

opmars gevorderd was, kreeg de koning van betrouwbare spionnen met terreinkennis de 

melding dat Shirkuh met zijn troepen al de Nijl overgestoken was. Amalric moest nu zijn 

strategie herzien, want de verdubbeling van de vijandelijke strijdkrachten maakte een langer 

verblijf ter plaatse onveilig en zou enorme risico’s meebrengen. Het leek ook niet verstandig 

om nu met Shirkuh de strijd aan te binden. De sultan van zijn kant wilde zich niet meer 

houden aan de bepalingen van het verdrag en wij zelf waren niet meer bij machte om hem 

tot de naleving van al zijn contractuele verplichtingen te dwingen. Klaarblijkelijk had hij 

door een zorgvuldig uitgewerkte bedrieglijke strategie van uitvluchten de koning aan het 

lijntje kunnen houden om hem zo bij de aankomst van de Turkse hulpexpeditie tot de aftocht 

te dwingen.  

De christelijke troepen keerden dus naar Pelusium terug, pikten daar het detachement op dat 

ter plaatse was achtergebleven om de stad te beschermen en begonnen op 2 januari in goede 

orde aan de terugtocht naar Syrië.  

  

XX,10 Shirkuh bezet Egypte, brengt de sultan om het leven maar sterft zelf kort daarna.  
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Shirkuh constateerde dat de huidige situatie hem alle kansen bood en perfect tegemoetkwam 

aan al zijn verzuchtingen. Door de aftocht van de koning was er niets meer dat zijn 

objectieven in de weg stond en hij kon nu overgaan tot de uitvoering van zijn eerder 

opgemaakte planning. Hij sloeg dus zijn kamp op voor Caïro en, om zogezegd zijn intocht 

zo vredig mogelijk te laten verlopen, bleef hij daar nog enkele dagen geduldig wachten. Zijn 

houding leek zeer bezonnen, zonder enige vijandige of kwalijke bedoelingen en hij slaagde 

erin met de sluwheid waarin hij uitblonk niets van zijn eigenlijke intenties te laten blijken. 

Sultan Shawar trok dagelijks met veel praal en met een uitgebreid gevolg naar het kamp. Dit 

dagelijkse ceremonieel werd steevast beëindigd met het uitspreken van heilwensen en het 

aanbieden van geschenken, waarna de sultan naar Caïro terugkeerde. De routine van deze 

dagelijkse tocht naar het kamp en weer terug spiegelde de sultan een gevoel van veiligheid 

voor. Het feit dag hij de vorige dag en nog een dag daarvoor met respect ontvangen was 

bezorgde hem een groeiend vertrouwen in Shirkuh. Hij maakte zich geen zorgen en 

koesterde geen enkel wantrouwen tegenover de Turk en zo kon die meester in de misdaad 

hem onverwachts te grazen nemen. Shirkuh gaf zijn trawanten de opdracht om ’s 

anderendaags ’s morgens, wanneer hijzelf, onder het mom van een wandeling naar de rivier, 

het kamp verlaten had, de sultan op het gebruikelijke uur van zijn dagelijkse bezoek bij zijn 

aankomst neer te steken. Shawar ging dus op zijn vaste uur op weg naar het kamp voor zijn 

gebruikelijke bezoek met de eraan verbonden begroeting en gesprek. De beulsknechten 

gingen hem tegemoet en voerden de orders uit die hen waren opgedragen. Zij sloegen hem 

neer, doorstaken hem met hun zwaarden en onthoofden hem. Zijn zonen waren hiervan 

getuigen en zij keerden in galop naar Caïro terug, waar zij zich in paniek op de knieën 

wierpen voor de kalief en bij hem smeekten voor hun leven. Naar verluidt, beloofde deze dat 

zij in leven konden blijven, op voorwaarde dat zij geen stiekeme plannen met de Turken 

zouden beramen. Maar zij overtraden prompt deze overeenkomst en begonnen via 

tussenpersonen vredesbesprekingen met Shirkuh. Toen de kalief dit vernam, liet hij Shawars 

beide zonen met het zwaard ombrengen. 

Nu de koning vertrokken was en Shawar uit deze wereld verwijderd, waren de wensen van 

Shirkuh gerealiseerd. Hij bezette het Egyptische koninkrijk en bracht een bezoek aan de 
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kalief. Hij begroette hem conform de protocollaire voorschriften en werd op zijn beurt zeer 

respectvol ontvangen en officieel tot sultan aangesteld. Op basis van de macht van het 

zwaard eiste hij nu de heerschappij over Egypte voor zich op. 

Ach blinde hebzucht van mensen, de ergste van alle misdaden, ach goddeloze waanzin die 

beslag legt op inhalige en onverzadigbare geesten! Zie maar hoe we nu van een volledig 

vredige en rustige situatie beland zijn in een en al chaos en paniek door de schuld van 

mateloze hebberigheid! Alle rijkdommen en schatten van Egypte lagen ons voor het grijpen, 

ons Koninkrijk was langs die kant totaal veilig en in het Zuiden hadden we helemaal 

niemand te vrezen. De zee bood voor ieder die naar Egypte wilde een veilige toegangsroute 

en de christenen konden er voor commerciële doeleinden binnen zonder gevaar en in goede 

omstandigheden. De Egyptenaren konden op hun beurt exotische luxeartikelen en 

producten, die bij de christenen onbekend waren, importeren. Deze contacten leverden ons 

praktische voordelen en respect op. Bovendien kwam de uitbetaling van de riante jaarlijkse 

belasting zowel de koninklijke thesaurie als de privévermogens ten goede en zorgde die voor 

de aangroei ervan.  

Maar nu is de situatie volkomen gekanteld, het lot is ons totaal ongunstig, de toestand ziet er 

heel wat minder schitterend uit en “onze citer is een rouwinstrument geworden”5. Naar 

welke richting ik me ook keer, ik zie overal vijandige partijen: op zee is geen route meer 

veilig, alle gebieden rondom zijn onderhorig aan de vijand en de aangrenzende rijken zijn 

alleen maar uit op onze ondergang. De hebzucht en inhaligheid van één persoon heeft dit 

alles over ons gebracht. Deze moeder van alle ondeugden heeft de heldere hemel, die ons 

door Gods toedoen gegeven was, verduisterd. Maar nu moeten we de draad van ons verhaal 

terug opnemen.  

Na de dood van de sultan en van zijn zonen – de christenen waren medeplichtig aan hun 

dood die indruiste tegen alle humanitaire beginselen – was Shirkuh heer en meester over 

Egypte, zoals hij gewenst had. Maar hij kon niet lang genieten van zijn succes want amper 

na één jaar bestuur verliet hij deze wereld. 

 

XX,11 Saladin, de zoon van de broer van Shirkuh, volgde deze na zijn dood op en kwam zo in 

het bezit van het rijk van Egypte. 
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Shirkuh werd na zijn dood opgevolgd door de zoon van zijn broer Najm ad-Din. De nieuwe 

vorst was scherpzinnig, bedreven met de wapens en uitermate genereus. Naar verluidt, zou 

hij in het begin van zijn regering bij het protocollair vereiste bezoek aan zijn heer, de kalief, 

deze neergeslagen en vermoord hebben met een knuppel, die hij in zijn handen had. Daarop 

zou hij met zijn zwaard diens nakomelingen afgeslacht hebben, zodat hij voortaan aan geen 

enkele superieur nog rekenschap verschuldigd was en zelf zowel kalief als sultan was. Hij 

vreesde immers dat de kalief hem bij een of ander bezoek zou laten ombrengen, want de 

Turken werden toen al door de Egyptische bevolking gehaat. Hij was hem echter voor en hij 

vermoordde zijn heer toen deze daar zich helemaal niet aan verwachtte, maar zelf, naar 

verluidt, al wel bezig was om de moord op Saladin te beramen. 

Na de moord op de kalief legde hij eigenmachtig beslag op al diens rijkdommen en schatten 

en op alle kostbaarheden in zijn paleis. Prompt begon hij dan maar alles gul uit te delen aan 

zijn krijgers, met als resultaat dat hij op een paar dagen tijd volledig ‘uitgekleed’ was, zelf 

geld moest gaan lenen en zich opzadelde met zware schulden. 

Naar verluidt slaagden sommigen erin om enkele zonen van de kalief stiekem in veiligheid 

te brengen. Hun opzet was ervoor te zorgen dat er, op het ogenblik dat de Egyptenaren weer 

in staat zouden zijn om hun rijk autonoom te besturen, weer iemand voorhanden zou zijn die 

                                                           
5 Job 30,31. 
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 de vorige kaliefen als bloedverwant en erfgenaam van hun naam en waardigheid kon 

opvolgen. 

 

XX,12 Abt Bernardus van het klooster van de Taborberg, krijgt de leiding over de kerk van 

Lydda. Aartsbisschop Frederik van Tyrus reist af naar het Westen om daar aan de leiders 

hulp te vragen. 
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Na de terugkeer van de koning in zijn rijk gebeurde er verder in het eerste deel van dat jaar 

niets dat het vermelden waard is, tenzij dan het overlijden van Rainier, de gedenkwaardige 

bisschop van Lydda. Abt Bernardus van de Taborberg werd daarop plechtig geïnstalleerd als 

hoofd van die kerk.   

In de loop van de volgende lente, bij aanvang van het zesde regeringsjaar van koning 

Amalric, begonnen de wijze mannen van het Koninkrijk te beseffen dat de Turkse bezetting 

van Egypte voor ons een zeer slechte zaak was en dat de algemene situatie van de christenen 

daardoor aanzienlijk verslechterd was. Want onze ergste vijand Nur ad-Din was nu in staat 

om met een aanzienlijke vloot uit Egypte af te varen en zo ons Koninkrijk in de tang te 

nemen. Hij kon nu alle kuststeden te land en ter zee met zijn strijdkrachten omsingelen en – 

wat nog zorgwekkender was – hij kon ook de pelgrims het leven zuur maken en zelfs hun 

doortocht verhinderen. Het advies van deze deskundigen was dat er dringend een delegatie 

naar de vorsten van het Westen moest gestuurd worden en dat deze moest bestaan uit 

vooraanstaande wijze en welsprekende kerkelijke prelaten. Zij moesten verslag uitbrengen 

en nauwkeurige informatie doorgeven over de prangende ondraaglijke druk op het 

Koninkrijk, over de schade die aan de christenen berokkend werd en over de ellende die hun 

broeders te wachten stond. Unaniem werd besloten volgende personaliteiten voor deze 

missie uit te sturen: de patriarch, aartsbisschop Hernesius van Caesarea en bisschop Willem 

van Akko. Zij kregen brieven mee, zowel van de koning als van het voltallige episcopaat en 

deze waren gericht aan de Romeinse keizer Frederik, aan koning Lodewijk van de Franken, 

aan de Engelse koning Hendrik, aan koning Willem van Sicilië, aan de doorluchtige edele 

graven, Filips van Vlaanderen, Henri van Troyes, Thibaud van Chartres en de andere leiders 

van het Westen. Zij gingen scheep, maar de volgende nacht stak er plots een storm op, hun 

schip werd heen en weer geschud en de riemen en de masten liepen zware averij op. 

Uiteindelijk konden zij toch na drie dagen, totaal ontredderd en nauwelijks aan een 

schipbreuk ontsnapt, naar de haven terugkeren. 

De volgende delegatie werd geleid door aartsbisschop Fredrik van Tyrus, die uiteindelijk 

bezweek voor de dringende smeekbeden van koning en baronnen. Hij nam bisschop 

Johannes van Banyas en suffragaan van Tyrus met zich mee. Zij konden in betere 

omstandigheden afvaren en ook veilig de haven van bestemming bereiken, maar boekten 

weinig resultaat bij het vervullen van de opdracht die hen toevertrouwd was. Want bisschop 

Johannes overleed in Parijs, kort na zijn aankomst in Francia en de aartsbisschop keerde 

onverrichterzake twee jaar later terug. 

 

XX,13 De keizer wilde zijn verbintenis nakomen en stuurde een vloot uit naar Syrië met enkele 

hoge personaliteiten uit zijn entourage. 
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Die zomer verliep zonder noemenswaardige gebeurtenissen. De keizer van Constantinopel 

kwam ondertussen zijn gegeven woord na en de verbintenis die hij via onze bemiddeling en 

onze inspanningen met de koning had afgesloten. Hij stuurde de beloofde vloot uit, een zeer 

positief initiatief van zijnentwege, want hij interpreteerde hierbij zijn contractuele 

verplichtingen met keizerlijke grandeur zeer ruim en presteerde veel meer dan hij beloofd 

had. Die vloot bestond uit 150 oorlogsschepen, van snebben voorzien en uitgerust met een 
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dubbele rij roeiers. Dit soort schepen is op en top geschikt voor oorlogsdoeleinden en zij 

worden courant galeien genoemd. Daarnaast waren er voor het transport van de paarden nog 

60 grotere schepen, met aan de achtersteven ruime poorten om dieren binnen of buiten te 

laten. Er waren ook loopbruggen, die alle mogelijkheden boden om manschappen of paarden 

van of aan boord te brengen. Daarnaast beschikte de vloot nog over 10 of 15 schepen die 

‘dromonen’ genoemd worden. Zij waren boordevol gevuld met diverse voedingswaren en 

een ruime voorraad van diverse wapens, oorlogstuigen en slingermachines. Samen met die 

vloot vaardigde de keizer nog een aantal personaliteiten uit zijn entourage af en de 

groothertog, een bloedverwant, kreeg het opperbevel. Daarnaast was er nog een zekere 

Mauritius, een intieme vertrouweling, op wiens expertise hij volledig kon betrouwen, zoals 

uit het vervolg nog duidelijk zal blijken. Nadien vertrouwde hij hem immers het 

oppercommando over heel het rijk toe. Dan was er ook nog graaf Alexander van 

Conversana, een Apulische edelman, die door de keizer erg werd geapprecieerd omwille van 

zijn buitengewone loyaliteit en zijn engagement tegenover hem.  

Aan deze drie edelen vertrouwde hij dus de zorg over zijn leger toe en hij stuurde hen uit 

naar de christelijke gebieden van het Oosten. Na een voorspoedige reis bereikten zij rond het 

einde van september de haven van Tyrus. Vandaar zetten zij koers naar Akko, waar zij 

aanmeerden op een rustige ankerplaats tussen de haven en de rivier. 

 

XX,14 De koning zakt met zijn leger af naar Egypte en de Grieken volgen hem te land en ter 

zee. 
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In het jaar 1169 na Christus, 68 jaar6 na de bevrijding van de stad, in het zesde regeringsjaar 

van koning Amalric, bracht deze eerst alle interne kwesties in zijn Koninkrijk in orde. Hij 

liet vervolgens een leger achter om tijdens zijn afwezigheid het Koninkrijk te beschermen 

tegen de agressieve raids van Nur ad-Din, die zich nog ophield in de regio van Damascus. 

Op 15 oktober verzamelde hij dan bij Ascalon al zijn strijdkrachten, zowel de Latijnse als de 

Griekse. De vloot was al enkele dagen eerder uitgevaren uit de haven van Akko om koers te 

zetten naar Egypte. 

Op 16 oktober begon het leger vanuit Ascalon aan zijn opmars. Zij zochten kampplaatsen op 

waar er geen watergebrek was en beperkten de lengte van de dagmarsen om de troepen niet 

extreem te belasten. Op de negende dag bereikten ze zo de aloude stad Pharamia.7 

Vandaaruit wilden ze de gewone kustweg volgen, maar een recent incident verplichtte hen er 

toch toe om de langere route te nemen. Enkele dijken tussen de vlakte en de naburige zee 

waren immers bezweken onder de continue heftige golfslag, waaraan men ter plaatse 

gewend was. Eens dit laatste obstakel uit de weg geruimd, had de zee toegang tot de vlakte 

daarachter.  

Die ongeremde overstroming deed een groot meer ontstaan, dat bij het begin een smalle 

ingang had maar verderop wel een vrij ruim oppervlak besloeg. Sinds die dag zorgden de 

insijpelingen vanuit de zee voor een enorme aanvoer van vis, waarbij steden, niet alleen uit 

de naaste omgeving maar ook verderop, zich rijkelijk en overvloedig konden bevoorraden. 

De watermassa, die vanuit de zee de kustplaats had overspoeld, veroorzaakte echter 

tijdverlies voor al wie langs de kust naar Egypte wilde trekken. Zij waren nu genoodzaakt 

om rond het meer te trekken en een omweg te maken van 10 mijl of meer, alvorens terug 

naar de kust af te zakken.  

Wij vermeldden hier al deze details omwille van het ongewone en spectaculaire effect van 

heel die overstroming, waardoor een deel van de woestijn, dat voordien blootgesteld was aan 

                                                           
6 In feite 70 jaar. 
7 Tell el-Farama (Egypte). 
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de zonnegloed, nu dankzij die watertoevoer kon opengesteld worden voor schippers. Nu het 

gebied toegankelijk was voor de scheepvaart, zorgde het immers voor volle netten bij de 

vissers. Economisch rendabel geworden, leverde dit een voorheen ongekende opbrengst op. 

Het al eerder vermelde Pharamia is nu een verlaten stad, ook al was ze in het verleden druk 

bevolkt. Zij ligt aan de rand van de woestijn bij de eerste Nijl-arm op de plaats waar de 

stroom uitmondt in de zee en die in de volksmond Carabeix genoemd wordt. De stad ligt 

tussen de rivier, de woestijn en de zee op een afstand van 3 mijl van de monding. 

Toen het christelijk leger daar arriveerde, zagen ze dat onze vloot al eerder aangekomen 

was. De boten werden voorzien van de nodige roeiers en heel het leger werd naar de 

overzijde overgebracht. Vervolgens lieten ze Tampnis links liggen, eertijds een belangrijke 

metropool, die nu herleid is tot niet meer dan een piepkleine vesting. Ze volgden 20 mijl 

lang een route tussen moerassige gebieden en de kuststrook en zo bereikten ze na twee 

dagen Damietta.   

 

XX,15 De koning belegert Damietta en bij deze operatie sloven zowel de Griekse als de 

Latijnse strijdkrachten zich uit zonder enig resultaat. 
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Damietta is één van de oudste en edelste steden van Egypte. Het ligt aan de oever van de 

Nijl aan deze kant, op de plaats waar de stroom via een tweede arm in de zee uitmondt. De 

stad is uitstekend gelegen tussen de stroom en de zee, waarvan ze ongeveer één mijl 

verwijderd is.  

Het christelijk leger arriveerde daar op 27 oktober en zij sloegen hun kamp op tussen de stad 

en de zee. Daar wachtten ze op de komst van de vloot, die opgehouden werd door een ruwe 

zee en een ongunstige wind. Na drie dagen werd de zee weer rustig. De schepen konden 

profiteren van een gunstige wind, voeren de stroom op en meerden aan op een rustige 

ankerplaats op de oever tussen de stad en de zee.  

Aan de overkant bevond zich een zeer hoge toren, die voldoende bemand werd door 

bewapende krijgers die instonden voor de verdediging. Vanuit deze toren was er een ijzeren 

ketting gespannen die een zeer lastige hindernis vormde voor het christelijk leger. Zij 

barricadeerde wel de toegang tot het hoger gelegen deel van de Nijldelta, maar belemmerde 

geenszins de scheepvaart vanuit Babilyun en Caïro.  

Zodra de vloot voor anker lag, doorkruisten de christenen de boomgaarden tussen de stad en 

hun kampplaats. Vervolgens sloegen zij hun tenten dichter bij Damietta op, op een plaats 

van waaruit zij makkelijk de wallen konden bestormen. Deze aanval stelden zij echter nog 

drie dagen uit en zo ondervonden zij aan den lijve de waarheid van het gezegde “uitstel is 

fataal voor wie paraat is”8 Uit Opper-Egypte arriveerde immers een immens Turks leger en 

schepen boordevol gewapende krijgers. De christenen moesten er machteloos op toezien hoe 

deze troepen de voordien bijna verlaten stad nu massaal bevolkten. Eerst hadden ze bij hun 

aankomst gedacht dat de stad een eerste bestorming al niet zou kunnen weerstaan, maar nu 

kwamen ze tot de vaststelling dat voor de inname van Damietta belegeringstuigen en 

slingermachines onontbeerlijk waren. Er werd dus gezorgd voor technici en voldoende 

materialen en, ten koste van zware uitgaven en intense arbeid, werd een uitzonderlijk hoge 

belegeringstoren gebouwd met zeven verdiepingen, van waaruit ze zicht hadden op heel de 

stad. Ze bouwden ook diverse oorlogsmachines, o.a. om de wallen te vernietigen met zware 

stenen of om gravers als het ware een schuilkelder te bieden bij het ondermijnen van de 

muren. Via ondergrondse tunnels moesten ze zo de stadsmuren ondergraven en aan het 

wankelen brengen.  

                                                           
8 Lucanus, Pharsalia I, 281. 



.  

558 
 

 

 

35 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

70 

 

Ze egaliseerden het terrein en installeerden daarop de afgewerkte tuigen dichtbij de 

stadsmuren. De krijgers in de belegeringstoren bestookten nu de stedelingen intens met 

pijlen, vuistgrote stenen en met hun wapens, naargelang het vuur van hun strijdlust en de 

beperkte ruimte waarover ze beschikten hen daartoe de kans boden. De strijders, die de 

katapulten moesten bedienen, deden ondertussen hun uiterste best om met hun projectielen 

de stadsmuren en de aangrenzende woningen te vernielen.  

De inwoners hielden hen in de gaten en zorgden voor een gepaste repliek en een even 

efficiënte reactie op al onze inspanningen. Op hun beurt richtten ze een hoge toren op in de 

buurt van de onze. Zij bemanden die met krijgers, die attent moesten reageren op de 

aanvallen van de christenen en daarop een adequaat antwoord moesten bieden. Bovendien 

stelden zij ook hun machines op tegenover die van de christenen en zij probeerden met alle 

mogelijke middelen en inspanningen onze tuigen te vernietigen. Ze toonden zich erg creatief 

bij hun zelfverdediging en uit die noodsituatie putten ze meer energie. Tevoren dachten ze 

nog dat ze tegen zulke crisis niet opgewassen waren, maar nu ontdekten ze noodgedwongen 

voorheen onbekende verzetsmogelijkheden en bij de organisatie van hun defensie ontpopten 

zij, die vroeger afgestompte wezens waren, zich nu tot creatieve geesten. Zij konden aan den 

lijve de waarheid van het gezegde ervaren: “In crisissituaties manifesteert zich de 

creativiteit.”9 

Maar net wanneer de christenen feller van zich hadden moeten bijten, getuigde hun globale 

aanpak eerder van vrees en futloosheid. Sommigen schreven dit toe aan verraad, anderen aan 

zorgeloosheid en nonchalance. Hoe dan ook, er zijn duidelijk twee mogelijke interpretaties: 

ofwel getuigden de christenen niet van hun gebruikelijke expertise en professionaliteit ofwel 

hadden de legeraanvoerders kwalijke bedoelingen, toen ze het bevel gaven om de 

afgewerkte belegeringstoren via een heuvelachtig en quasi onbegaanbaar terrein tegen de 

muren te plaatsen. Want in diezelfde zone waren er op diverse plaatsen muren, die veel lager 

en minder stevig waren. Er waren ook andere locaties die zich veel beter leenden tot 

aanvallen en bestormingen. Toch lieten ze de stormtoren opstellen in een deel van de stad, 

dat veel meer versterkt en beveiligd was en waar dat tuig met veel meer problemen dan 

elders tegen de stadsmuren kon geplaatst worden. Bovendien kon de schade, die daar 

aangericht was, niet op de burgers of op hun woningen terechtkomen, maar alleen op de 

basiliek van de H. Moeder Gods binnen de stadsmuren. 

Er kan dus geen twijfel over bestaan dat de initiële fout ligt bij het uitstel van de belegering 

van de stad, onmiddellijk na de aankomst van de christenen. Op dat moment was de stad 

quasi leeg en alleen bewoond door autochtonen zonder militaire expertise, verwijfd en niet 

gewend om te vechten. Indien de christenen op dat moment, zoals het hoorde, in de aanval 

waren gegaan, zouden ze Damietta bij dat eerste treffen ingenomen hebben. Maar aan de 

belegerden werd respijt gegund en daaruit putten zij veel energie en ondertussen kregen ze 

ook versterking van veel uitstekende en goed bewapende krijgers. Gevolg van dat alles was 

dat ze niet alleen in de stad zelf, maar ook in vlakte rondom perfect weerstand konden 

bieden aan de christenen.   

 

XX,16 Er ontstaat voedseltekort in het kamp. De christelijke vloot wordt door een brand bijna 

geheel vernietigd. Alle moeite blijkt vergeefs en het beleg wordt stopgezet. 

  

  

 

 

5 

Tot overmaat van ramp kreeg die grote massa Grieken, die met de vloot waren 

meegekomen, te kampen met een acuut voedseltekort. Zij hadden geen brood meer en ook 

ander voedsel was er bij hen niet meer te vinden. Op zekere dag werd een woud van 

palmbomen dichtbij het kamp gerooid voor diverse doeleinden. Toen de boomstammen op 

                                                           
9 P. Ovidius Naso, Metamorfosen VI,575.  
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de grond terechtkwamen, begonnen de uitgehongerde Grieken bovenaan de stam, waar de 

takken ontspringen, koortsachtig te zoeken naar een zachte substantie, waaruit de takken hun 

vitale sappen putten. Dit hars was geschikt voor consumptie en zo konden zij, weliswaar op 

een schamele wijze, toch hun honger wat stillen. Dat hongerig gevoel had hun creativiteit 

om voedsel te vinden gestimuleerd en hun rammelende maag had hen veel inventiever 

gemaakt. Met dit voedsel probeerden ze in hun ellendige toestand toch enkele dagen lang 

soelaas te vinden voor hun hongergevoel. Sommige Grieken waren niet helemaal zonder 

proviand geraakt en zij konden zich behelpen met noten, rozijnen of kastanjes. Het 

christelijke landleger had niet af te rekenen met broodtekort of gebrek aan diverse 

voedingswaren. Zij dachten echter aan de dag van morgen en legden een reserve aan. Om te 

vermijden zelf zonder voedsel te raken, wilden zij zo maar niets uitdelen aan wie niets meer 

te eten had. Ze hadden immers geen zicht op de duur van het beleg en vreesden dat dit nog 

een lange tijd zou aanslepen. Bovendien waren er in die periode zulke intense buien en 

zoveel neerslag dat zowel de minderbegoeden in hun schamele tentjes als de rijken in hun 

paviljoenen geen enkele beschutting konden vinden tegen het insijpelend vocht, laat staan 

tegen de enorme stortvlagen. Ze legden dus grachten aan rondom hun tenten om het 

binnenstromende regenwater tegen te houden en zo konden zij zich toch min of meer 

beschermen.  

En dan gebeurde er in die dagen nog een zware ramp. De Grieken waren met hun galeien en 

hun andere schepen van diverse aard vanuit de zee de stroom opgevaren. Zij hadden ze op 

een in hun ogen veilige plaats aangemeerd vlakbij de stad. De inwoners van Damietta 

merkten echter dat de wind vanuit het land opstak en dat de stroming van de Nijl daardoor 

veel heviger werd. Zij besloten dan om een al vroeger gesmeed plan in uitvoering te 

brengen. Ze zorgden voor een middelgrote boot en laadden die boordevol met droog hout, 

pek en andere ontvlambare vloeistoffen. Vervolgens staken ze alles in brand en zodra de 

boot vuur gevat had, stuurden ze hem, alleen maar gedragen door de stroming van de Nijl, 

op de vloot van de christenen af. Er was voldoende zuiderwind om het vuur aan te 

wakkeren, dat zich constant kon voeden aan al het voorradige brandbare materiaal. De 

vuurboot bereikte de christelijke vloot, waarvan de schepen bij elkaar aansluitend verankerd 

lagen. Het vijandelijk schip werd daardoor natuurlijk opgehouden, raakte geblokkeerd 

tussen die scheepsbrug en deed het meegebrachte vuur overslaan op zes van scheepsnebben 

voorziene schepen, die men galeien noemt en legde die compleet in de as. De alsmaar fellere 

brandhaard zou uiteindelijk ook heel de vloot geteisterd hebben, maar de koning merkte de 

vlammen op en nam zijn verantwoordelijkheid. Hij was nog blootvoets maar besteeg 

niettemin ijlings zijn paard, maakte de bemanning wakker en porde hen met fel geschreeuw 

en dito gestes aan om het vuur te bestrijden. Ze slaagden erin om de verdere verspreiding 

van de brand tegen te gaan door de schepen van elkaar te scheiden. Schepen, die dreigden in 

brand te schieten door een brandhaard vlakbij, door as of ander ontvlambaar materiaal 

konden dankzij de stroom en de aanwezigheid van bluswater in de omgeving toch 

gevrijwaard worden. 

Ondertussen bleef men de stad bestormen, weliswaar met pauzes van enkele dagen. Daarbij 

was het, conform de voor oorlogen typische wisselende kansen, nu eens aan de christenen en 

dan weer aan de vijand om klappen te krijgen. Meestal namen de christenen het initiatief, de 

vijand deed dit maar zelden en alleen als hij geprovoceerd werd. Maar bij gelegenheid 

braken de stedelingen plots uit via een verborgen poort, die uitgaf op het kamp van de 

Grieken. Wij hebben er geen weet van waaruit zij het vertrouwen putten voor die 

offensieven. Mogelijk hadden ze gehoord dat de Grieken van nature zwakker waren dan de 

Latijnse christenen, mogelijk achtten ze hen door hun voedselprobleem minder bestand 

tegen aanvallen. Hoe dan ook, de Griekse opperbevelhebber en zijn collega’s bleven even 

fors en krachtig van zich afbijten, telkens dat nodig was. Het voorbeeld van hun chefs 
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betekende een extra stimulans voor al wie minder in rang was en zij gingen zich dan ook 

feller en strijdlustiger verweren. Ondertussen kregen de burgers zowel via het land als via de 

zee militaire versterking. Als gevolg daarvan was de bedreiging die uitging van de 

stedelingen, die binnen de wallen opgesloten zaten, veel groter dan de last die zij zelf als 

“belegerden” moesten ondervinden.   

Het ongenoegen binnen onze eigen rangen begon dan ook toe te nemen en bijna iedereen 

was het erover eens dat de christenen aan een uitzichtloze operatie bezig waren. Zij hadden 

door daaraan te beginnen Gods toorn opgewekt en het was derhalve meer aangewezen om 

naar huis terug te keren in plaats van om te komen van de honger in Egypte of daar te 

sneuvelen onder het vijandelijke zwaard. Er volgden gesprekken tussen de christenen en 

enkele Turkse leiders, waarbij vooral een zekere Ivelin het voortouw nam. De Grieken 

gaven hun akkoord en er werd een verdrag afgesloten met een aantal geheime clausules. 

Daarop werd via herauten officieel de vrede afgekondigd. 

 

XX,17 De expeditie wordt teruggeroepen en de koning keert terug naar zijn rijk. De Griekse 

vloot lijdt tijdens de terugvaart nog zeer zware verliezen ten gevolge van het noodweer. 
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Van dan af hadden zowel de burgers als hun bondgenoten vrije toegang tot het kamp van de 

christenen. Deze konden op hun beurt ook probleemloos de stad vrij in en uit gaan. Het was 

aan beide partijen toegestaan om onderling handel te drijven en iedereen was in de 

mogelijkheid om vrijuit te kopen of te ruilen. Drie dagen lang benutten de christenen samen 

met de vijanden de faciliteiten die de gemeenschappelijke markt hen bood, daarna begonnen 

ze zich klaar te maken voor de terugreis. Ze demonteerden en verbrandden de oorlogstuigen 

en al wie via het land gekomen was volgde nu de koning. Ze keerden langs dezelfde weg 

naar Syrië terug en bereikten in ijltempo Ascalon op 21 december. De koning zelf haastte 

zich in het vooruitzicht van het nakende Kerstfeest naar Akko, waar hij arriveerde op 

Kerstavond.  

De vloot voer evenwel af onder een ongunstig en rampzalig gesternte. Zij waren maar amper 

uitgevaren toen ze al overvallen werden door een hevige storm. Ze kregen af te rekenen met 

het destructieve geweld van de golven, waaraan niet te ontkomen viel. Vele schepen 

vergingen of sloegen te pletter op de kust en bijna alle boten liepen stormschade op, met als 

resultaat dat van de kolossale vloot, die naar ons was uitgevaren, maar een miniem aantal 

kleine en grote schepen gespaard bleven en in staat bleken om op eigen kracht terug te 

varen.  

Ze keerden dus onverrichterzake naar Constantinopel terug. De afgevaardigden van de 

keizer hadden nochtans de vereiste inspanningen opgebracht om hun opdracht te behartigen, 

maar nu waren ze ontgoocheld en verbijsterd, omdat het lot zich tegen hen gekeerd had. Hun 

vrees bestond erin dat de keizer, tegen alle logica in, hen de schuld zou geven van de 

mislukking van de operatie. Eens hij in woede ontstoken was, zou hij weleens de effecten 

van het onontkoombare toeval kunnen toeschrijven aan hun wanbeleid of hun nonchalance. 

Wij herinneren ons evenwel dat wijzelf na onze terugkeer van Constantinopel bij herhaling 

nauwgezet en bezorgd navraag hebben gedaan bij de koning en enkele rijksbaronnen naar de 

oorzaak waardoor een leger van dergelijke omvang onder leiding van zoveel 

gerenommeerde aanvoerders een dergelijk fiasco had opgelopen. Zelf werden wij dat jaar in 

beslag genomen door privézaken en ons verzet tegen het onterechte misnoegen van de 

aartsbisschop.  Daarvoor waren wij trouwens naar de kerk van Rome gegaan. Bij onze 

terugkeer probeerden we volledig zicht te krijgen op heel deze kwestie en uiteindelijk tot de 

kern van de zaak te komen via informatie uit diverse rapporten. Want de feiten waren totaal 

anders afgelopen dan verhoopt. Wij hebben ons daarop volledig gefocust, want wij hadden 

toen al het plan opgevat om heel deze geschiedenis op schrift te stellen. Mijn conclusie 
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daarbij was dat de Grieken in dit dossier duidelijk niet vrijuit gingen. De keizer had immers 

ten stelligste beloofd dat hij zou zorgen voor de nodige financies om dat immense leger te 

kunnen voeden. Maar op dat punt bleek zijn discours niet zo solide. Want zodra de generaals 

in Egypte waren, hadden zij vanuit de royale keizerlijke financiering moeten kunnen instaan 

voor de noden van de anderen. Maar zij werden zelf als eersten geconfronteerd met een 

financieel tekort en moesten op zoek naar een lening om hun troepen zowel van voedsel als 

van soldij te kunnen voorzien. Maar niemand wilde hen financieren.  

 

XX,18 Een zeer zware aardbeving teistert nagenoeg heel het Oosten en legt oeroude steden in 

puin. 
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Tijdens de volgende zomer in het zevende regeringsjaar van Amalric, meer bepaald in de 

maand juni, werd het Oosten getroffen door een kolossale aardbeving. De omvang ervan 

kent, zover de herinnering van onze tijdgenoten teruggaat, geen voorgaande. Oeroude steden 

met solide versterkingen werden over heel het Oosten totaal verwoest. De inwoners kwamen 

onder het puin van hun huizen terecht en belandden in extreme armoede. Heinde en verre 

was er geen plaats die niet af te rekenen had met verlies van naastbestaanden en verdriet om 

geliefden. Overal heerste rouw, overal waren er begrafenisplechtigheden.  

Zo werden o.a. in onze provincies Coele-Syria en Fenicië zowel de grootste als de sinds vele 

eeuwen meest gerenommeerde steden zwaar geteisterd. In Coele-Syria zorgden de 

aardschokken voor zware schade in Antiochië, de voormalige hoofdstad van vele provincies 

en tevens de leidinggevende stad van vele koninkrijken. Heel de bevolking werd er ook erg 

door geteisterd. De wallen en de goed versterkte torens van de stadsmuren, constructies van 

een ongelofelijke soliditeit, kerken en nog heel wat andere gebouwen werden zeer zwaar 

getroffen. De schade was zo groot dat tot op de dag van vandaag de restauratie maar in 

beperkte mate kon gebeuren, ondanks enorme inspanningen, zware investeringen, constante 

zorg en een onvermoeibare inzet. 

In diezelfde provincie werden nog andere belangrijke steden getroffen, aan de kust Jabala en 

Laodicea en in het binnenland een aantal steden in vijandelijk gebied, Berea, ook Aleppo 

genoemd, Sheizar, Hama, Emesa10 en nog een aantal anderen. Het aantal getroffen 

versterkingen is eindeloos.  

In Fenicië werd de edele en dichtbevolkte stad Tripoli op 29 juni rond het eerste uur van de 

dag plots zo zwaar getroffen door een aardbeving dat slechts een enkeling binnen de 

stadsmuren de ramp overleefde. Heel de stad werd gereduceerd tot een puinhoop, een 

grafheuvel of een openbare begraafplaats van omgekomen burgers. Maar ook in Tyrus, de 

illustere hoofdplaats van deze provincie, verwoestten de zware aardschokken een aantal zeer 

stevige torens, maar gelukkig waren er geen menselijke slachtoffers. Zowel bij de christenen 

als bij de vijand waren er half verwoeste vestingen, die er nu onbeschermd bij lagen en 

blootgesteld waren aan vijandelijk geweld. Maar omdat ieder individueel vreesde dat de 

toorn van de Opperrechter op hem zou neerkomen, schrok men ervoor terug om anderen 

geweld aan te doen. Iedereen had genoeg aan zijn eigen leed en de intense zorg voor 

privéproblemen maakte dat schade toebrengen aan anderen zeker geen prioriteit was.  

Er werd vrede gesloten, gewenst door vele mensen, maar slechts korte tijd geldig. Uit vrees 

voor het goddelijk oordeel kwam men ook tot een verdrag. Iedereen verwachtte zich aan een 

terechte goddelijke straf voor alle begane zonden, onthield zich bijgevolg van vijandelijke 

acties en slaagde erin om zijn agressie te beheersen.  

Gods toorn manifesteerde zich hier niet, zoals gewoonlijk, op één moment. Maar gedurende 

drie of vier maanden of zelfs langer kreeg men drie of vier keer of meestal zelfs vaker ’s 

                                                           
10 Homs (Syrië). 
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nachts of overdag af te rekenen met angstaanjagende aardschokken. Voortaan was immers 

elke schok een reden tot paniek en geen plek kon nog ongestoorde rust bieden. Extreme 

angstbeelden van overdag verstoorden ’s nachts de slaap en zorgden ervoor dat de 

menselijke geest het lichaam plots wakker maakte. Maar onze hoger gelegen provincies, met 

name in Palestina, bleven dankzij Gods bescherming gevrijwaard van deze natuurramp. 

 

XX,19 Saladin valt ons territorium aan en begint aan het beleg van de vesting Daron11.  
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In december van datzelfde jaar, het zevende van Amalrics regering, verspreidden 

hardnekkige geruchten en diverse rapporten het bericht dat Saladin in heel Egypte en in de 

regio van Damascus ridders ronselde, die hij aanvulde met krijgers uit de lagere klasse en uit 

de middenklasse. Het zou zijn bedoeling geweest zijn om daarna naar Palestina op te rukken 

en ons Koninkrijk te vernietigen. Bij de ontvangst van deze berichten repte de koning zich in 

allerijl naar de regio van Ascalon. Daar kreeg hij uit betrouwbare rapporten van zijn 

medewerkers de bevestiging dat die pas genoemde, grote en zeer machtige leider met een 

buitengewoon talrijk leger de vesting Daron al sinds twee dagen aan het belegeren was. 

Gedurende deze periode had hij de belegerden geen ogenblijk respijt gegund en hen 

voortdurend bestookt. Door een immense en herhaalde regen van pijlen had hij een enorme 

ravage aangericht onder de belegerden. Gevolg hiervan was dat bijna iedereen 

verwondingen had opgelopen en dat er nog weinigen in staat waren om voor de verdediging 

van hun woonplaats de wapens op te nemen. De muren waren al ondermijnd en nadat ze die 

hadden doorbroken, waren ze erin geslaagd een deel van de nederzetting te overweldigen. 

De bevolking had zich noodgedwongen teruggetrokken in de citadel die volgens hen meer 

mogelijkheden bood om zich te verdedigen. Maar de vijand forceerde de poort van één van 

de torens en stak die in brand. Zo konden ze die toren langs beneden met geweld 

binnendringen, terwijl de krijgers binnenin de toren nog altijd het bovenste deel bleven 

verdedigen. Tot zover het aan de koning gerichte rapport, dat waarheidsgetrouw bleek. 

De bevelhebber en bewaker van deze vesting was een krijgshaftige, vrome en godvrezende 

edelman, Anselm van Pass. Indien hij op de initiële dag van de belegering niet ter plaatse 

zou geweest zijn, zou de vesting ongetwijfeld in de handen van de vijand gekomen zijn. Het 

relaas over de gebeurtenissen bezorgde de koning veel en intens verdriet en maakte hem 

woedend. Hij trommelde van her en der een hulpexpeditie op, bestaande uit ridders en 

voetvolk, voor zover de tijdsdruk en de nabijheid van de vijand het toelieten. Op 18 

december verliet hij daarmee Ascalon, richting Gaza. De patriarch behoorde tot zijn 

gezelschap en hij droeg het kostbare heilige en levenwekkende kruishout mee. Daarnaast 

waren er nog als hoge personaliteiten Ralph, bisschop van Bethlehem en rijkskanselier, 

bisschop Bernardus van Lydda en enkele rijksbaronnen. In totaal kwam men tot nauwelijks 

250 ridders en ongeveer 2000 infanteristen. Zij brachten de nacht in Gaza slapeloos door, 

bezwaard door al hun zorgen en bekommernissen. Daar werden ze ook vervoegd door de 

Broeders van de Tempel, die daar waren samengekomen om die plaats te beschermen. 

Tegen zonsopgang vertrokken zij dan eensgezind richting Daron. 

Die vesting was onzes inziens gelegen in Idumea of Edom aan de overkant van een 

waterloop, die rivier van Egypte genoemd wordt en die de grens vormt tussen Palestina en 

Idumea. Koning Amalric had de burcht enkele jaren eerder laten bouwen op een heuvel waar 

men nog ruïnes van oude gebouwen had aangetroffen. De oudste inwoners van dat gebied 

vertellen dat op die plaats vroeger een Grieks klooster stond en daaraan zou deze plek ook 

haar naam ontlenen, Daron, d.w.z. ‘huis van de Grieken’. De koning had daar, zoals eerder 

gezegd, een vesting van bescheiden afmetingen laten bouwen. De afstand van muur tot muur 

                                                           
11 Daron: nu het Palestijnse Deir al-Balah in de Gazastrook. 
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bedroeg nauwelijks één steenworp. Zij had de vorm van een vierkant met op de vier hoeken 

telkens een toren, waarvan er één omvangrijker en meer versterkt was dan de anderen. Zij 

was niet uitgerust met een gracht noch met een voorwal. De afstand tot de zee bedroeg 

ongeveer vijf stadiën en tot Gaza ongeveer vier mijl. Een aantal landbouwers uit de omtrek 

hadden zich daar samen met enkele handelaars gevestigd en een nederzetting gesticht met 

een kerk niet ver van de burcht en samen vormden zij de lokale bevolking. Het was een 

aangename plek, waar mensen van de lagere klasse beter aan hun trekken kwamen dan in 

steden.  

De koning had de vesting gebouwd met de bedoeling om zijn gebied uit te breiden en tevens 

om van hieruit meer mogelijkheden te hebben om van de omliggende nederzettingen, die de 

christenen ‘casalia’ noemen, jaarlijkse belastingen en vaste transittaksen efficiënter en 

vollediger te kunnen innen. 

 

XX,20 De koning rukt op met zijn legertje en vele christenen komen zowel onderweg als in 

Gaza om het leven. 
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Ons leger was dus uit Gaza vertrokken en het hield onderweg halt op een heuvel. Vandaaruit 

konden ze het vijandelijke kamp zien, waarbij ze schrokken van de omvangrijke getalsterkte 

van de vijand. Ze reageerden daarop door nog dichter dan gewoonlijk bij elkaar aan te 

sluiten en die erg gesloten formatie bemoeilijkte hun verdere opmars. De vijand overviel hen 

meteen en probeerde hen met alle macht uiteen te drijven. Maar God was de christenen 

genadig, zij konden hun hechte formatie consolideren, de vijandelijke aanval trotseren en de 

tocht in een versneld tempo afwerken. Zo bereikten zij uiteindelijk hun bestemming, hielden 

daar halt en sloegen hun tenten op. De patriarch trok naar de burcht, maar alle anderen 

installeerden zich daarbuiten bij de nederzetting. Het was toen ongeveer het zesde uur van 

de dag. Er volgden die dag nog ettelijke schermutselingen, individueel en in groep, waarbij 

de christenen zich heel moedig gedroegen, zowel offensief als defensief. Bij valavond liet 

Saladin zijn troepen een marscolonne vormen en hij rukte met hen op in de richting van 

Gaza. Ze overnachtten er bij de rivier en de volgende morgen naderden ze tot dicht bij die 

stad op en hielden daar halt.  

Gaza was een aloude stad en eertijds de gerenommeerde hoofdstad van de Filistijnen. Zowel 

in de kerkelijke als in de seculiere kronieken wordt zij vaak vermeld en tot op vandaag 

getuigen vele schitterende gebouwen van haar rijke verleden. Nochtans bleef deze stad 

geruime tijd onbewoond, met name tot onder de regering van Boudewijn12, de memorabele 

vierde koning van Jeruzalem. Nog vóór de inname van Ascalon zette hij alle middelen en 

financies in, waarover het Koninkrijk beschikte, om in een deel van de stad een goed 

uitgeruste burcht op te richten. Eens deze afgewerkt was, droeg hij die met eeuwige 

eigendomsrechten over aan de Tempeliers. De vesting zelf was niet groot genoeg om heel de 

heuvel in te nemen, waarop, zoals eerder gezegd, Gaza gebouwd was. Mensen, die zich daar 

wilden vestigen, hadden daarna ter beveiliging de rest van de heuvel versterkt met poorten 

en met een weliswaar bescheiden en niet erg stevige muur.  

Zodra de inwoners hoorden van de komst van de vijand, besloten zij met vrouwen en 

kinderen hun intrek te nemen in de burcht. De rest van de stad wilden ze volledig 

onbeschermd overlaten aan de vijand. Als landbouwers waren de bewoners niet vertrouwd 

met wapens en zij misten elke militaire expertise. Maar Milon van Plancy, één van de 

topbaronnen van het Koninkrijk maar een gemene kerel, wilde hen zogezegd prikkelen om 

weerstand te bieden. Hij verbood hen daarom de toegang tot de burcht en riep hen op om het 

minder beveiligde deel van de stad te verdedigen.  

                                                           
12 Boudewijn III: cf. supra XVII,12. 



.  

564 
 

 

40 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

Toevallig verbleven er op dat moment 65 slagvaardige dappere jonge mannen in Gaza. Ze 

waren afkomstig uit de omgeving van Jeruzalem, meer bepaald uit het dorp Macomeria13. Ze 

wilden ijlings het leger vervoegen en waren tijdens die bewuste nacht net in Gaza 

aangekomen. Op bevel van Milon begonnen zij bij de poort van de benedenstad moedig te 

vechten voor hun vaderland en voor de vrijheid. Zij boden fors weerstand aan de vijand die 

zich gewapenderhand een toegang wilde forceren. Maar dan slaagden deze erin om langs 

een andere kant de stad binnen te dringen. Vervolgens benaderden zij het groepje 

verdedigers en ze overvielen hen onverhoeds in de rug, terwijl deze nog altijd bezig waren 

om voor de vijand elke toegang te blokkeren tussen die bewuste poort en de burcht. Zij 

omsingelden hen nu langs alle kanten, maakten elk verzet onmogelijk en gingen erop los 

met hun zwaarden. Vele van deze jongelui sneuvelden of raakten gewond en zo behaalde de 

vijand een zeer bloedige overwinning. 

Maar de inwoners ondernamen een nieuwe poging om in de burcht te geraken, nu de vijand 

al binnen de wallen was en zijzelf her en der willekeurig afgemaakt werden. Maar zij kregen 

geen toegang en hadden dus geen enkele uitweg meer. De Turken gingen in de aanval, 

overweldigden heel de stad, toonden geen respijt voor leeftijd of geslacht en reageerden hun 

furie zelfs af op krijsende baby’s die ze tegen de rotsen te pletter slingerden.  

Maar het garnizoen in de burcht kon de vijand afhouden van de torens en de muren door hen 

intens te bestoken met stenen en werpspiesen. Zo konden zij mits Gods genade de burcht 

vrijwaren.  

Na de verovering van de benedenstad en de slachtpartij onder de bevolking keerde de vijand 

triomfantelijk terug naar Daron. Onderweg botsten zij nog op ongeveer 50 christelijke 

infanteristen die zich zonder veel voorzorgen repten om ons leger te vervoegen. De 

christenen verdedigden zich heldhaftig en boden dapper weerstand. Maar de vijand ging 

erop los met het zwaard en moordde hen allemaal uit. 

 

XX,21 Saladin keert naar zijn gebied terug. De koning laat de deels verwoeste burcht 

herstellen en keert terug naar Ascalon. In datzelfde jaar wordt, Thomas, de roemrijke 

christelijke martelaar en aartsbisschop van Canterbury, vermoord in zijn eigen kerk. 
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Saladin ordende nu zijn troepen en stelde hen op in gevechtsformatie volgens de regels van 

de krijgskunst. Hij splitste zijn leger op in 42 afdelingen, waarvan er 20 de kustroute tussen 

Daron en de zee moesten volgen. De anderen moesten langs het binnenland oprukken en 

nadat zij langs Daron gepasseerd waren, moest heel het leger zich weer verzamelen.  

De christenen bemerkten dat de vijand opnieuw op komst was in gevechtsformatie en zij 

bereidden zich op hun beurt voor op de strijd. Ook al waren ze niet erg talrijk, toch 

vertrouwden zij op Gods genadige hulp. Zij baden de hemel om bijstand en maakten zich 

gevechtsklaar. De Heer gaf hen meer energie en meer zelfvertrouwen, want zij verkeerden in 

de zekerheid dat de vijand teruggekeerd was om met hen het gevecht aan te gaan. Maar 

Saladin had een totaal andere bedoeling. De Turken weken niet uit naar links of rechts maar 

zetten meteen koers naar Egypte.  

Uit betrouwbare rapporten kreeg de koning de bevestiging dat zij niet op hun stappen 

zouden terugkeren. Ook Amalric keerde dan maar met zijn troepen, onder geleide van de 

Heer, terug naar Ascalon. Maar hij liet wel wat manschappen ter plaatse achter om de half 

verwoeste burcht van Daron te herstellen, nog meer te verstevigen en nadien zorgvuldig te 

blijven bewaken. Deelnemers aan diverse militaire expedities in het Koninkrijk getuigden 

dat ze nooit eerder geconfronteerd waren geweest met zulke talrijke groep vijanden. Het 

betrof dan nog alleen maar ruiters en hun aantal werd geschat op 40.000. 

                                                           
13 Waarschijnlijk de huidige Palestijnse stad Al-Bireh, 15 km ten noorden van Jeruzalem. 
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Op 29 december van datzelfde jaar greep in Canterbury (Engeland) de marteldood plaats van 

Thomas, de edele en uitmuntende aartsbisschop van diezelfde stad. Hij was geboren in 

Londen en werd onder het bewind van Theobald, de memorabele aartsbisschop van 

Canterbury, benoemd tot lokale aartsdiaken. Koning Hendrik II van Engeland betrok hem 

daarna bij het bestuur van zijn rijk en benoemde hem tot zijn kanselier. Vervolgens toonde 

Thomas zich een loyale, wijze en uitstekende beheerder van heel het Koninkrijk. Na de dood 

van eerwaarde vader Theobald werd Thomas op grond van zijn staat van verdiensten door de 

Heer teruggeroepen naar de kerk van Canterbury. Hij trad moedig en met volharding op 

tegen goddeloze en tirannieke inbreuken op de rechten van diezelfde kerk. Om aan de 

vervolging door Hendrik II te ontkomen ging hij noodgedwongen in ballingschap. Die 

bracht hij zeven jaar lang met een bewonderenswaardig en voorbeeldig geduld in Francia 

door. Bij zijn terugkeer wachtte hij op de gratie die hem toegezegd was. Maar in de kerk, die 

hij in opdracht van de Heer bestuurde, werd hij smadelijk overvallen door enkele met 

zwaarden gewapende booswichten. Terwijl hij bad voor zijn belagers, werd hij door hen aan 

het hoofd getroffen. Een kroon, gevormd door zijn eigen bloed, werd zo geheiligd en 

omgezet in een martelaarskroon. De genadige en barmhartige Heer zorgde er ook voor dat 

via deze martelaar in die bewuste kerk en in heel de provincie bijna dagelijks talloze grote 

wonderen gebeurden, zodat het erop leek dat de tijden van de apostelen waren 

teruggekomen. 

 

XX,22 De koning reist in het gezelschap van enkele vooraanstaanden uit zijn entourage af 

naar Constantinopel. De keizer treft de nodige schikkingen om hem luisterrijk te onthalen. 
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In de loop van het volgende jaar, het zevende14 van Amalrics regering, stelde de koning vast 

dat het Koninkrijk van dag tot dag meer gebukt ging onder zware problemen, terwijl de 

vijand altijd maar in aantal toenam. Tevens gingen hun zelfvertrouwen, hun potentieel en 

hun financiële middelen er voortdurend op vooruit. De wijze en vooruitziende christelijke 

leiders waren ondertussen van het toneel verdwenen en de jongere generatie, die hen 

opvolgde, betekende een regelrechte ramp. Zij vulden de plaatsen van die grote figuren 

ineffectief in en gooiden door hun kwalijke praktijken alles wat de vorige generatie had 

opgebouwd over de balk. Ten gevolge daarvan was het Koninkrijk zo aanzienlijk verzwakt 

dat zelfs iemand met weinig doorzicht hier niet naast kon kijken. Daarom riep Amalric alle 

leiders van het rijk samen en hij gaf hen een overzicht van de kritieke situatie van het 

Koninkrijk. Daarna vroeg hij hen om advies hoe men het best deze problemen kon 

aanpakken om te voorkomen dat het rijk zou ten onder gaan. Ze begonnen hierover meteen 

te beraadslagen en, zoals gevraagd, formuleerden ze ook een unaniem antwoord. Volgens 

hen waren ze ten gevolge van hun zonden in een situatie beland, waarin ze niet meer in staat 

waren om tegen de vijand in het offensief te gaan noch om zijn aanvallen te counteren. Om 

deze problemen aan te pakken moest er dringend om hulp gevraagd worden aan de vorsten 

van het Westen, want een andere oplossing zagen ze echt niet zitten. 

Uiteindelijk besloot men – en nog wel unaniem – om een selecte delegatie samen te stellen 

met een sensibilisatie- en informatieopdracht over de problemen van het Koninkrijk. Ze 

moesten de paus en de voornaamste vorsten gaan opzoeken, de keizer van het Roomse Rijk, 

de koningen van de Franken, van de Engelsen, van Sicilië en van de Spaanse rijken en 

daarnaast ook nog een aantal vooraanstaande hertogen en graven. Aan al deze leiders 

moesten ze hulp vragen voor die acute noodtoestand. Er werd tevens besloten om de keizer 

van Constantinopel nauwkeurig te informeren over de precaire en kritieke situatie waarin het 

                                                           
14 In feite was zijn negende regeringsjaar toen al begonnen, want hij werd gekroond op 18 februari 1163: cf. 
supra XIX,1. 
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Koninkrijk verkeerde. Hij was immers voor ons gemakkelijk bereikbaar, beschikte over veel 

meer financiële middelen dan de andere vorsten en zou ons dus ook makkelijk de gewenste 

ondersteuning kunnen bieden.  

Ze voegden aan hun advies nog toe dat men voor die laatste missie een personaliteit moest 

uitsturen die door zijn wijsheid, zijn welsprekendheid en zijn autoriteit in staat was en er ook 

zou in slagen om bij die grote vorst empathie te creëren voor onze wensen. Dan 

beraadslaagden ze over de vraag wie de meest geschikte delegatieleider zou zijn, terwijl de 

koning zelf overleg pleegde met enkele vertrouwelingen. Vervolgens kwam Amalric met 

een voorstel en een plan voor de dag ten gehore van eenieder. Hij stelde dat deze missie 

alleen kon geleid worden door hemzelf en hij voegde eraan toe dat hij bereid was om voor 

de vitale belangen van het Koninkrijk alle mogelijke lasten en risico’s op zich te nemen. De 

topbaronnen van het rijk reageerden onthutst maar vol bewondering. Ze vonden het wel een 

enorm risico dat het Koninkrijk in afwezigheid van de koning zo goed als verweesd zou 

achterblijven. Maar Amalric antwoordde: “Laat het over aan de Heer, wiens dienaar ik ben, 

om ons rijk te besturen. Ik ben vastbesloten om te gaan en niemand kan mij daarvan nog 

weerhouden.” 

De koning nam bisschop Willem van Akko mee en ook enkele baronnen, Gormond van 

Tiberias, Johannes van Arsuf, maarschalk Gerard van Pougy, Rohard, de bevelhebber van de 

burcht van Jeruzalem en Renaud van Nephins. Hij had ook Filip van Nablus, die toen al 

ontslag genomen had als Meester van de Tempeliers, over land vooruitgestuurd. Zelf vertrok 

hij op 10 maart met 10 galeien en vergezeld van een zeer uitgebreid escorte, conform zijn 

koninklijke waardigheid. De Heer was hen genadig en zo konden zij genieten van een 

voorspoedige vaart. Ze bereikten veilig de Straat van Abydos15 en de Bosporus, die courant 

ook Arm van Sint-Joris genoemd wordt. 

Zijne majesteit de keizer, een schitterende, wijze, bezonnen en op alle punten voorbeeldige 

personaliteit, vernam met grote verbazing dat een vorst van zulk formaat, een uitzonderlijk 

beroemde en door God geliefde leider, zijn rijk kwam bezoeken. Hij vroeg zich eerst af wat 

de aanleiding kon zijn van zulke zware en ongewone reis. Zijn volgende gedachte was 

echter dat dit voor hemzelf een buitengewone eer betekende, een uitzonderlijke blijk van 

respect en een godsgeschenk zonder weerga. Volgens de archieven had immers geen van 

zijn voorgangers het bezoek gekregen van de koning van Jeruzalem, de verdediger en 

behoeder van de heilige plaatsen, waar de Heer geleden had en verrezen was. Hij was dan 

ook erg blij en trof alle voorbereidselen om zijn gast met veel eerbetoon te ontvangen. 

Hij ontbood protosebastos Johannes, zijn neef en de meest hooggeplaatste uit zijn entourage, 

in zijn paleis. Zijn dochter was trouwens gehuwd met koning Amalric. De keizer stuurde 

hem uit om de koning op te vangen. Johannes moest er ook op toezien dat Amalric op alle 

plaatsen en steden, die hij zou aandoen, met veel respect zou ontvangen worden en met alle 

eerbetoon, conform het traditionele en vastgelegde keizerlijke protocol en de daaraan 

verbonden luister. Hij moest hem ook vriendelijk adviseren om te wachten op de gezanten 

van de keizer voor een bezoek aan de keizerlijke stad. 

Vervolgens ging de luisterrijke keizer, vergezeld van een aanzienlijk escorte, de koning 

tegemoet tot Gallipoli, een stad aan de Bosporus, niet ver van de Straat van Abydos. Omdat 

de wind niet erg gunstig stond om aan te leggen bij de keizerlijke stad, ging de koning daar 

aan wal en hij trok met zijn gevolg te paard naar Heraclea, dat aan diezelfde kust gelegen is. 

Daar vond hij in de haven zijn vloot terug. Ze hadden ondervonden dat de wind in hun 

voordeel gekeerd was en waren dankzij die gunstige bries nog eerder dan de koning 

aangekomen. Amalric ging terug aan boord en bereikte dankzij die gunstige wind 

uiteindelijk Constantinopel. 

                                                           
15 De Dardanellen.  
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XX,23 De koning wordt plechtig in audiëntie ontvangen door de keizer en hij kan met hem 

herhaaldelijk de belangrijkste dossiers bespreken. 
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In die stad ligt aan de oever van de zee met uitzicht op het oosten een keizerlijk paleis, dat 

paleis van Constantijn genoemd wordt. De inkomhal langs de zeezijde is voorzien van een 

prachtig en schitterend balkon, van marmeren trappen die doorlopen tot in de zee, van 

beelden, die leeuwen voorstellen en van rijkelijk versierde marmeren zuilen. Deze toegang 

tot de hogere verdiepingen van het paleis was exclusief voor de keizer gereserveerd. Maar 

als uitzonderlijk eerbetoon, kreeg nu ook de koning, tegen alle protocollaire regels in, het 

privilege om van die entrée gebruik te maken. In het paleis werd hij opgewacht en luisterrijk 

ontvangen door de top van de keizerlijke entourage, die op hun beurt vergezeld werden door 

talrijke hovelingen. Vandaar werd hij door een wirwar van gangen en zeer diverse 

vertrekken, onder begeleiding van zijn eigen gevolg en van het paleisescorte naar het 

bovenste deel van het paleis gebracht, waar de keizer met zijn doorluchtige entourage 

resideerde. Vóór de ontvangsthal hingen gordijnen, kostbaar van stof en kunstig bewerkt. 

Het gezegde van Naso zou hier voluit van toepassing kunnen zijn: “Het vakmanschap 

overtrof nog de materie.”16 

De hoogste leiders stonden de koning daar op te wachten en ze introduceerden hem in de 

ruimte achter die gordijnen. Heel deze ceremonie was, naar verluidt, bedoeld om de eer van 

de keizer hoog te houden en om tegelijkertijd de koning gunstig te stemmen. Men zegt 

immers dat de keizer, alleen omgeven door de top van zijn entourage, opstond om de koning 

vriendelijk te begroeten. Indien hij dit in het bijzijn van heel het hof zou gedaan hebben, zou 

zijn opstaan immers kunnen opgevat worden als een inbreuk op zijn majesteit. Direct na de 

intrede van de koning werden de gordijnen geopend en zo verscheen de keizer ook in het 

gezichtsveld van al wie zich daarvoor bevond. Hij zat op een gouden troon, gehuld in 

keizerlijke gewaden en naast hem kon de koning plaats nemen, eveneens op een verheven 

troon, maar toch duidelijk van mindere rang.  

De keizer verwelkomde de christelijke leiders zeer respectvol met de vredeskus en de 

protocollair vereiste begroetingen. Hij informeerde daarbij uitdrukkelijk of alles goed ging 

met de keizer en zijn baronnen. Zijn woorden en ook zijn gelaatsuitdrukking spraken 

boekdelen: hun bezoek was voor hem een reden tot vreugde. Hij had ook aan zijn personeel 

en aan de verantwoordelijken voor de paleishuishouding opgedragen om voor de koning en 

zijn directe entourage enkele super luxueuze kamers te reserveren in het paleis. Zij moesten 

ook zorgen voor een respectabel gastenverblijf voor de baronnen, dat in de stad gelegen was, 

maar toch niet te ver van de vertrekken van de koning. Het gezelschap nam daarop afscheid 

van de keizer, ze trokken zich terug en volgden de koning. Na een duidelijke afspraak over 

het tijdstip waarop ze terug bij hem verwacht werden, liet de koning hen vertrekken naar 

hun respectieve verblijfplaats. 

Dag na dag, op speciaal daarvoor gereserveerde momenten, kon de delegatie, nu eens met de 

keizer, dan weer intern, uitgebreid van gedachten wisselen over de kwesties waarvoor ze 

gekomen waren. Zij deden hun uiterste best om na alle inspanningen en moeite, die zij in 

hun missie geïnvesteerd hadden, ook met het gewenste resultaat naar huis te kunnen 

terugkeren. De koning voerde met de keizer zowel privé als in het bijzijn van zijn entourage 

vertrouwelijke gesprekken. Hij zette het doel van zijn bezoek uiteen en gaf informatie over 

de nijpende problemen van het Koninkrijk. Daarbij ging hij uitvoerig in op de onsterfelijke 

roem, die de keizer zou kunnen verwerven bij de onderwerping van Egypte en hij toonde 

hem met overtuigende bewijzen de haalbaarheid van deze operatie aan. De keizer was onder 

                                                           
16 Publius Ovidius Naso, Metamorfosen II 5. 
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de indruk van zijn argumentatie, hij beluisterde hem bereidwillig en beloofde dat hij al zijn 

verzoeken integraal en naar wens zou inwilligen. 

Ondertussen overlaadde hij, conform zijn keizerlijke majesteit, zowel de koning als diens 

baronnen met tal van geschenken en tijdens hun talrijke contacten toonde hij zich zeer 

bekommerd om hun situatie en hun welbevinden. Tevens stelde hij voor hen, in dezelfde 

mate als voor zijn eigen vertrouwelingen, de intieme delen van het paleis open: privé 

vertrekken waartoe alleen zijn eigen personeel toegang had, ruimtes die strikt gereserveerd 

waren voor intern gebruik, kerken die niet voor het grote publiek toegankelijk waren, 

schatkamers en aloude bewaarplaatsen van alle mogelijke kostbaarheden. Tevens liet hij 

voor hen relikwieën van heiligen exposeren en de meest waardevolle bewijzen van de 

verlossing door Onze Heer Jezus Christus: de spijkers, de lans, de rietstengel, de 

doornenkroon, de lijkwade en de sandalen. Elk mysterievol of heilig voorwerp, dat al van in 

de dagen van de zalige keizers Constantijn, Theodosius en Justinianus veilig opgeborgen lag 

in de meest geheime schatkamers van het paleis, werd voor hen zo maar onthuld.  

Van tijd tot tijd, op vrije momenten, nodigde de keizer de koning en zijn gevolg uit voor wat 

ontspannende activiteiten en speciale attracties, die hun beider hoge status niet in diskrediet 

konden brengen. Zij beluisterden gevarieerde muziek van diverse instrumenten en prachtige 

gezangen, kunstig uitgewerkt in diverse toonaarden. De keizer organiseerde voor hem 

optredens van meisjeskoren en prachtige pantomimes, maar altijd met respect voor de goede 

zeden. Tevens liet hij ter ere van de koning voor de stedelijke bevolking zeer kostelijke 

spektakels organiseren, met veel luister zoals gebruikelijk. Wij noemen die gewoonlijk 

theater- of circusvoorstellingen.  

 

XX,24 Zodra de missie afgerond was, keerden de koning en zijn baronnen naar huis terug, 

overladen met geschenken. 
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Zo verbleven ze een aantal dagen in het paleis van Constantinopel. Maar om wat afwisseling 

in te lassen, de meest efficiënte remedie tegen verveling, verhuisde de keizer naar zijn 

nieuwe paleis, Blachernae genaamd en hij nam daarbij ook de koning mee. Met respect voor 

de regels van de gastvrijheid, wees hij zijn gast prachtige kamers in het paleis toe en nog wel 

in het meest intieme deel dat aan zijn voorvaders had toebehoord. Daar verzorgde hij enkele 

dagen lang voor de koning een zeer aangenaam verblijf en hij regelde het tevens zo dat de 

gezellen van de koning niet ver van het paleis een mooie en comfortabele verblijfplaats 

kregen. Ook daar hielden de verantwoordelijken van de garderobe niet op om de koning 

rijkelijk en continu te bedienen, niet alleen met noodzakelijke dingen maar ook met pure 

luxe en niet-essentiële zaken. De koning doorkruiste heel de stad van binnen en van buiten, 

hij bezocht kerken en kloosters, die daar in een niet te ramen aantal aanwezig zijn en hij 

bezichtigde triomfbogen en zuilen, die eveneens herinnerden aan overwinningen. Hierbij 

fungeerden vooraanstaande edelen, die de stad door en door kenden, als gids. Amalric wilde 

van alles de achtergrond en de betekenis kennen en hij werd daarover volledig geïnformeerd 

door de oudste en meest onderlegde deskundigen. Hij voer in die dagen ook door de 

Bosporus naar de monding ervan in de Zwarte Zee. Daar ligt namelijk het begin van die 

zeestraat, die Bosporus genoemd wordt en die uiteindelijk uitkomt in de Middellandse Zee. 

De koning was van nature heel leergierig en hij wilde van alles het fijne weten. Hij kon nu 

ook een uitgebreid bezoek brengen aan plaatsen, die voor hem onbekend waren. Na deze 

grondige exploratie keerde hij terug naar de stad en hij hervatte zijn privégesprekken met de 

keizer, want hij wilde de kwesties, waarvoor hij deze tocht had ondernomen, succesrijk 

afronden. 

Voor de koning betekende dus zijn verblijf daar een aangename verpozing en mits de nodige 

besprekingen werd zijn missie ook naar wens afgerond. Er werd een contract opgemaakt met 



.  

569 
 

 

 

 

 

30 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

 

45 

wederzijdse instemming van koning en keizer. Dit werd op schrift gesteld en het document 

werd bekrachtigd met het zegel van beide partijen. Vervolgens nam Amalric afscheid en 

begeleid door eenieders sympathie begon hij aan de voorbereiding van de terugtocht. Om te 

beginnen demonstreerde de keizer nu zijn fantastische maar toch volkomen correcte 

vrijgevigheid tegenover de koning en zijn gevolg. Hij gaf Amalric enorm veel goud mee, 

talloze zijden stoffen en geschenken in de vorm van exotische luxeartikelen. Ook heel zijn 

gevolg tot en met de jongste van zijn bedienden werd overladen met geschenken. Ook de 

protosebastos toonde vervolgens tegenover de delegatie zijn gulheid, conform zijn hoge 

positie. De andere hoogwaardigheidsbekleders gingen mee in diezelfde sfeer van goodwill. 

Zij wilden elkaar overtreffen in vrijgevigheid en gaven de koning als blijk van sympathie 

geschenken van topkwaliteit mee, zowel qua materiaal als qua vakmanschap. Dan was de 

vloot uiteindelijk vertrekkensklaar, de missie zat erop en de koning voer de Bosporus in, die 

beschouwd wordt als de grens tussen Europa en Azië. Vanaf Constantinopel volgde hij deze 

zeestraat 200 mijlen lang, waarbij hij de gerenommeerde steden Sestos en Abydos 

passeerde, het thuis van Hero en Leander17 en zo belandde hij in de Middellandse Zee. Hij 

werd gedreven door een gunstige wind en bereikte zo de haven van Sidon op 15 juni. 

 

XX,25 De koning trommelt een leger op in de buurt van Sepphoris. Aartsbisschop Frederik 

van Tyrus keert terug van zijn missie in het Westen en bisschop Willem van Akko wordt 

vermoord in het Sultanaat van Rûm.  
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Eens teruggekeerd in het Koninkrijk, vernam de koning dat Nur ad-Din zich in de buurt van 

Banyas ophield met een ontzaglijk leger. Amalric vreesde dat hij van daaruit invallen in het 

Koninkrijk voorbereidde. Hij wilde preventief optreden en daarom rukte hij op naar Galilea. 

Hij trommelde ook de rijksbaronnen op en sloeg zijn kamp op bij die zeer beroemde bron 

tussen Nazareth en Sepphoris. Vanuit deze positie, quasi in het centrum van het Koninkrijk, 

kon hij zich heel gemakkelijk verplaatsen naar welke regio dan ook in zijn rijk, voor het 

geval een acute noodsituatie dit vereiste. Voor de koning en al zijn voorgangers was deze 

locatie precies daarom een vaste verzamelplaats voor de troepen geworden. 

In diezelfde periode keerde onze voorganger, aartsbisschop Frederik van Tyrus, terug van 

een missie waarop hij de leiders van het Westen om hulp en ondersteuning moest vragen. 

Twee jaren waren verlopen en hij was daarbij in al zijn verwachtingen teleurgesteld. Van 

alles wat hij in onze naam gevraagd had kon hij niets gedaan krijgen en hij keerde terug met 

lege handen. Hij had graaf Stefan voor zich uit gestuurd, edel qua afkomst maar niet qua 

levenswandel. Hij was de zoon van Thibaud de Oudere, graaf van Blois, Chartres en Troyes 

en de koning had hem via diezelfde aartsbisschop in zijn rijk uitgenodigd met het oog op een 

huwelijk van Stefan met zijn dochter. De graaf kwam bij ons aan en de koning herinnerde 

hem vriendelijk aan zijn voorstel. Maar ook al was hij eerder op dit aanbod ingegaan, nu 

wees hij het af. Hij bracht nog enige maanden in ons Koninkrijk door, waarbij hij zich 

schandelijk en liederlijk gedroeg. Dan besloot hij via de route over het land terug te keren. 

Hij reisde over Antiochië en vervolgens naar Cilicië met de bedoeling om vandaar met een 

door de sultan van Iconium bezorgd escorte naar Constantinopel te trekken. Maar nabij de 

Cilicische stad Mamistra viel hij helaas in een hinderlaag, die opgezet was door Mleh, de 

machtige vorst van Armenië en tevens de broer van Thoros. De overvallers stortten zich 

vanuit hun hinderlaag op hem en hij moest alle kostbaarheden en uiterst waardevolle zaken, 

die hij bij zich had, als buit in hun handen achterlaten. Uiteindelijk kon hij met veel palabers 

toch van de rovers gedaan krijgen dat hij een armzalig paard kon behouden om zich te 

kunnen verplaatsen. Daarmee bereikte hij uiteindelijk Constantinopel, ten koste van veel 

                                                           
17 Publius Ovidius Naso, Heroides 18-19.  
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moeite en in feite op een heel vernederende wijze, want hij kreeg onderweg ook nog af te 

rekenen met haatgevoelens van iedereen in het Oosten.  

In datzelfde jaar kwam nog een andere graaf Stefan aan in het Koninkrijk. Hij deelde wel de 

naam van zijn voorganger, maar door zijn eerbare levenswandel verschilde hij verder totaal 

van hem. Deze bescheiden en in alle opzichten voorbeeldige figuur was de zoon van graaf 

Willem van Saône. Hij was vergezeld van hertog Henri van Bourgondië, die de zoon was 

van zijn zuster en dus zijn neef. Zij waren naar het Koninkrijk afgereisd om daar te komen 

bidden en de heilige plaatsen te vereren. Na een kort verblijf in het H. Land keerden ze naar 

huis terug met een tussenstop bij de keizer van Constantinopel, die hen met veel eerbetoon 

ontving en hen bij hun afscheid met geschenken overlaadde.  

Het volgende jaar, het achtste18 van Amalrics regering, kwam Willem, de memorabele 

bisschop van Akko, bij een jammerlijk en bizar incident om het leven. Hij was door de 

koning vanuit Constantinopel naar Italië gestuurd. Hij had dat land doorkruist, behoedzaam 

en loyaal alles in het werk gesteld om zijn missie te doen slagen en hij was nu terug 

onderweg naar huis. Hij had zich voorgenomen om, zoals afgesproken, tijdens zijn terugreis 

de keizer van Constantinopel te bezoeken. Hij meerde aan bij Adrianopolis, de hoofdstad 

van Thracia Secunda en omdat hij moe was van de lange reis wilde hij ’s middags na de 

lunch even gaan slapen. Een zekere Robert, iemand uit zijn gevolg die hij zelf tot priester 

had gewijd en in zijn entourage had opgenomen, deelde een slaapkamer met de bisschop. 

Robert was nog aan het herstellen van een langdurige ziekte, die hem erg ondermijnd had. 

Furieus overviel hij plots de bisschop, zijn meester, in zijn slaap. Hij trok zijn zwaard en 

diende hem daarmee vele fatale verwondingen toe. Buiten hoorden de andere leden van de 

entourage van de bisschop hun heer schreeuwen. Uit zijn kreten en klachten maakten ze op 

dat hij in doodsgevaar verkeerde. Zij wilden het gebouw binnendringen om hun heer in nood 

te hulp te snellen, maar de deur was van binnenuit stevig vergrendeld en zij raakten niet 

binnen. Uiteindelijk konden ze toch het slot forceren en binnenbreken, maar ze troffen hun 

heer bewusteloos aan en nog nauwelijks ademend. Zij wilden de moordenaar 

gevangennemen, beschuldigen van doodslag en, zoals het hoort, laten terechtstellen, maar 

Willem hield hen met woorden en gebaren tegen. Met het oog op zijn eigen zielenheil bad 

en smeekte hij om gratie voor zijn moordenaar. Hij bleef er ten einde toe op aandringen dat 

deze doodslag geen fatale gevolgen zou hebben voor de dader en zo gaf hij de geest op 29 

juni. 

Wij zijn er niet in geslaagd om de precieze drijfveer achter dit zware misdrijf te achterhalen. 

Sommigen beweren dat de dader, Robert, na zijn aanslepende ziekte, in de loop van zijn 

herstel plots een crisis kreeg en toen in een vlaag van waanzin die schandelijke daad totaal 

onbewust heeft gepleegd. Volgens anderen was haat het achterliggende motief voor deze 

afschuwelijke misdaad. Een of andere dienaar van de bisschop zou te hoog in dienst gunst 

gestegen zijn en zich zowel tegen Robert als tegenover andere leden van Willems entourage 

misdragen hebben. Nog tijdens datzelfde jaar werd Joscius, kanunnik en subdiaken van 

Akko, in diezelfde kerk als opvolger van Willem aangesteld. 

 

XX,26 De Armeniër Mleh, broer van Thoros, sluit zich aan bij Nur ad-Din en teistert heel het 

gebied van Antiochië. De koning haast zich daarheen om zijn furie in te tomen. 

  

  

 

 

5 

Rond diezelfde tijd overleed de grote vorst van de Armeniërs, Thoros, een schitterende 

edelman, die wij vaak vermeld hebben. Zijn broer, een zekere Mleh, was een kwaadaardig 

individu. Hij wilde Thoros opvolgen en wendde zich daarvoor tot Nur ad-Din. Mleh vroeg 

hem met aandrang om van hem een ruiterij te krijgen, waarmee hij de opvolging van zijn 

                                                           
18 Wij zouden 1172 ‘het tiende’ regeringsjaar noemen, gezien zijn kroning op 18 februari 1163. 
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broer gewapenderhand zou kunnen afdwingen. Want na het overlijden van Thoros hadden 

de Armeense leiders via hun zuster beroep gedaan op een zekere Thomas, een neef van 

beide heren en deze had op vreedzame wijze de regering van zijn oom overgenomen. 

Thomas was een Latijn, maar hij beschikte niet over de nodige energie of de feeling om zich 

gul op te stellen en te beantwoorden aan de verwachtingen van degenen die hem hadden 

geroepen.  

Tegen bepaalde voorwaarden, die Nur ad-Din goed uitkwamen, kreeg Mleh het zo voor 

mekaar dat hem een behoorlijke ruiterij ter beschikking gesteld werd. Hij benutte die hulp en 

zo betrok hij als eerste, tegen alle voorvaderlijke en familiale tradities in, ongelovigen bij de 

dynastieke opvolging. Hij drong dus met geweld het gebied van zijn voorouders binnen, 

verjoeg zijn neef en eiste heel het gebied voor zich op. Eens aan de macht, bestond zijn 

eerste beleidsdaad erin om aan de Tempeliers al hun eigendommen in Cilicië te ontnemen, 

ook al was hij vroeger zelf lid van die Orde geweest. Zijn band met Nur ad-Din en de 

Turken was door dat contract immers zo hecht geworden als zelfs tussen broers zelden 

voorkomt. De facto was hij dus een ongelovige die zich niets aantrok van de wet van de 

Heer en de christenen zoveel mogelijk schade berokkende. Al wie hij bij belegeringen of in 

gevechten gevangennam, sloeg hij in de boeien en bracht hij over naar vijandelijk gebied om 

daar als slaaf verkocht te worden.  

De prins van Antiochië en zijn baronnen zagen hoe deze booswicht heftiger dan eender 

welke vijand tekeerging tegen de christenen. Als tegenreactie grepen ze naar de wapens, ook 

al was het een uitermate negatief precedent dat christenen tegen geloofsgenoten de wapens 

opnamen. In feite kwam dit neer op burgeroorlog. Maar zij konden de wandaden die hij 

pleegde tegen hun broeders zo maar niet laten passeren. Dus verklaarden ze hem de oorlog 

en ze riepen hem officieel uit tot publieke vijand.  

De koning hoorde van de crisis in die regio en wilde zijn steentje bijdragen in een mogelijk 

vredesproces. Daarom trok hij, geëscorteerd door leden van zijn entourage, naar het gebied 

van Antiochië. Van daaruit stuurde hij zijn persoonlijke afgezanten uit naar Mleh, die 

criminele en van God verlaten vijand. Hij drong er bij hem op aan om onderhandelingen op 

te starten op een tijdstip en een locatie die Mleh goed uitkwamen. Deze gaf de indruk die 

boodschap in dank aan te nemen, maar in zijn binnenste koesterde hij totaal andere plannen. 

De koning probeerde tot drie- en viermaal toe dat overleg via gezanten tot stand te brengen, 

maar telkens werd hij door die doortrapte schurk bedrogen en finaal boekte hij geen enkel 

resultaat. Hij trommelde dan maar alle strijdkrachten op en viel met dat christelijk leger het 

land van Mleh binnen. Zij doorkruisten het Cilicische laagland – het gebergte ingaan 

vormde immers een lastige en zware opgave –, zij staken oogsten in brand en probeerden 

vestingen stormenderhand te veroveren. Terwijl ze daarmee bezig waren, arriveerde bij de 

koning een bode met slecht nieuws. Zijn boodschap was – en dat bleek ook waar – dat Nur 

ad-Din begonnen was aan het beleg van Petra, de hoofdstad van Arabia Secunda, die ook 

Kerak genoemd wordt.  

Dat bericht maakte de koning erg bezorgd. Hij nam dan maar afscheid van de prins van 

Antiochië en keerde met zijn persoonlijke escorte in allerijl terug. Maar nog voor zijn 

terugkomst in het Koninkrijk hadden de rijksbaronnen al wijs en krachtdadig gereageerd. Ze 

hadden alle strijdkrachten verzameld en het commando over deze troepen toevertrouwd aan 

koninklijk opperbevelhebber Humfred, terwijl bisschop Ralph van Bethlehem het kruishout 

van de Heer meebracht. In een fors tempo en zonder tijdverlies haastten ze zich naar hun 

bestemming, maar een bode kwam hen onderweg tegemoet met het bericht – en dat bleek 

correct – dat Nur ad-Din het beleg had gestaakt en naar zijn land was teruggekeerd, terwijl 

de stad zelf intact was gebleven.  

Zo kon de koning bij zijn aankomst in zijn rijk, tegen alle verwachtingen in maar wel in 

overeenstemming met zijn diepste wensen, constateren dat alles volkomen rustig was. 
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XX,27 Saladin valt aan de overkant van de Jordaan de vesting Montreal aan. Hij behaalt 

hierbij echter geen resultaat en keert dan maar terug naar zijn land. 
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Het jaar daarop plande Saladin bij het begin van de herfst een invasie in het Koninkrijk met 

een immens leger en een zeer talrijke ruiterij. Hij trommelde overal in Egypte strijdkrachten 

op, trok daarmee door de woestijn en bereikte een plaats die ‘Lijsterriet’ genoemd wordt. De 

koning had, in het vooruitzicht van Saladins komst zijn troepen verzameld en in zijn 

gezelschap bevond zich ook de patriarch met het wonderbare heilige kruishout van de Heer. 

Hij had zijn kamp opgeslagen nabij Berseba, om van daaruit gemakkelijk te kunnen 

reageren op de aankomst van de vijand. De plaats, waar Saladin zich volgens de berichten 

ophield, bevond zich op nauwelijks 16 mijl van het koninklijke kamp, maar Amalric zelf 

was er niet zeker van dat hij daar al aangekomen was. Het bericht bleek evenwel correct, 

want Saladin had daar zijn kamp opgeslagen, omdat er water voorhanden was.  

De koning confereerde met zijn aanvoerders en ze kozen bewust voor een verandering van 

route, want blijkbaar wilden ze een rechtstreekse confrontatie met Saladin vermijden. Ze 

trokken dus met heel het leger en het volk naar Ascalon, zogezegd op zoek naar contact met 

Saladin, die ze, toen hij in hun onmiddellijke buurt vertoefde, uitdrukkelijk hadden 

ontweken. Van Ascalon rukten ze op naar Daron en van daar keerden ze terug naar hun 

oorspronkelijke kampplaats, al bij al een nutteloze verspilling van kosten en moeite. 

Saladin trok door de vlakte van Idumea en bereikte met zijn troepen Syria-Sobal. Hij kwam 

aan bij een vesting, die tegelijkertijd de hoofdstad en het voornaamste bolwerk vormt van 

heel die regio en hij begon aan een intense belegering, voor zover de terreinomstandigheden 

dit toelieten. De burcht lag op een hoge heuvel en was uitstekend uitgerust met torens, 

muren en voorwallen. Aan de buitenkant langs de berghelling lag ook een nederzetting, 

maar die locatie was hoog en steil genoeg om geen last te ondervinden van bestormingen of 

inslagen van pijlen of projectielen vanuit de slingertuigen. Alle lokale inwoners waren 

gelovigen en dus volkomen betrouwbaar. De vesting was bovendien goed voorzien van 

wapens, mondvoorraad en voldoende manschappen om die plaats te kunnen verdedigen.  

Saladin spande zich daar enkele dagen in zonder resultaat. Toen hij zag dat hij niet opschoot, 

gaf hij zijn leger het bevel voor de aftocht. Hij sloeg de richting van de woestijn in en keerde 

terug naar Egypte.  

 

XX,28 Saladin verwoest heel het gebied aan de overkant van de Jordaan. De koning nestelt 

zich met zijn troepen op een plaats, die Karmel genoemd wordt. Graaf Raymond van Tripoli 

keert terug uit gevangenschap. 
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Het jaar daarop, het tiende van Amalrics regering, plande Saladin andermaal een massaal 

offensief tegen ons Koninkrijk. Hij besefte dat zijn campagne van het jaar daarvoor niet veel 

had opgeleverd en hij wilde die mislukking goedmaken. Hij bracht uit alle streken van 

Egypte een niet te schatten troepenmacht bij elkaar en trok daarmee de woestijn in. Op die 

manier speculeerde hij op meer geheimhouding van zijn expeditie en vandaar ook op meer 

mogelijkheden om schade aan te richten. Hij viel in juli met zijn troepen dezelfde regio 

binnen als een jaar eerder. De koning was evenwel geïnformeerd over zijn komst en hij trok 

Saladin tegemoet tot in de woestijn met de voltallige troepenmacht van het Koninkrijk. Daar 

kreeg Amalric het bericht dat Saladin, net zoals het vorige jaar, uitgeweken was naar Syria-

Sobal. De koning schrok ervoor terug om hem achterna te zetten, want hij vreesde dat zijn 

opponent, zodra hij hoorde dat Amalric hem achtervolgde, mogelijk vanuit een andere kant 

het Koninkrijk zou binnenvallen om daar vernielingen aan te richten. Hij trok dus het 

bergland in om zich daar een gunstige positie te reserveren en belandde zo in Karmel. Dit is 
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niet de befaamde, aan de kust gelegen berg Karmel, waar Elia vertoefde19, maar de bijbelse 

woonplaats van de dwaze Nabal20. Amalric had deze locatie weloverwogen uitgekozen, 

omdat er voldoende water voorhanden was. Er bevond zich daar immers een aloud immens 

bassin, dat ruime hoeveelheden water kon leveren aan heel het leger. Karmel ligt ook vlakbij 

de streek aan de overkant van de Jordaan en was daarvan alleen gescheiden door de 

beroemde vallei waarin zich de Dode Zee bevindt. De christenen konden dus vanuit die plek 

gemakkelijk en bij herhaling de maneuvers en de positie van de vijand opvolgen. Omdat de 

koning er dus om de vermelde redenen voor terugschrok om Saladin te volgen naar Syria-

Sobal, kon deze zich in die regio ongestoord botvieren. Hij stak alles wat hij buiten de 

vestingen aantrof in brand, hakte boom- en wijngaarden om en verwoestte nederzettingen. 

Nadat hij daar als een tiran was tekeergegaan, trok hij omstreeks eind september naar Egypte 

terug. 

Rond diezelfde tijd keerde graaf Raymond van Tripoli na acht jaar gevangenschap terug 

naar het graafschap van zijn voorvaderen. Hij was de zoon van Raymond de Oudere en hij 

had heel de voorgaande periode in ketens en armoede doorgebracht bij de vijand. 

Uiteindelijk werd hij terug een vrije man na betaling van een losgeld van 80.000 

goudstukken. De koning heette hem bij zijn terugkomst hartelijk welkom en gaf hem 

probleemloos zijn territorium terug, waarvoor Amalric ondertussen persoonlijk goed 

gezorgd had. Hij wilde bovendien bijdragen in het aflossen van de vrijkoopsom en schonk 

hem dan ook met royale gulheid nog veel geld. Bij zijn baronnen en de kerkelijke prelaten 

drong hij aan om hetzelfde te doen en met succes. 

XX,29 Beschrijving van de sekte van de Assassijnen. Zij sturen een gezantschap naar de 

koning. 

  

  

 

 

5 

      

   

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

Rond die tijd deed er zich een uiterst gevaarlijk en ergerlijk incident voor, dat wij tot op de 

dag van vandaag en misschien zelfs tot in der eeuwigheid moeten betreuren. Voor de 

duidelijkheid moeten wij voor onze uitleg wat teruggaan in de tijd.  

In de provincie van Tyrus, die ook Fenicië genoemd wordt, leeft er in het diocees van 

Tortosa een volk dat 10 kastelen met aanpalende nederzettingen bezat en wier aantal, naar 

wij bij herhaling hebben vernomen, op bijna 60.000 of meer moet geraamd worden. Bij hen 

heerst de gewoonte om niet op basis van erfopvolging maar op grond van persoonlijke 

verdiensten een herder of voorganger aan te duiden. Zij schuiven alle andere mogelijke 

eretitels opzij en noemen hem Oude Man. Hun strikte gehoorzaamheid en onderdanigheid 

tegenover hem gaat zover dat zij geen enkele opdracht te zwaar, te lastig of te gevaarlijk 

vinden om met enthousiasme uit te voeren, als dat een bevel is van hun meester. Indien er 

bijvoorbeeld bij dit volk een vorst gehaat of verdacht is, krijgt een of meerdere van zijn 

volgelingen een dolk mee. Die begint aan deze opdracht zonder concreet vooruitzicht om bij 

afloop van de missie, veilig weg te komen. Voor de uitvoering van zijn taak reist hij 

consciëntieus overal rond en hij zet zich zolang in tot hij de kans ziet om zijn zaak uit te 

voeren en daarmee te voldoen aan de opdracht van zijn leider. Christenen noch Saracenen 

weten waar de naam ‘Assassijnen’ vandaan komt. Al 400 jaar lang leven ze de wetten en de 

voorschriften van de Saracenen zo strikt na dat, naast hen, alle anderen schijngelovigen 

zouden kunnen genoemd worden en zijzelf een volmaakt model. 

In onze dagen hadden zij als leider iemand aangesteld, die zeer welbespraakt was en over  

een scherp en briljant verstand beschikte. In tegenstelling tot zijn voorgangers kende hij de 

evangelies en de leer van de apostelen. Hij bestudeerde zeer grondig Christus’ wondere 

                                                           
19 1 Koningen 18,19. 
20 1 Samuel 25, 2-3. 
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daden en onderrichtingen en hij legde zich ook intens toe op de leer der apostelen. Wanneer 

hij vervolgens de zalige en eervolle leer van Christus en zijn volgelingen vergeleek met de 

overleveringen van die zielige verleider Mohammed aan zijn medeplichtigen en aan al wie 

door hem misleid was, begon hij datgene wat hij met de moedermelk had ingezogen te 

minachten en de afschuwelijke leer van die misleider te verwerpen. In diezelfde zin 

onderrichtte hij zijn volgelingen en hij stelde een einde aan de cultuspraktijken van dat 

bijgeloof. Hij liet de gebedsplaatsen die zij vroeger gebruikten, slopen, bevrijdde hen van 

hun vastenpraktijken en stond hen de consumptie van wijn en varkensvlees toe. Hij wilde 

zich verder verdiepen in de goddelijk wet en daarvoor stuurde hij een bekwame man uit, die 

deskundig was in zijn adviezen en zich kon inleven in de ideologie en de leer van zijn 

meester. Hij heette Boabdelle21en moest de koning een geheime boodschap overbrengen. De 

kern en de essentie van hun voorstel kwam hierop neer: indien de Tempelbroeders, die 

burchten beheerden vlakbij het gebied van de Assassijnen, de belasting van 2000 

goudstukken, die hun volk jaarlijks moest betalen, zouden willen schrappen en zich voortaan 

broederlijk en menslievend tegen hen zouden gedragen, zouden zijzelf zich bekeren tot het 

christelijk geloof en zich laten dopen. 

 

XX,30 De Tempeliers vermoorden de ambassadeur van de Assassijnen en dat veroorzaakt 

grote consternatie in het Koninkrijk. Bisschop Ralph van Bethlehem overlijdt. 
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De koning ontving de delegatie van de Assassijnen met vreugde en blijdschap en hij kon 

zich, verstandig als hij was, terugvinden in hun voorstellen. Hij was, naar verluidt, zelfs 

bereid om die 2000 goudstukken, t.t.z. de jaarlijkse belasting waarvan zij wilden vrijgesteld 

worden, bij wijze van compensatie uit zijn privé middelen aan de Tempeliers uit te betalen. 

Hij hield de ambassadeur lang genoeg bij zich om de overeenkomst verder op punt te 

stellen. Daarna stuurde hij hem, vergezeld van een gids en een lijfwacht, terug naar zijn 

meester om daar het contract te finaliseren. De ambassadeur passeerde langs Tripoli met zijn 

gids en zijn escorte en stond op het punt om zijn eigen gebied binnen te gaan, toen hij plots 

door Tempeliers met getrokken zwaarden overvallen werd. Hij vertrouwde ten volle op zijn 

koninklijke gids en op de loyaliteit van de christenen, was dus niet op zijn hoede en zich van 

geen kwaad bewust, maar zijn overvallers doodden hem en maakten zich zo schuldig aan 

majesteitsschennis.  

Het bericht over die wrede en waanzinnige aanslag maakte de koning razend. Hij riep de 

rijksbaronnen samen en deelde hen mee dat dit incident in feite neerkwam op een aanslag op 

hemzelf. Hij vroeg hen dan ook advies over wat hem te doen stond. De baronnen kwamen 

tot een eensluidend antwoord. Het bewuste incident mocht niet onder tafel geveegd worden, 

want het betekende ook een aantasting van het koninklijk gezag. De goede naam en de 

betrouwbaarheid van het christendom dreigden hierdoor tevens ten onrechte in het gedrang 

te komen en de Oosterse kerk zou in die omstandigheden wellicht niet meer kunnen rekenen 

op een verdere groei, die God zo welgevallig was en die ook in het verschiet lag. Met 

algemene goedkeuring werden twee edelen, Seher van Malmedy en Gottschalk van Torhout 

voor een speciale missie uitgekozen. Zij moesten aan de Meester van de Tempeliers, Odo 

van Saint-Amand, de eis overmaken dat hij deze wandaad en die schandalige aanslag op de 

koning zou goedmaken. 

Naar verluidt, was Walter van Mesnil, een kwaadaardige Tempelier met maar één oog, met 

“slechts wat adem in zijn neus”22 maar zonder verstand, de schuldige achter deze moord, 

maar wel met medeweten van de Orde. Odo heeft hem daarna ongetwijfeld in bescherming 

                                                           
21 Verder niet bekend en soms ook weergegeven als Boaldelle of (Abu) Abdallah.  
22 Jesaja 2,22. 
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willen nemen en hij liet de koning via afgezanten weten dat hij zijn ordebroeder, die deze 

moord gepleegd had, een straf had opgelegd en hem daarmee naar de paus zou sturen. Hij 

verbood dan ook iedereen, namens de paus, om ook maar één hand uit te steken naar zijn 

ordebroeder. Hij voegde er nog een aantal andere opmerkingen aan toe, die hem ingegeven 

werden door zijn hoogmoed, een eigenschap die hij in hoge mate bezat, maar wij vinden het 

niet nodig om die hier in onze kroniek te vermelden. 

De koning begaf zich nu zelf voor deze kwestie naar Sidon en hij trof de Meester daar aan 

met vele van zijn confraters, waaronder de dader van het misdrijf. Amalric pleegde eerst 

overleg met de leden van zijn gevolg, beschuldigde vervolgens de dader van hoogverraad en 

liet hem uit het huis van de Tempeliers verwijderen. Daarna zette hij hem op transport naar 

Tyrus en liet hem daar gevangenzetten. Heel deze affaire dreigde aan heel het Koninkrijk 

onherstelbare schade te berokkenen, maar de koning kon bij de leider van de Assassijnen, 

wiens ambassadeur bij deze tragische aanslag was omgekomen, zijn onschuld aantonen en 

zo zijn naam zuiver houden. Tegenover de Tempeliers ging Amalric behoedzaam te werk en 

heel deze kwestie bleef tot op de dag van zijn dood zonder verder gevolg. Nochtans beweert 

men dat hij zich voorgenomen had, indien hij zijn uiteindelijk fatale ziekte had overleefd, 

om via topdelegaties heel deze affaire ten gronde voor te leggen aan de vorsten en de leiders 

van heel de wereld. 

De volgende lente overleed Ralph, de memorabele bisschop van Bethlehem en tevens 

koninklijk kanselier. Hij was een milde en welwillende figuur en hij kreeg een plechtige 

begrafenis in de lokale kathedraal. Na zijn overlijden werd daar ook gediscussieerd over zijn 

opvolging, maar door onenigheid belandde dit overleg in een patstelling. Men kwam maar 

tot een oplossing in het tweede regeringsjaar van Boudewijn, zoon en opvolger van Amalric. 

Dit aanslepend dossier betekende een zware schadepost voor de kerk van Bethlehem. 

 

XX,31 Nur ad-Din overlijdt, waarop de koning aan het beleg van Banyas begint. Maar men 

komt tot een bestand en Amalric trekt zich terug. Daarop wordt hij ziek, haast zich nog naar 

Jeruzalem maar overlijdt daar enkele dagen later. 
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Rond diezelfde tijd, nauwelijks een maand later en meer bepaald in de maand mei, overleed 

Nur ad-Din in het 29e jaar van zijn regering. Hij was een fervente vervolger van het 

christendom en van het christelijk geloof, maar niettemin een rechtvaardige leider, tevens 

schrander, wijs en ook, volgens de maatstaven van de religie van zijn volk, godsvruchtig23. 

Toen de koning het bericht kreeg van zijn dood, trommelde hij terstond alle strijdkrachten 

van zijn rijk op en begon aan het beleg van Banyas24. Bij dit nieuws gaf de weduwe van Nur 

ad-Din blijk van een meer dan vrouwelijke drive. Zij stuurde een delegatie naar de koning 

met de vraag om van het beleg af te zien en een tijdelijk bestand af te sluiten. Zij beloofde 

daarvoor ook de uitbetaling van een aanzienlijke geldsom. In de hoop om een nog grotere 

afkoopsom af te dwingen, gaf de koning in eerste instantie de indruk dat hij haar verzoek 

afwees. Ongeveer 15 dagen ging hij nog gedreven en krachtdadig door met de bestorming 

van de vesting en hij richtte met zijn slingertuigen en op diverse andere wijzen veel schade 

aan. Hij zag echter dat de belegerden van dag tot dag met meer animo weerstand boden en 

besefte maar al te goed dat hij geen succes kon boeken. De afgezanten van die edele dame 

drongen intussen nog meer aan op vrede. Daarom nam Amalric de beloofde geldsom toch 

                                                           
23 Net als supra XVI,7 een merkwaardig genuanceerd en zelfs lovend oordeel over een moslimleider, waarbij 
Willem van Tyrus dezelfde terminologie gebruikt als in de nieuwtestamentische tekst Handelingen 10,2.22.35, 
een passage over Cornelius, de vrome Romeinse centurio. Cf. Schwinges, R.C. (1977), p.129-130. 
24 Zoals Huygens hierbij terecht opmerkt, staat Amalrics reactie op de dood van Nur ad-Din in schril contrast 
met de houding van deze laatste bij de dood van Boudewijn III: cf. supra XVIII,34. 
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maar aan en tevens de vrijlating van twintig christelijke ridders. Hij nam zich wel voor om 

in de toekomst een grotere operatie op touw te zetten en keerde naar huis terug. 

Tegen zijn naaste entourage beklaagde Amalric er zich over dat hij zich niet goed voelde en 

dat hij gezondheidsproblemen had. Vervolgens ontbond hij zijn troepen en trok met zijn 

privé escorte naar Tiberias, waar hij een zware aanval kreeg van dysenterie. Nu vreesde hij 

echt ziek te worden en hij trok via Nazareth en Nablus nog wel te paard – daarvoor was hij 

blijkbaar nog sterk genoeg – naar Jeruzalem. Daar verergerde zijn ziekte en hij kreeg ook 

nog hoge koorts, ook al verbeterde terzelfdertijd zijn dysenterie dankzij de goede zorgen van 

zijn geneesheren. Maar toen hij door die dagenlange hoge koorts uitgeput raakte, ontbood hij 

Griekse, Syrische en andere lokale artsen met de dringende bede om met een of ander 

preparaat zijn ingewanden te purgeren. Zij konden hem dat echter niet bezorgen en daarom 

liet hij vervolgens Latijnse geneesheren roepen. Hij stelde hen diezelfde vraag en voegde 

eraan toe dat hij persoonlijk alle verantwoordelijkheid op zich nam, wat ook de afloop zou 

zijn. Daarop dienden zij hem een preparaat toe, dat hij zonder moeite innam en dat even 

voor verlichting zorgde in zijn darmen. Hierdoor kreeg hij zelf ook de indruk dat hij aan de 

beterhand was. Maar de krachtige inwerking van de medicatie had zijn lichaam uitgeput en 

nog vooraleer hij dat terug op krachten kon brengen door voedsel tot zich te nemen, stak de 

koorts weer op, met de dood als gevolg. 

Hij overleed op 11 juli van het jaar 117325na Christus na een regering van twaalf jaar en vijf 

maanden en in zijn 38e levensjaar. Hij werd begraven tussen zijn voorgangers, op dezelfde 

lijn als zijn broer, recht tegenover de Calvarieberg. Amalric was wijs en bezonnen en 

beschikte over alle kwaliteiten om het Koninkrijk te leiden. Op zijn vraag en aandringen 

hebben wij besloten om deze kroniek te schrijven over zijn regering en die van zijn 

voorgangers.  

  

                                                           
25 In feite: 1174. 
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BOEK XXI. Eerste regeringsjaren van Boudewijn IV, de melaatse koning. 

 

XXI,1 Het begin van de regering van Boudewijn IV, de zesde koning van Jeruzalem: zijn 

karakter, leeftijd en fysieke verschijning. 
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De zesde koning van Jeruzalem was Boudewijn IV, de zoon van de memorabele koning 

Amalric, waarover wij het eerder hebben gehad. Zijn moeder was gravin Agnes, de dochter 

van graaf Joscelin van Edessa, die wij eveneens al vaak vermeld hebben. Toen Amalric 

geroepen werd om als wettige erfgenaam koning te worden in het rijk van zijn voorvaderen, 

werd hij op kerkelijk bevel gedwongen om van Agnes te scheiden. Dit gebeurde vooral op 

initiatief van een andere Amalric, de toenmalige memorabele patriarch van Jeruzalem, die 

hiermee in de voetsporen trad van zijn voorganger Fulcher. Naar verluidt, waren er tussen 

het paar – en dat strookte ook met de werkelijkheid – te nauwe banden van 

bloedverwantschap. Daarvan hebben wij trouwens al een punt gemaakt bij het systematisch 

overzicht van de regering van Amalric.1 

Toen wij al als aartsdiaken van Tyrus aangesteld waren, heeft de vader van Boudewijn de 

opleiding van zijn toen negenjarige zoon aan ons toevertrouwd. Amalric was immers erg 

begaan met zijn opvoeding en hij smeekte ons – hij was daarvoor bij voorbaat trouwens al 

erg dankbaar – om hem te onderrichten en in te wijden in de vrije kunsten. 

Eens aan onze beste zorgen toevertrouwd, probeerden wij hem, zoals bij een troonopvolger 

past, zowel op moreel als op wetenschappelijk vlak, naar best vermogen te begeleiden. Op 

een dag was hij met andere kinderen van adellijke afkomst aan het spelen. Zoals bij dartele 

kinderen al eens voorvalt, begonnen zij met hun nagels in elkaars handen en armen te 

knijpen. De andere kinderen schreeuwden van de pijn, maar Boudewijn zelf kon dat maar al 

te goed en quasi gevoelloos verdragen, ook al spaarden zijn kameraadjes hem zeker niet. 

Toen datzelfde feit zich meer dan eens herhaalde, bracht men mij op de hoogte. 

Aanvankelijk zocht ik de verklaring bij zijn groot incasseringsvermogen en niet bij een 

ziekelijke gevoelloosheid. Maar toen ik hem riep en probeerde uit te vissen wat er precies 

aan de hand was, ontdekte ik dat zijn rechterarm en -hand voor de helft gevoelloos waren. 

Daardoor kon hij ook niets voelen wanneer men hem kneep of beet. Nu begon ik mij echt 

zorgen te maken, want ik herinnerde mij het gezegde van een wijze man2: “Het staat vast dat 

een gevoelloos lichaamsdeel erg schadelijk is voor de gezondheid en dat iemand die niet 

voelt dat hij ziek is in ernstig gevaar verkeert.” 

Ik informeerde zijn vader hierover. Deze raadpleegde een aantal artsen, die zijn kwaal 

probeerden te behandelen met diverse kompressen, zalven en medicijnen, maar dat bracht 

geen soelaas. Het ging hier immers – en na verloop van tijd zou dit voor ons heel duidelijk 

aan het licht komen – om de eerste symptomen van een ernstige ongeneeslijke kwaal.  

Bij wat volgt kunnen wij onze tranen niet bedwingen. Toen hij in zijn puberteit gekomen 

was, werd het duidelijk zichtbaar dat hij leed aan een zeer ernstige vorm van lepra. Van dag 

tot dag ging zijn toestand er op achteruit en vooral de uiteinden van zijn lichaam en zijn 

aangezicht raakten aangetast. Wanneer zijn intimi naar hem keken, werden ze innerlijk 

verteerd door medelijden. Niettemin bleef hij vorderingen maken bij zijn studie van de 

letteren en zo wekte hij van dag tot dag meer verwachtingen en hij gaf daarbij ook blijk van 

een voorbeeldige inborst.                                                                                                        

Hij was mooi van uiterlijk, wat typisch is voor de jeugd, maar in tegenstelling tot zijn 

                                                           
1 Cf. supra XIX,4. 
2 Waarschijnlijk een aforisme van Hippocrates: II 6. 
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voorvaderen was hij ook zeer behendig in het mennen en berijden van paarden. Hij bezat een 

goed geheugen en hield van een goed gesprek. Hij was spaarzaam, vergat nooit weldaden, 

maar evenmin onrecht. Hij geleek in alles op zijn vader, niet alleen in zijn gelaat maar ook 

in heel zijn uiterlijk voorkomen en zelfs qua tred en stem. Hij was schrander, maar wel wat 

geremd in zijn spreken. Zoals zijn vader, luisterde hij graag naar verhalen en hij was zeer 

ontvankelijk voor goede raad. 

 

XXI,2 Het tijdstip van zijn kroning en zalving. 
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Bij de dood van zijn vader was hij nauwelijks 13 jaar oud. Hij had nog een jongere zus, 

Sibylle, geboren uit dezelfde moeder. Zij werd opgevoed in het convent van de H. Lazarus 

in Bethanië bij Dame Yvette, de plaatselijke abdis en tevens tante van haar vader langs 

moederszijde.  

Na het overlijden van Amalric kwamen alle kerkelijke en seculiere leiders van het rijk 

samen. Volgens hun unanieme wens werd Boudewijn op 15 juli, vier dagen na het 

overlijden van zijn vader, met de gebruikelijke plechtige rituelen gekroond en gezalfd door 

Amalric, de memorabele patriarch van Jeruzalem, die bij deze ceremonie geassisteerd werd 

door de aartsbisschoppen, de bisschoppen en de andere kerkelijke prelaten. 

Ten tijde van die plechtigheid stond paus Alexander III aan het hoofd van de H. Kerk van 

Rome, Amalric leidde de H. Kerk van Antiochië, een andere Amalric stond aan het hoofd 

van de H. Kerk van Jeruzalem en Frederik was aartsbisschop van Tyrus. De beroemde en 

memorabele Manuel was toen keizer van Constantinopel en over het Romeinse Rijk heerste 

keizer Frederik. Bij de Franken regeerde Lodewijk en Hendrik, de zoon van graaf Geoffroy 

van Anjou, was koning van Engeland. Willem II, zoon van Willem I, regeerde over Sicilië. 

Prins Bohemund, de zoon van Raymond, bestuurde Antiochië en graaf Raymond II, de zoon 

van Raymond I, had de leiding over Tripoli. 

 

XXI,3 In het eerste regeringsjaar van Boudewijn IV leed een vloot, die uitgestuurd was door 

de koning van Sicilië, zware verliezen bij Alexandrië. De graaf van Tripoli maakt als naaste 

verwant aanspraak op het regentschap over het Koninkrijk en op de voogdij over de koning. 
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Tijdens het eerste regeringsjaar van Boudewijn stuurde koning Willem van Sicilië een vloot 

van 200 schepen uit om Alexandrië te belegeren. Bemand door een aanzienlijk contingent 

van ridders en voetknechten, voer het eskader af naar Egypte. Maar de bevelhebbers en de 

vlootoversten gedroegen zich erg nonchalant. Zowel bij de infanterie als bij de ruiterij 

werden een aanzienlijk aantal van de opvarenden gevangengenomen of met het zwaard 

afgemaakt. Na een oponthoud van vijf of zes dagen bij Alexandrië, werden ze tot een 

chaotische aftocht gedwongen. 

Ondertussen behartigde Milon van Plancy de lopende zaken in het Koninkrijk. Maar er 

ontstond een ernstig meningsverschil tussen hem en sommige rijksbaronnen. Deze laatste 

waren jaloers en stoorden er zich er erg aan dat Milon, buiten hun medeweten om of zonder 

dat zij er zelf bij betrokken werden, in zijn eentje de koning assisteerde. Hij had het erg hoog 

in zijn bol, keek neer op alle anderen en weerde hen uit de koninklijke entourage. Zo 

beredderde hij autonoom het beheer van het rijk zonder dat andere vooraanstaanden enig 

advies konden geven. 

Rond diezelfde tijd wendde Raymond van Tripoli zich tot de koning en hij eiste in het 

bijzijn van enkele toevallig aanwezige baronnen het regentschap over het Koninkrijk op. 
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Zijn punt was dat de voogdij over de minderjarige koning op grond van bloedverwantschap 

langs vaderszijde wettelijk aan hem toekwam. Voor die eis kon hij tal van argumenten 

aanbrengen. Hij was niet alleen de dichtste bloedverwant, maar ook de machtigste en de 

rijkste van alle koningsgetrouwen. Bovendien had hij nog een derde, wel zeer sterk 

argument: tijdens zijn gevangenschap had hij vanuit zijn kerker een beroep gedaan op de 

loyaliteit van zijn getrouwen en hen opgedragen om heel zijn territorium, burchten en 

kastelen over te dragen aan koning Amalric, de vader van Boudewijn. Zij moesten dus heel 

zijn patrimonium onder diens hoede en gezag onderbrengen. Op het einde van zijn 

boodschap had hij toen nog het volgende toegevoegd: “Indien het zijn lot als sterveling zou 

zijn om in gevangenschap te sterven, duidde hij de koning, zijn naaste bloedverwant, aan als 

enige wettige erfgenaam.” Nu maakte hij bijgevolg aanspraak op het regentschap als 

wederdienst voor al wat hij in het verleden gedaan had. Hij zag dit eerder als een blijk van 

respect dan wel als een middel om hieruit een of ander toekomstig voordeel te puren. 

Het antwoord op de vraag van de graaf werd voorlopig uitgesteld onder het voorwendsel dat 

de koning op dat ogenblik te weinig topedelen rondom zich had, die hem ter zake konden 

adviseren. Hij beloofde evenwel dat hij hen op een geschikt moment en wel zo vlug 

mogelijk allemaal zou samenroepen. Zodra hij over hun adviezen beschikte, zou hij, met de 

hulp van de Heer, een passend antwoord geven op zijn vragen.  

Daarop keerde de graaf naar zijn land terug. Bijna heel het volk stond aan zijn kant en bij de 

baronnen waren zijn medestanders Humfred van Toron, de koninklijke opperbevelhebber, 

Boudewijn van Ramla, zijn broer Balian en Raynald van Sidon. Daarnaast nog bijna alle 

bisschoppen. 

 

XXI,4 Milon van Plancy wordt in Akko gedood. Aartsbisschop Frederik van Tyrus overlijdt. 
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De eerder vermelde Milon van Plancy was een edelman uit Champagne aan gene zijde van 

de Alpen, meer bepaald uit het gebied van graaf Henri van Troyes. Hij stond ook op zeer 

vertrouwelijke voet met koning Amalric en was aan hem verwant. Deze had hem trouwens 

tot seneschalk van het Koninkrijk aangesteld.  

Na de dood van Humfred de Jongere, de zoon van Humfred de Oudere, had Amalric de 

weduwe van Humfred, Stephanie, de dochter van Filip van Nablus, aan Milon ten huwelijk 

gegeven. Via zijn vrouw was hij dus nu heer van Syria-Sobal, een regio aan de overkant van 

de Jordaan, die in de volksmond Montreal genoemd wordt. Stephanie had nochtans twee 

kinderen van haar vorige echtgenoot, een zoon en een dochter. 

Milon vertrouwde dus, zoals eerder gezegd, op zijn nauwe band met de vorige koning, de 

vader van Boudewijn en hij keek neer op de rijksbaronnen, ook al stonden ze hoger in rang. 

Van karakter was hij totaal onbezonnen, hoogmoedig, arrogant, grootsprakerig en uiterst 

zelfingenomen. Om de jaloezie van de andere edelen enigszins te temperen, gebruikte hij 

een maar al te doorzichtige list. Hij kocht een zekere Rohard om, die verantwoordelijk was 

voor de bewaking van de burcht van Jeruzalem, een onbeduidende kerel zonder veel 

capaciteiten. Die moest voorwenden dat hij de leiding in handen had en dat Milon onder zijn 

bevel stond. In realiteit was het natuurlijk net omgekeerd. De ene had een ronkende titel 

zonder veel inhoud, de andere kon onder die denkmantel het bestuur van het Koninkrijk naar 

zijn hand zetten. Hij gedroeg zich daarbij erg nonchalant, was onvoorzichtig in zijn 

uitspraken en hij trok, tegen de wil van iedereen in, alle politieke verantwoordelijkheid over 

het Koninkrijk naar zich toe. Kortom, hij regelde en beredderde alles naar eigen 

goeddunken. Zo maakte hij zich erg gehaat en daarom kom men ook een aantal 
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samenzweerders opstoken om hem naar het leven te staan. Dat feit werd aan hem gemeld, 

maar hij stapte daar lichtzinnig overheen. Tijdens een verblijf in Akko, zonder enige 

veiligheidsmaatregelen zoals gewoonlijk, werd hij bij valavond op de openbare weg 

overvallen en incasseerde hij verschillende zwaardsteken. Vervolgens werd hij nog 

smadelijk en schandelijk mishandeld, waarop hij overleed.  

Over die moord waren de meningen onder het volk verdeeld. Sommigen meenden dat dit lot 

hem beschoren was omwille van zijn loyaliteit aan de koning en zijn inzet voor hem. Maar 

anderen beweerden integendeel dat hij heimelijke plannen koesterde om zelf koning te 

worden. Daartoe zou hij boodschappers uitgestuurd hebben naar zijn vrienden en kennissen 

in Frankrijk, met de dringende vraag om hem zo snel mogelijk te komen helpen, omdat hij 

met hun steun de troon wel zou kunnen veroveren. Ik heb over geen van beide standpunten 

uitsluitsel kunnen verkrijgen. Wel was het bekend dat Balian van Jaffa, de broer van de zo 

net vermelde Rohard, op een overzeese missie uitgestuurd was met brieven en geschenken 

vanwege de koning en dat men elke dag zijn terugkeer verwachtte. 

Rond diezelfde tijd en nog wel tijdens diezelfde maand ging onze voorganger, aartsbisschop 

Frederik van Tyrus, van afkomst van hoge adel, “de weg die elk mens wacht”3. Een ernstige 

ziekte had hem een tijdlang opgehouden in Nablus, waar hij uiteindelijk overleed op 30 

oktober. Zijn stoffelijk overschot werd in een plechtige stoet en met de eerbetuigingen die 

men hem verschuldigd was naar Jeruzalem overgebracht. Daar werd hij begraven in het 

kapittel van de Tempel van de Heer, waar hij in het verleden regulier kanunnik was. 

 

XXI,5 Voorstelling van de graaf van Tripoli: zijn persoonlijkheid, zijn stamboom en de wijze 

waarop hij het regentschap in handen kreeg. De schrijver van deze kroniek wordt benoemd 

tot koninklijk kanselier. 
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Rond diezelfde tijd riep de koning tijdens zijn verblijf in Jeruzalem alle rijksbaronnen en 

kerkelijke prelaten samen. De graaf van Tripoli keerde daarop naar Jeruzalem terug om het 

antwoord te vernemen op het eerder door hem ingediende verzoek. Hij herhaalde zijn vraag 

met dezelfde argumenten, waarop de koning twee dagen lang ononderbroken beraadslaagde. 

Uiteindelijk waren alle adviezen eensluidend, waarop Raymond in het kapittel van de 

Verrijzeniskerk, onder het applaus van het volk, alle bestuurlijke bevoegdheden, weliswaar 

in tweede rang na de koning, kreeg over heel het Koninkrijk. 

Vermits ons relaas zich nu op grond van het feitenverloop focust op de graaf van Tripoli, is 

het meer dan verantwoord om alle informatie, waarover wij met zekerheid in verband met 

hem beschikken, aan het nageslacht door te geven. Het is helemaal niet onze bedoeling om 

hier een lofrede af te steken. Wij willen alleen binnen de contouren van deze kroniek 

uiteenzetten wie en wat voor iemand hij was. 

Graaf Raymond was een afstammeling in rechte lijn van die fameuze Raymond de Oudere, 

die zulke prominente rol vervulde in het leger van de Heer, dat er door vele inspanningen en 

een tomeloze inzet voor gezorgd heeft dat het Oosterse rijk teruggegeven werd aan het 

christendom. In het gedeelte van onze kroniek, dat handelt over de pioniers van die eerste 

expeditie, hebben wij gedetailleerde informatie opgenomen over zijn prestaties. Die 

memorabele graaf Raymond de Oudere had een zoon, Bertrand, die na het overlijden van 

zijn vader en na de moord op Willem-Jordan, de neef van de graaf, in het bezit kwam van 

het graafschap Tripoli. Bertrand had op zijn beurt een zoon, Pons en deze volgde, als wettige 

erfgenaam, zijn vader na diens overlijden op in het graafschap Tripoli. Pons trad in het 

                                                           
3 Cf. supra VII,1, n.2. 
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huwelijk met Cecile, dochter van koning Filips van Frankrijk en tevens weduwe van 

Tancred. Bij haar had hij één zoon, Raymond, die hem daarna opvolgde als graaf van 

Tripoli. Deze Raymond trad in het huwelijk met Hodierne, dochter van koning Boudewijn II 

van Jeruzalem. Graaf Raymond, waarover wij nu spreken, is uit hun huwelijk geboren. 

Nadat zijn vader aan de poorten van Tripoli omkwam bij een aanslag van de Assassijnen, 

volgde hij hem op als graaf van Tripoli. Langs moederszijde was Raymond de neef van 

koning Amalric en van Boudewijn III. Zij waren immers zonen van twee zusters. Langs 

vaderszijde was zijn positie nog één trapje hoger. Zijn grootmoeder Cecile, waarover wij het 

eerder hadden en die de moeder was van zijn vader, was de (half)zuster van koning Fulco, 

de vader van de latere koningen Boudewijn III en Amalric. Cecile en Fulco hadden wel 

dezelfde moeder, maar niet dezelfde vader. Want hun moeder, de zuster van Amalric van 

Montfort, werd uitgehuwelijkt aan graaf Fulco I van Anjou. Na de geboorte van Fulco 

Junior, verliet ze haar echtgenoot voor koning Filips van Frankrijk. Daarna gaf ze nog het 

leven aan de net vermelde Cecile en aan nog een aantal zonen. De Franse koning had de 

koningin, nochtans zijn wettige echtgenote en moeder van Lodewijk en Constance, in strijd 

met de kerkelijke wetgeving en verblind door zijn liefde voor de gravin, verstoten. Al bij al 

waren er dus zowel langs vaders- als langs moederszijde connecties tussen de graaf en beide 

koningen.  

Graaf Raymond was tenger gebouwd, zeer mager, niet al te groot van gestalte en getaand 

qua gelaatskleur. Zijn haar was plat en aan de donkerbruine kant. Hij had een scherpe blik en 

strakke schouders. Hij was bedaard, erg vooruitziend en energiek in zijn optreden. Met 

voedsel en drank was hij veel soberder dan de gemiddelde sterveling. Hij stelde zich mild op 

tegenover vreemdelingen, maar tegenover zijn eigen volk was hij eerder gereserveerd. Hij 

was vlot in de omgang en tijdens zijn gevangenschap bij de vijand had hij dankzij zijn inzet 

toch wat intellectuele bagage opgedaan. Maar door zijn aangeboren leergierigheid was hij, 

net als koning Amalric, ook voortdurend op zoek naar wetenschappelijke kennis. Als hij 

iemand ontmoette, die hem iets kon bijbrengen, bestookte hij die dan ook met vragen.  

In hetzelfde jaar, waarin hij het regentschap over het Koninkrijk opnam, trad hij in het 

huwelijk met Eschiva, de weduwe van Walter, prins van Galilea. Zij was een erg 

welstellende dame en had van haar eerste echtgenoot verschillende kinderen, maar na haar 

huwelijk met de graaf kwamen er om onbekende redenen geen nakomelingen meer. Naar 

verluidt, hield hij echter van haar en van haar kinderen, alsof het om zijn eigen kroost ging. 

Maar na deze korte uitweiding moeten we de draad van ons verhaal terug opnemen.  

In de loop van de zomer voordien had Ralph, de memorabele bisschop van Bethlehem en 

tevens rijkskanselier, het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. De koning wilde een 

opvolger, die verantwoordelijk was voor de koninklijke correspondentie. Op advies van zijn 

baronnen stelde hij ons in deze functie aan en verleende hij ons de waardigheid van 

kanselier. 

 

XXI,6 Op vraag van de bevolking van Damascus bezet Saladin de stad en haar naaste 

omgeving. De graaf van Tripoli wordt uitgestuurd om zijn plannen te dwarsbomen. 

  

  

 

     

   

5 

In de loop van datzelfde jaar kreeg Saladin, zoon van Najm ad-Din, neef van diens broer 

Shirkuh en opvolger van zijn oom in Egypte, een discrete oproep vanwege de leidende 

kringen van Damascus. Hun wettelijke heer, As-Salih Ismail al-Malik, de zoon van Nur ad-

Din, was nog minderjarig en verbleef in Aleppo. Saladin vertrouwde het bestuur van Egypte 
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toe aan zijn broer Saphadin4 en zelf rukte hij dwars door de uitgestrekte woestijn op naar 

Damascus in Syrië om daar het beheer van het rijk van de Damasceners over te nemen. De 

burgers droegen hem hun stad over en enkele dagen later rukte Saladin op naar Coele-Syria, 

in de hoop om daar eveneens alle steden in te lijven zonder er te moeten voor vechten. Hij 

werd in deze verwachting niet teleurgesteld, want al gauw bood de lokale bevolking de 

steden aan hem aan en ze openden voor hem hun poorten.  

Zo kreeg Saladin, ondanks de loyaliteit, die hij aan zijn heer, wiens dienaar hij was geweest, 

verschuldigd was, het beheer van al die steden van die regio zelf in handen: Heliopolis, de 

Griekse naam voor Malbec of voor Baalbek in het Arabisch, Emesa, in de volksmond ook 

‘La Chamelle’ genoemd, Hama en Sheizar, dat over het algemeen Caesarea Magna 

genoemd wordt. Hij rekende er ook op dat Aleppo en As-Salih, de daar verblijvende 

minderjarige leider, via de medewerking van enkele verraders in zijn handen zouden komen, 

maar dit liep anders. Want terwijl de zaken zich zo ontwikkelden in die regio, kreeg de 

koning advies over zijn best mogelijke reactie op deze spectaculair veranderde politieke 

situatie. Hij beraadslaagde eerst uitgebreid met zijn baronnen en het unanieme besluit van 

dat overleg was dat de graaf van Tripoli zo vlug mogelijk naar Coele-Syria moest uitrukken 

met een leger, dat zowel in het Koninkrijk als in zijn eigen graafschap gerekruteerd zou 

worden. Hij kreeg de uitdrukkelijke opdracht om met alle mogelijke middelen een einde te 

stellen aan de agressie van Saladin, wat overigens een terechte maatregel was. Want elke 

machtsuitbreiding was voor ons verontrustend en al wat hij nog meer inpalmde, betekende 

voor ons een achteruitgang. Hij was immers een leider met een vooruitziende blik, een 

uitstekende militair en een uitermate genereuze figuur. Die laatste eigenschap maakte hem 

nog meer te duchten in de ogen van de meer bekwame christelijke leiders. Want ook 

vandaag is het meest efficiënte lokmiddel, waarover leiders beschikken om hun onderdanen 

of anderen voor zich te winnen, vrijgevigheid, vooral als die uitgaat van een vorst. Wij 

maakten er ons dus terecht zorgen over dat Saladin, eens hij zijn territorium had verdubbeld, 

over nog meer militaire capaciteit in dat enorme machtsgebied zou kunnen beschikken, zich 

bijgevolg nog heftiger tegen ons zou keren en ons nog meer overlast zou bezorgen. Helaas 

moeten wij vandaag met tranen in de ogen vaststellen dat al onze inspanningen om hen 

tegen te houden niets hebben uitgehaald. Zijn machtsontplooiing tegen ons, te land en ter 

zee, was zo indrukwekkend dat wij er niet meer zouden moeten op hopen om hem te 

weerstaan, als wij niet konden rekenen op de genadige bijstand van de Allerhoogste.  

Ondertussen leek het voor onze veiligheid beter om bijstand te verlenen aan die vooralsnog 

onmondige leider, niet omdat wij hem uit respect humanitaire ondersteuning zouden moeten 

geven, maar gewoon om hem te stimuleren in zijn verzet tegen zijn rivaal, die voor ons een 

veel te groot gevaar betekende. Als Saladin in zijn plannen gedwarsboomd werd, zou de 

bedreiging, die van hem uitging, voor ons minder acuut worden. 

 

XXI,7 Analyse van de oorzaken van het spectaculair toenemende overwicht van de vijand op 

de christenen. 

  

  

 

 

 

Nu moet ik mijn relaas van de feiten even onderbreken, niet voor zo maar een of andere 

uitweiding, maar om iets essentieels aan te brengen. Het is een normale en terechte vraag 

waarom onze voorvaderen, ook al waren ze veel minder talrijk in aantal, toch felle repliek 

hebben kunnen bieden aan een vijandelijke overmacht. Waarom ze met Gods hulp bij 

                                                           
4 Zo werd de Ayyoebidische sultan Al-Adil I of Sayf al-Din, de broer van Saladin, meestal door de christenen 
genoemd.  
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herhaling, als kleine minderheid, aan veel talrijker en zelfs ontelbare vijandelijke troepen 

zware verliezen konden toebrengen, zodat de naam ‘christen’ alleen al voor paniek zorgde 

bij volkeren die van God geen notie hadden en zodat de Heer ook geëerd werd in de 

heldendaden van onze voorvaderen. Maar in onze dagen zijn de rollen omgekeerd. Bij 

herhaling worden de christenen verslagen door een minder talrijke vijand. Ook wanneer wij 

zelf vanuit een numeriek overwicht in het offensief gaan tegen een minder sterke vijand, 

levert dit doorgaans geen resultaat op en moeten wij het onderspit delven.  

Een nauwkeurige en grondige analyse van onze huidige situatie noopt mij ertoe om voor een 

eerste oorzaak te verwijzen naar God, de ultieme autoriteit achter alles wat gebeurt. Onze 

voorvaderen waren religieus bewogen en godvrezend. Maar in hun plaats groeide er een 

uiterst verdorven en zeer misdadige generatie op, die hun religieuze plichten negeerden en 

zich te pas en te onpas te buiten gingen aan ongeoorloofde praktijken. Zij waren van het 

kaliber van die mensen, of nog erger, die tegen de Heer zeiden: “Laat ons met rust, wij 

willen niet de wegen volgen, die u wijst.”5 Moge de Heer zulke mensen als straf voor hun 

zonden alle genade ontzeggen en dit met reden, want zij lokken als het ware zijn woede uit. 

In feite is dit exact ‘the way of life’ van onze tijdgenoten, in het bijzonder van al wie in het 

Oosten verblijft. Wie hun ethiek of, beter gezegd, hun monstrueuze immoraliteit in detail 

zou willen beschrijven, zou bezwijken onder een overvloed van feitenmateriaal en hij zou 

zich eerder als een satiricus dan als een historiograaf opwerpen. 

Daarnaast zien wij een tweede oorzaak. De eerbiedwaardige figuren, die gedreven door een 

engagement voor God en bezield door hun geloof, in het verleden als pioniers naar het 

Oosten afzakten, waren militaire discipline gewend, getraind in de strijd en vertrouwd met 

het hanteren van wapens. Maar dan heeft men zich in het Oosten gesetteld, en door de lange 

perioden van vrede de remmen losgelaten. Zo begon men militaire expertise te missen en 

training in alle technische vereisten van de oorlogsvoering en men koesterde zich in ‘dolce 

far niente’. In die omstandigheden was het dus niet abnormaal dat een minderheid zich 

gemakkelijk kon handhaven tegenover een overmacht, dat zij bij een gewapend treffen de 

bovenhand konden halen en met al hun troeven de overwinning in de wacht sleepten. 

Mensen met meer expertise in krijgszaken dan ikzelf, weten maar al te goed dat afgetrainde 

militairen, die kunnen terugvallen op een lange continu opgebouwde ervaring normaal de 

bovenhand moeten halen op ongetrainde en niet erg gemotiveerde strijdkrachten. 

Maar nog een derde, niet minder belangrijke en even pertinente oorzaak duikt op in onze 

analyse. In vroegere tijden had bijna elke stad een aparte leider, die, om Aristoteles te 

citeren, aan niemand anders rekenschap moest geven. Deze leiders werden zelden door 

gelijke motieven, maar meestal door tegengestelde interesses aangedreven. Omdat ze 

verschillende en meestal zelfs tegenstrijdige belangen hadden en elkaar wantrouwden, was 

het minder riskant om hen te bestrijden. Het was voor hen niet evident en ook niet haalbaar 

om zich te verenigen tegen een gemeenschappelijke bedreiging. Zij konden zich ook zomaar 

niet gezamenlijk bewapenen om ons te vernietigen, als zij in feite meer de vijanden in eigen 

rangen vreesden dan de christenen. Maar… nu heeft God het blijkbaar zo gewild dat alle ons 

omringende rijken zich onder één centraal gezag verenigd hebben.  

In het recente verleden heeft Zengi, een vreselijke kerel die het christendom verafschuwde 

als de pest en tevens de vader was van de niet zo lang geleden overleden Nur ad-Din, om te 

beginnen een aantal andere rijken overweldigd om vervolgens de hand te leggen op die 

memorabele, edele en eminente metropool van de Meden, Rages, ook Edessa genoemd. De 

                                                           
5 Job 21,14. 
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gelovigen die daar woonden werden vermoord en heel het territorium dat onder deze stad 

ressorteerde werd ingepalmd. Vervolgens verjoeg zijn zoon Nur ad-Din de vorst van 

Damascus en hij kon, meer dankzij het verraad van diens onderdanen dan door zijn eigen 

inspanningen, zijn rijk inpalmen en aan zijn eigen patrimonium toevoegen. En nog meer 

recent, kon Nur ad-Din, dankzij de toegewijde inzet van Shirkuh, het aloude en zeer rijke 

Koninkrijk van Egypte inpalmen, zoals wij in detail hebben uiteengezet in ons relaas over de 

regering van koning Amalric. 

Het resultaat van heel dat proces is dat, zoals eerder gezegd, al de ons omringende rijken 

onder het gezag van één man staan. Die ene leider hoeft maar te knikken en de anderen 

gehoorzamen, zelfs tegen hun zin. En op zijn bevel maken ze als één man hun wapens klaar 

om ons te vernietigen. Er is bij hen geen plaats voor dissidente meningen en geen genade 

voor wie de bevelen van de meester naast zich neerlegt. Actueel is die opperste leider de al 

vaker vermelde Saladin. Hij was van eenvoudige afkomst en allesbehalve vermogend, maar 

het lot was hem gunstig gezind. Nu heeft hij alles in handen. Uit Egypte en omgeving haalt 

hij een ontzaglijke voorraad van het meest zuivere en kwalitatief het allerbeste goud, het 

zogenaamde ‘obrizum’. De andere provincies leveren hem talloze contingenten van ruiters 

en krijgers, die op goud belust zijn. Als je dat laatste massaal in voorraad hebt, is het wel 

niet moeilijk om voldoende volk aan te trekken. Maar nu moeten we de draad van ons relaas 

terug opnemen. 

Zoals eerder gezegd, beslisten alle aanwezige leiders om alle middelen in te zetten tegen de 

succesrijke opmars van die schitterende leider naar de opperste macht. Als hij nog meer land 

zou inpalmen, zou hij zich immers als een nog meer te duchten tegenstander tegen ons 

opwerpen. De graaf van Tripoli trommelde dus van overal troepen op, nam de rijksbaronnen 

mee en trok in allerijl naar de omgeving van Tripoli. Daar hield hij halt in een streek die 

bekendstaat als Galifa en hij sloeg zijn kamp op in de regio van Arqa.  

 

XXI,8 De heer van Mosoel snelt zijn neef te hulp. Saladin is hem te vlug af en bezet heel het 

gebied. De graaf van Tripoli sluit een verdrag met Saladin en recupereert zo een aantal 

gijzelaars. De schrijver van deze kroniek wordt gepromoveerd tot aartsbisschop van Tyrus. 
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Terwijl deze gebeurtenissen zich bij ons afspeelden, had de oom van de zoon van Nur ad-

Din, Qutb ad-Din, een vooraanstaande leider en zeker de machtigste bij het oosterse volk 

van de Parthen, vernomen dat Saladin na de dood van zijn broer alle wetten van de 

menselijkheid had overtreden. Hij was zijn eenvoudige afkomst vergeten en had zich tegen 

zijn nog onmondige meester gekeerd, ondankbaar voor de gunsten die hem door diens vader 

te beurt gevallen waren. Qutb ad-Din trommelde een talrijke ruiterij op, naar verluidt het 

meest omvangrijke deel van zijn troepen. Daarmee stak hij de Eufraat over om zijn neef te 

hulp te snellen tegen zijn verraders.  

Die machtige vorst was de heer van die illustere antieke stad Nineve. Volgens het verhaal6 

hebben haar burgers lang geleden, daartoe aangezet door de profeet Jona, boete gedaan, 

gehuld in een boetekleed en gezeten in as. Haar naam is nu gewijzigd. De antieke stad was 

namelijk verwoest en op een plaats daar niet ver vandaan groeide uit de restanten van de 

gebouwen en van de bevolking een nieuwe stad. Deze werd Mosoel genoemd en zij behield 

haar status van hoofdstad van heel Assyrië. Qutb ad-Din belandde in de vlakte bij Aleppo en 

sloeg daar zijn kamp op.  

                                                           
6 Jona 3,5-10. 
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Saladin bleef ondertussen niet bij de pakken zitten. De steden Bosra, de voornaamste stad 

van Arabia Prima en Heliopolis, dat nu gewoonlijk Malbec7 genoemd wordt, kreeg hij 

zonder krijgsverrichtingen spontaan vanwege de burgers in handen. Vervolgens begon hij 

aan het beleg van Emesa, in de volksmond ook ‘La Chamelle’ genoemd. De burgers droegen 

meteen de binnenstad aan hem over. In de burcht zelf, die gelegen was op een niet al te hoge 

heuvel, hadden alle getrouwen van de jonge leider zich teruggetrokken, nadat ze zich eerst 

ruim voorzien hadden van wapens en proviand. Saladin had ondertussen, telkens via een 

spontane overdracht door de burgers, ook de naburige steden in die provincie ingepalmd, 

Hama en Sheizar en hij beheerste nu heel het gebied tot aan Aleppo. De vluchtelingen in de 

burcht van Emesa stuurden een bericht uit naar de graaf van Tripoli en naar de christenen, 

die, zoals eerder gezegd, daar hun kamp hadden opgeslagen. Zij wachtten namelijk het 

moment af, waarop één van de partijen of beide hen in die crisissituatie zouden komen 

contacteren met een uitgewerkt vredesvoorstel. De Emesanen drongen er bij de christenen 

op aan om niet langer de kat uit de boom te kijken, maar naar hen te komen. Ze beloofden de 

christenen daarbij dat een hulpoperatie om hen te beschermen tegen zulke verderfelijke kerel 

hen geen windeieren zou leggen en behoorlijk zou vergoed worden. Bovendien zaten ter 

plaatse ook de gijzelaars opgesloten, die de graaf met het oog op zijn vrijlating als waarborg 

voor het nog te betalen losgeld had uitgeleverd aan Nur ad-Din, de vader van de jonge vorst. 

In die burcht verbleven ook nog een aantal gijzelaars vanwege Raynald van Sidon voor de 

vrijlating van zijn broer Eustace. De christenen rekenden erop om met de bevelhebber van 

de citadel, in het vooruitzicht van een reddingsoperatie, een regeling te kunnen treffen voor 

hun vrijlating. Daarom rukten ze zo snel mogelijk met al hun troepen naar Emesa op.  

Ze ontdekten echter dat de voorstellen van de Emesanen geen concrete toezeggingen 

inhielden. Die hadden er gewoon op gehoopt dat het initiatief van hun bevelhebber het einde 

zou inluiden van het beleg. Na veel wikken en wegen keerden de christenen dan maar naar 

hun basiskamp terug. 

Saladin zag dat de christenen zich blijkbaar verontwaardigd hadden teruggetrokken. Hun 

beslissing streelde zijn ijdelheid en hun aftocht deed zijn zelfvertrouwen nog toenemen. Hij 

trok daarop naar Aleppo en poogde de hulptroepen van de leider van Nineve met herhaalde 

uitvallen uit te dagen om slag te leveren. Die frequente provocaties leidden inderdaad tot een 

heftig uitgevochten confrontatie tussen beide partijen. Het leger van Nineve moest hierbij 

uiteindelijk het onderspit delven. Naar verluidt, gebeurde dit door verraad, want Saladin had 

een aantal onder hen omgekocht. Na deze overwinning keerde hij naar Emesa terug en ook 

daar slaagde hij er uiteindelijk in om na de benedenstad ook de burcht in te palmen. Daarop 

stuurde hij een delegatie naar de graaf van Tripoli met de boodschap dat deze zijn 

succesvolle projecten niet mocht in de weg staan, maar hem ongehinderd die kwestie met de 

zoon van Nur ad-Din en zijn bondgenoten moest laten uitvechten. Om te vermijden dat de 

graaf zijn boodschap naast zich neer zou leggen en niet au sérieux zou nemen, bood Saladin 

hem daarbij zonder enige tegenprestatie de vrijlating van alle gijzelaars aan, zowel die van 

de graaf zelf als die van Raynald van Sidon. Dat aanbod viel bij de graaf in goede aarde. Hij 

recupereerde de gijzelaars conform de overeenkomst en vervolgens liet hij de edelen, die aan 

de expeditie hadden deelgenomen met een gepaste financiële compensatie vertrekken. De 

christenen braken dus hun kamp op en keerden terug naar huis. 

Naar verluidt, was de koninklijke opperbevelhebber Humfred van Toron de spilfiguur bij al 

deze onderhandelingen en men verweet hem dat hij zich hierbij had gecompromitteerd door 

                                                           
7 Baalbek, cf. supra XXI,6. 
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zijn te nauwe banden met Saladin. Het uiteindelijke bilan was voor ons negatief, want 

iemand, waartegen het opperste verzet geboden was om te verhinderen dat hij door zijn 

buitensporige toename aan macht mateloos ambitieus zou worden, slaagde erin om onze 

sympathie te verwerven en begon zelfs op onze medewerking te rekenen, ook al was het 

finale doel van zijn opmars onze vernietiging. Aan deze op 1 januari gestarte expeditie 

kwam zo begin mei een einde met een terugkeer naar huis. 

In diezelfde periode, meer bepaald op 25 april, overleed Mainard, de gedenkwaardige 

bisschop van Beiroet. Hij was ziek geworden in Tyrus, had zich ter plaatse een hele tijd 

laten verzorgen, maar overleed niettemin op 1 mei. Moge zijn ziel in vrede rusten. 

De zetel van de kerk van Tyrus was nu al zeven maanden vacant. Maar in diezelfde maand 

werden wij, op unaniem advies van de clerus, van het volk en ook, zoals gebruikelijk, van de 

koning, meer door goddelijke goodwill dan omwille van persoonlijke verdiensten, aan het 

hoofd van deze kerk geplaatst. Tien dagen later, op 8 juni, ontvingen wij, zoals God het had 

gewild, maar zelf in feite onwaardig, in de H. Grafkerk de genade van de zalving uit de 

handen van patriarch Amalric van Jeruzalem.  

 

XXI,9 (10) De koning valt de regio van Damascus binnen en richt daar verwoestingen aan. 

Aartsbisschop Hernesius van Caesarea overlijdt. 
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Terwijl Saladin intens bezig was met de regio van Aleppo, kreeg de koning het bericht dat in 

de regio van Damascus op dat ogenblik geen leider of leger opereerde, een ideale situatie 

dus om op rooftocht te gaan of om, op basis van het oorlogsrecht, de vijand op andere 

manieren schade toe te brengen. Zodra Boudewijn deze informatie kreeg, verzamelde hij 

direct zijn troepen en trok daarmee de Jordaan over. Hij doorkruiste het bos vlakbij Banyas, 

dat ook aan die stad zijn naam ontleent, liet het zeer bekende Libanonmassief links liggen en 

belandde zo in het territorium van Damascus. Het was toen oogsttijd. De christenen 

verspreidden zich over heel het gebied en doorkruisten dat zonder enige hinder. Ze staken 

heel de oogst in brand, het koren dat al naar de dorsvloer gebracht was of dat nog op de 

velden stond of dat manueel in schoven opgetast was. De bevolking zelf was op de hoogte 

gebracht van hun komst en zij waren met vrouwen en kinderen naar versterkte plaatsen 

gevlucht. Zo hadden de christenen overal vrij spel en zij konden oprukken tot Daria, vlakbij 

Damascus, op een afstand van nauwelijks 4 mijl. Vandaar trokken ze naar Bettegene, aan de 

voet van het Libanonmassief. Deze plaats beschikt over schitterende bronnen en vandaar 

noemt men haar ‘Huis van het Paradijs’. De christenen konden deze stad overweldigen, 

ondanks het verzet en de felle weerstand van de inwoners. Ze konden daar ongestoord 

plunderen en enkele dagen later keerden ze, overladen met veel buit en de opbrengst van hun 

plundertochten, veilig en wel naar huis terug. De Damasceners waren hier ooggetuige van, 

maar konden hen geen strobreed in de weg leggen.  

Rond diezelfde tijd overleed Hernesius, de memorabele aartsbisschop van Caesarea. In zijn 

plaats werd aartsdiaken Heraclius van Jeruzalem verkozen en ingezegend. 

 

XXI,10 (11) De koning valt andermaal vijandelijk gebied binnen en teistert de Bekavallei. 

Raynald van Châtillon en Joscelin, de oom van de koning, worden uit vijandelijke 

gevangenschap bevrijd. 

  

  

 

Op 1 augustus tijdens het tweede regeringsjaar van Boudewijn IV, toen Saladin nog altijd 

actief was rond Aleppo, riep de koning alle rijksbaronnen en heel zijn troepenmacht samen 
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voor een inval in vijandelijk gebied. Hij trok door het territorium van Sidon en door het 

gebergte tussen ons gebied en dat van de vijand en belandde zo in Messahara, een voor 

iedereen aangename en comfortabele locatie met een vruchtbare bodem en rijkelijk voorzien 

van bronnen. Vandaar daalde hij af in de Bekavallei en daar belandde hij in een land, dat, 

zoals beschreven staat “overvloeit van melk en honig.”8Sommigen zijn van mening dat dit 

het land is dat vroeger Iturea genoemd werd. Volgens het evangelie van Lucas9 was 

Filippus, Herodes’ oudste zoon, hierover tetrarch, in combinatie met Trachonitis. In een nog 

verder verleden, ten tijde van de koningen van Israël, noemde men deze streek ‘Woud van 

Libanon’, omdat zij doorloopt tot aan de voet van het Libanonmassief. Het is een vallei met 

een vruchtbare bodem en uitstekende watervoorzieningen, bezaaid met vele nederzettingen 

en ook omwille van het aangename klimaat ten zeerste aan te bevelen. In het laagste deel 

van de vallei kan men nog een stad bezichtigen, die tot op heden omgeven is met een solide 

omwalling. De gebouwen van deze stad – haar huidige naam is Ain al-Garri – stralen nog 

hun aloude ‘noblesse’ uit. Sommige wetenschappers die de Oudheid bestuderen menen dat 

dit Palmyra is, een voormalige Fenicische kolonie, die vermeld wordt door Ulpianus in zijn 

‘Nieuwe Digesta’ in het hoofdstuk ‘De Censibus’.10  

De christenen begonnen, dadelijk na hun aankomst en zonder dat iemand hen iets in de weg 

legde, heel dat gebied te doorkruisen, staken daarbij alles in brand en richtten vernielingen 

aan. De inwoners waren gealarmeerd over de komst van de christenen en waren de bergen in 

gevlucht, waar de christenen niet gemakkelijk tot bij hen konden geraken. Ze hadden hun 

groot en klein vee grotendeels ondergebracht in drassige gebieden midden in de vallei, waar 

er meer dan voldoende weidegrond was.  

Ondertussen had ook de graaf van Tripoli volgens plan het territorium van Byblos doorkruist 

en hij passeerde daarbij een vesting die Monaitira genoemd wordt. Men meldde dat hij met 

zijn troepen overal brandstichtte in dezelfde vallei als de eerder gearriveerde christelijke 

troepen. Toen deze laatste dit bericht vernamen, haastten ze zich in de richting van de graaf. 

Ook zijn ridders keken trouwens evenzeer uit naar het contact tussen de twee legers en dat 

kwam vervolgens ook tot stand ergens in het midden van de Bekavallei.  

Toen Shams ad-Daula11, Saladins broer en gouverneur van Damascus, dit vernam, 

trommelde hij zijn troepen op. De lokale bevolking schaarde zich bij hem en samen met hen 

probeerde hij het verzet te organiseren. Hij maakte zijn leger gevechtsklaar en bereidde zich 

voor op een confrontatie met de christenen. Deze zetten zich eveneens in formatie en 

trokken hem enthousiast tegemoet. Aan beide zijden werd fel gevochten, maar God was ons 

genadig. Vele vijanden werden gedood, nog een groter aantal raakte verwond, talloze 

werden gevangengenomen en de rest sloeg op de vlucht. Shams ad-Daula slaagde erin om 

met enkele medestanders te ontsnappen en zich in het gebergte terug te trekken. Het 

christelijk leger begon aan de terugmars en daarbij voerden ze alles mee wat de vijand had 

moeten prijsgeven, kudden vee en een enorme buit. Zij moesten daarbij wel enkele 

vermisten noteren, meer bepaald een aantal christenen, die om te plunderen ondoordacht het 

moerassige gebied waren ingetrokken. Ze waren verrast door de snelle terugtocht van de 

christenen en vonden hun weg niet meer terug.  

                                                           
8 Numeri 14,8. 
9 Lucas 3,1. 
10 Corpus Iuris Civilis, Digesta 50.15.1.5. 
11 Meestal Turan-Shah genoemd, één onderdeel van zijn lange naam, Shams ad-Din Turan-Shah ibn Ayyub al-
Malik al-Mu'azzam Shams ad-Daula Fakhr ad-Din.  



 

588 
 

 

 

 

 

50 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

65 

 

De koning en zijn gevolg keerden dus terug met kudden van runderen en schapen en met 

alle mogelijke schatten en trofeeën, die getuigden van hun overwinning en hun succes. 

Onder de hoede van de Heer kwamen ze veilig en wel aan in Tyrus. Ook de graaf van 

Tripoli leidde zijn troepen langs dezelfde route als bij de heenreis veilig en wel terug naar 

huis, beladen met een enorme buit. 

Tijdens datzelfde jaar werd Raynald van Châtillon opnieuw in vrijheid gesteld. Hij was 

Raymond opgevolgd als prins van Antiochië via een huwelijk met diens weduwe Constance. 

Hij had in Aleppo een jarenlange zware gevangenschap doorgemaakt, zijn vrienden waren 

voor hem tussenbeide gekomen en zij hadden voor zijn vrijlating een enorme afkoopsom 

betaald. Samen met Raynald herwon nog een andere gevangene zijn vrijheid, Joscelin, de 

zoon van graaf Joscelin van Edessa en oom van de koning. Zijn bevrijding uit de kerker 

dankte hij aan de enorme inspanningen van gravin Agnes, de vrouw van Raynald van Sidon, 

zuster van Joscelin en moeder van Boudewijn IV.  

Tijdens datzelfde jaar, meer bepaald op 2 mei, ontvingen Odo, voorgedragen als bisschop 

van Sidon en voormalig voorzanger van de kerk van Tyrus en ook Raymond, voorgedragen 

als bisschop van Beiroet, hun bisschopswijding in de kerk van Tyrus via onze diensten. 

 

XXI,11(12) De keizer van Constantinopel lijdt een smadelijke nederlaag bij Iconium.12 
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Rond diezelfde tijd leed Manuel, de memorabele keizer van Constantinopel, die wij moeten 

gedenken in Christus en die bijna heel de wereld liet delen in zijn gulheid en vrijgevigheid, 

een catastrofale nederlaag bij Iconium. Hij was ten strijde getrokken tegen dat vreselijke ras 

van de Turken met hun goddeloze leider, de sultan van Iconium. De beweegreden voor deze 

expeditie was zijn lovenswaardige godsvrucht en zijn enige bedoeling daarbij was de 

uitbreiding van het christendom. Maar als straf voor de zonden van de christenen liep dit 

project uit op een enorme afslachting, niet alleen bij zijn naaste gevolg, maar ook bij het 

geheel van de keizerlijke troepen, die Manuel in een niet door mensen te schatten aantal had 

meegebracht. Tussen de slachtoffers waren er ook illustere en memorabele figuren uit zijn 

eigen familie, o.a. Johannes de protosebastos. Hij was de zoon van de broer van de keizer en 

een bijzonder vrijgevige figuur met een schitterende uitstraling. Koning Amalric was 

trouwens in het huwelijk getreden met zijn dochter Maria. Johannes had de vijand verwoed 

bestreden maar liep daarbij talrijke verwondingen op en gaf de geest. De keizer zelf kon een 

zeer groot deel van zijn troepen recupereren en terugvoeren naar zijn gebied. Hij was 

weliswaar fysiek ongedeerd maar mentaal volledig ontredderd door die ramp.  

Men beweert dat die catastrofe niet zozeer het gevolg was van de militaire sterkte van de 

vijand, maar wel van het onvoorzichtige optreden van bepaalde bevelhebbers in de 

voorhoede van de keizerlijke troepen. Zij hadden de kans om gebruik te maken van 

voldoende ruime en brede wegen, om daarlangs de troepen te laten oprukken en de legertros 

en alle mogelijke materialen – naar verluidt, in een hoeveelheid buiten alle proporties – te 

transporteren. Maar zij kozen halsoverkop en zonder nadenken voor een smallere route. De 

vijand had daar postgevat en de keizerlijke strijdkrachten kregen zelfs de kans niet om 

weerstand te bieden, laat staan om zelf het initiatief te nemen.  

De gedachte aan die rampzalige gebeurtenis veroorzaakte bij de keizer een enorm trauma en 

sinds die dag was er niets meer te merken van de opgewektheid, die hem voordien 

karakteriseerde noch van enige blijdschap, hoezeer zijn omgeving hem ook probeerde op te 

                                                           
12 De slag bij Myriokephalon (17 september 1176) was een ultieme poging van Constantinopel om het 
binnenland van Anatolië te heroveren op de Seltsjoeken.  
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beuren. Ook van zijn voorheen stralende gezondheid was er tot aan zijn dood geen sprake 

meer. Kortom, de wonde, die door deze gebeurtenis geslagen was, raakte nooit geheeld en 

daardoor straalde hij niet meer de gemoedsrust en de innerlijke vrede uit, die hem tevoren 

kenmerkten. 

 

XXI,12 (13) Markies Willem de Jongere van Monferrato, komt aan in Syrië en huwt met de 

zuster van de koning. 
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Begin oktober van het derde regeringsjaar van Boudewijn IV arriveerde markies Willem, 

bijgenaamd Langzwaard, in Syrië. Hij was de zoon van markgraaf Willem de Oudere van 

Monferrato en was voor dit bezoek uitgenodigd door alle seculiere en kerkelijke leiders van 

het Koninkrijk. Hij meerde aan in Sidon en binnen de veertien dagen na zijn aankomst werd 

hij uitgehuwelijkt aan de jongere zuster van de koning. Het huwelijksaanzoek dateerde al 

van een jaar eerder en was plechtig en onder ede door de koning en de volledige top van het 

Koninkrijk bekrachtigd. Via zijn echtgenote kwam de markies in het bezit van de kuststeden 

Jaffa en Ascalon met alle bijhorende rechten en van heel het graafschap, zoals eerder 

contractueel was vastgelegd. Bepaalde figuren waren hier niet erg mee ingenomen en 

kwamen openlijk in verzet. Nochtans was hij ook op hun blijkbaar niet erg doordacht advies 

uitgenodigd. Maar het is nu eenmaal eigen aan labiele en inconsequente mensen om op hun 

beslissingen terug te komen. 

De markies was een vrij slanke, fysiek aantrekkelijke, blonde jongeman. Hij was erg 

moedig, uiterst opvliegend maar ook zeer genereus. Van karakter was hij extravert en hij 

hield zijn gedachten nooit voor zich. Hij toonde zich aan de buitenwereld zoals hij in zijn 

binnenste ook echt was. Hij hield van lekker eten en liet zich ook niet onbetuigd met drank, 

maar niet in die mate dat het schadelijk was voor zijn geest. Naar verluidt, was hij van jongs 

af aan getraind in het hanteren van wapens en hij beheerste die vaardigheid tot in de 

finesses. Volgens seculiere maatstaven was hij van hoge adel en naar verluidt, kende hij op 

dat punt geen of nauwelijks één gelijke. Zijn vader was de oom van koning Lodewijk van 

Frankrijk, meer bepaald de broer van diens moeder. Zijn moeder was de zuster van de 

illustere Romeinse keizer Konrad en de tante van Frederik, die na het overlijden van zijn 

memorabele oom Konrad, het Romeinse rijk met vaste hand bestuurt. De markies had dus 

door eenzelfde nauwe bloedband connecties met die twee prominente monarchen.  

Na zijn huwelijk genoot hij nog nauwelijks drie maanden van een perfecte gezondheid en 

dan werd hij zwaar ziek. Twee maanden lang verkeerde hij onafgebroken in die toestand tot 

hij in juni daarop overleed. De koning verbleef toen ook zwaar ziek in Ascalon en Willem 

liet een echtgenote achter die zwanger was. Zijn stoffelijk overschot werd overgebracht naar 

Jeruzalem, waar hij met de nodige luister begraven werd, links in de voorhal van de 

Hospitaalkerk en daarbij fungeerden wij als voorganger. 

Rond diezelfde tijd trad de koninklijke opperbevelhebber Humfred van Toron in het 

huwelijk met Philippa, de dochter van prins Raymond van Antiochië en de zus van de 

huidige prins Bohemund III en van keizerin Maria van Constantinopel. Haar eerste 

echtgenoot was Andronicus, een naaste verwant van de keizer. Maar Andronicus had haar 

verstoten en daarna clandestien, totaal immoreel en schaamteloos, Theodora, de weduwe van 

Boudewijn III en tevens zijn eigen nicht, ontvoerd13. Maar diezelfde Humfred werd kort na 

                                                           
13 Cf. supra XX,2. 
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zijn huwelijk met Philippa zwaar ziek. Zijn vrouw werd eveneens door een ernstige kwaal 

getroffen en overleed enkele dagen later 

 

XXI,13 (14) De graaf van Vlaanderen, naar wiens komst men al lang uitkeek, komt aan in het 

Koninkrijk. 
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In de loop van de tweede maand van het vierde regeringsjaar van Boudewijn IV, meer 

bepaald omstreeks 1 augustus, meerde graaf Filips van Vlaanderen aan in Akko. Zijn 

aankomst was enorm hartversterkend voor de koning, die zich op zijn ziekbed van Ascalon 

naar Jeruzalem had laten vervoeren. Hij stuurde een aantal kerkelijke en seculiere leiders uit 

om Filips met veel eerbetoon te verwelkomen. Vervolgens kwam de graaf naar Jeruzalem, 

de verblijfplaats van de koning, die nog altijd zwaar ziek was. Na een topoverleg met alle 

betrokkenen, de patriarch, de aartsbisschoppen, de abten en priors, de Meesters van de 

Tempel en van het Hospitaal en alle seculiere leiders, bood de koning aan Filips een 

onbeperkte volmacht aan en alle bestuurlijke bevoegdheden over heel het Koninkrijk. In 

vredes- en in oorlogstijd zou hij gemandateerd zijn om zowel intern als extern zelfstandig 

beslissingen te nemen over alle belangrijke en minder belangrijke kwesties en om de 

schatkist en de inkomsten van het Koninkrijk naar eigen goeddunken te beheren.  

Na overleg met de leden van zijn gevolg, antwoordde Filips dat hij niet gekomen was met de 

intentie om een of andere bevoegdheid op zich te nemen, maar om zich in dienst te stellen 

van de Heer, het eigenlijke doel van zijn tocht. Hij was dus echt niet van plan om zich vast 

te pinnen op eender welke bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar wilde te allen tijde vrijuit 

naar huis kunnen terugkeren, als interne kwesties zijn aanwezigheid daar vereisten. 

De koning kon dus wat hem betrof naar believen een regent aanstellen over het Koninkrijk 

en hij was voor het welzijn hiervan tot gehoorzaamheid aan deze regent bereid, net zoals aan 

zijn leenheer, koning Filips van Frankrijk.  

Wij stelden dus vast dat hij de hem aangeboden functie uitdrukkelijk weigerde aan te nemen. 

Daarop drong de koning er bij de graaf via zijn baronnen erg op aan dat hij tenminste bij de 

militaire expeditie, die voor de deur stond en die al veel eerder afgesproken was met de 

keizer van Constantinopel, het oppercommando op zich zou willen nemen van heel het 

christelijk leger in de heilige strijd tegen Egypte. Maar ook op deze vraag was het antwoord 

van de graaf van Vlaanderen negatief. Daarom besliste de koning, zoals al eerder gepland 

was vóór de aankomst van graaf Filips in het Koninkrijk, om Raynald, de vroegere prins van 

Antiochië, te belasten met de leiding van het Koninkrijk en van de strijdkrachten. Hij was 

een fervente gelovige en ook buitengewoon rechtlijnig en zijn opdracht bestond erin om, 

indien de koning persoonlijk niet bij machte was om te regeren, het dagelijks beheer van het 

Koninkrijk op zich te nemen, maar wel in nauw overleg met de graaf van Vlaanderen. 

Toen deze beslissing aan deze laatste werd meegedeeld, reageerde hij hierop dat de 

aanduiding van een dergelijke regent voor hem overbodig was. Men moest iemand 

benoemen die persoonlijk verantwoordelijk was voor de overwinning, indien de Heer dat zo 

beschikte, of voor de nederlaag, indien dit Gods wil was. Diezelfde persoon zou ook de 

macht krijgen over Egypte, als de Heer ons dat rijk in handen zou geven.  

Daarop antwoordden wij, daartoe gemandateerd door de koning, dat de aanstelling van een 

regent met dergelijke ruime bevoegdheden in feite zou neerkomen op de installatie van een 

nieuwe koning en dat was helemaal niet de bedoeling van de koning, noch de onze. In deze 

situatie maakte de graaf uiteindelijk zijn echte agenda kenbaar en hij deed geen pogingen 

meer om zijn feitelijke bedoelingen verborgen te houden: hij vond het merkwaardig dat 
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niemand hem al geconsulteerd had in verband met een mogelijk huwelijk van de zuster van 

de koning. 

Wanneer wij de woorden van de graaf beluisteren, zijn we erg verrast door de sluwheid van 

deze man en door zijn duistere plannen. Hij was immers met veel egards door de koning 

ontvangen en toch was hij erop uit om, tegen alle regels van de bloedverwantschap in en 

zonder respect voor de gastvrijheid, de koning een voetje te lichten.  

 

XXI,14 (15) De andere deelnemers aan de expeditie van de graaf dringen er bij hem op aan 

dat hij zich niet zou schikken naar de beslissingen van de rijksbaronnen. 
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Wij moeten nu een kleine uitweiding maken om onze lezers grondig te kunnen informeren 

over de inlichtingen die wijzelf i.v.m. de gewiekste plannen van de graaf hebben kunnen 

inwinnen vanuit diverse bronnen maar ook van hemzelf.  

Een machtige figuur had aan de pelgrimstocht van de graaf deelgenomen. Men noemde hem 

‘advocaat van Béthune’14en hij was vergezeld van zijn twee volwassen zonen. Naar verluidt, 

begon hij met de hulp van Willem van Mandeville, een ander lid van diezelfde expeditie, 

graaf Filips te bewerken en ervan te overtuigen dat hij de actuele situatie van het Koninkrijk 

kon ombuigen in zijn eigen voordeel. De ‘advocaat van Béthune’ verwees daarbij naar zijn 

uitgebreide patrimonium in het graafschap Vlaanderen. Hij zou dat in totaliteit en met volle 

eigendoms- en erfelijke rechten overdragen aan Filips, indien deze meewerkte aan een 

huwelijk tussen de twee dochters van Amalric15 en zijn beide zonen. Koning Amalric had 

immers twee dochters, waarvan er één gehuwd was geweest met de markies. De andere was 

nu ook op huwbare leeftijd gekomen en verbleef bij haar moeder, de voormalige koningin, 

in Nablus. De graaf van Vlaanderen kon zich terugvinden in dit voorstel van ‘de advocaat’ 

en zei dat het kon uitgevoerd worden. Maar nu moeten we de draad van ons verhaal terug 

opnemen. 

Omdat we nu doorhadden welk doel de graaf van Vlaanderen uiteindelijk voor ogen had, 

antwoordden we dat we deze kwestie eerst moesten voorleggen aan de koning. De volgende 

dag zouden we hem het antwoord overmaken dat de koning, na advies te hebben 

ingewonnen, hierop dacht te moeten geven. De volgende morgen trokken we na afloop van 

die vergadering terug naar de graaf met als antwoord dat het bij ons een vaste gewoonte was, 

die door de lange toepassing ervan haar deugdelijkheid had bewezen, dat een weduwe, zeker 

als ze zwanger was, in overeenstemming met de goede zeden, geen tweede huwelijk kon 

aangaan binnen een rouwtermijn van één jaar. In het actuele geval van deze weduwe waren 

er nauwelijks drie maanden verlopen sinds de dood van haar echtgenoot. Men kon het ons 

dan ook niet kwalijk nemen dat wij tot dusver geen gesprekken waren begonnen over een 

tweede huwelijk, want dat zou indruisen tegen de hier actueel geldende normen. Toch 

zouden wij het allemaal een goede zaak vinden als deze kwestie nu in zijn aanwezigheid kon 

ter sprake komen, zodat hij er een advies kon over geven. Het was immers een vaste 

gedragslijn van de koning in dit dossier, maar ook in alle andere, om zich te laten leiden 

door de raad van de graaf en hem zoveel mogelijk tegemoet te komen in zijn wensen, voor 

zover dit met zijn eer als koning te verzoenen was. De graaf mocht dus het initiatief nemen 

in deze besprekingen en de naam van de geschikte huwelijkskandidaat doorgeven. Wij van 

                                                           
14 Met ‘Advocaat van Béthune’ is een favoriete vazal van Filips bedoeld, graaf Robrecht V van Béthune. De titel 
‘advocatus (ecclesiae)’ werd toegekend aan seculiere leiders die het op zich namen om de belangen van 
bepaalde kerken of abdijen te verdedigen. 
15 Sibylle en Isabella. 
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onze kant waren bereid om in dit dossier verdere stappen te zetten in overeenstemming met 

de wil van eenieder. 

De graaf was niet tevreden met dit antwoord en repliceerde dat hij die kandidaat niet kon 

bekendmaken, tenzij alle baronnen vooraf onder ede verklaarden dat zij zich niet zouden 

verzetten tegen zijn voorstel. Want gesteld dat de voorgestelde kandidaat afgewezen zou 

worden, zou dit neerkomen op een persoonlijke belediging van die edelman. Wij 

antwoordden hierop dat het ook tegen onze eer en die van de koning indruiste, als wij zijn 

zuster zouden uithuwelijken aan iemand zonder renommee, wiens naam we zelfs niet 

kenden. De graaf was nu geïnformeerd over de visie van de koning en van alle leiders en hij 

gaf nu toch zijn plan op, zij het erg boos en gekrenkt. 

 

XXI,15 (16) Een diplomatieke missie vanwege de keizer van Constantinopel arriveert, met de 

vraag om het contract tussen hem en de koning te implementeren en een expeditie naar 

Egypte voor te bereiden. 
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Er verbleef op dat ogenblik in Jeruzalem een delegatie vanwege de keizer van 

Constantinopel. Zij bestond uit eminente topfiguren: Andronicus Angelus, de zoon van de 

zuster van de keizer, daarnaast een zeer hoge functionaris en een man van hoog aanzien, 

Johannes, vervolgens de edele graaf Alexander van Gravina in Apulië en ook Georgius 

Sinaites, een naaste medewerker aan het keizerlijk hof. Zij waren naar onze koning gekomen 

in opdracht van de keizer en zij achtten nu, met de aankomst van de graaf van Vlaanderen, 

de tijd rijp – zo hoopten zij althans – om het verdrag, dat in het verleden afgesloten was 

tussen de keizer en koning Amalric I en onlangs met ongewijzigde bepalingen hernieuwd 

was tussen diezelfde keizer en de huidige koning Boudewijn, met de hulp van de Heer te 

implementeren. Men had hiervoor een algemene raadsvergadering georganiseerd in die 

allerheiligste stad, waarbij alle rijksbaronnen aanwezig waren. Met zijn allen koesterden zij 

unaniem dezelfde hoop, dat, met de daadwerkelijke steun en het advies van de graaf van 

Vlaanderen en zijn gevolg, het door God beminde Koninkrijk de uitbreiding zou krijgen, 

waarnaar men al zo lang uitkeek. Van deze vergadering verwachtte men een grondige 

bespreking van de maatregelen, die nodig waren om de vijanden van Christus te vernietigen. 

Maar plots toonde de graaf, zoals wij eerder al aangebracht hebben, zijn slechte kant. Hij 

vergat zijn beloften en concentreerde zich op andere zaken. Daarmee ondergroef hij het 

fundament onder al onze projecten.  

Niettemin bleven de keizerlijke ambassadeurs erop aandringen dat men zich aan het verdrag 

zou houden, met als argument dat elk uitstel riskant was. Wat hen betrof, kon de uitvoering 

van het project gewoon verdergaan en zij verklaarden met klem dat zij klaar stonden om alle 

bepalingen van het verdrag loyaal en in een zeer ruime interpretatie te implementeren.  

Wij van onze kant beluisterden de woorden van de diplomaten en, na intern overleg, leek het 

ons opportuun om het voorstel van de ambassadeurs in detail voor te leggen aan de graaf. 

Hij werd dus uitgenodigd en, meteen na zijn aankomst kreeg hij de hele inhoud van het 

verdrag tussen ons en de keizer voorgeschoteld, keurig uitgeschreven en voorzien van het 

gouden keizerlijke zegel. Nadat hij het verdrag volledig doorgelezen en grondig 

doorgenomen had, vroegen wij hem naar zijn mening. Hij antwoordde dat hij een 

vreemdeling was, zonder terreinkennis en dit vooral in verband met Egypte, dat, naar 

verluidt, qua klimaat totaal verschilde van andere regio’s, wat zich bijvoorbeeld uitte in de 

periodieke overstromingen die heel het land onder water zetten. Wij hadden nu eenmaal 

meer zicht op de lokale omstandigheden en op de meest opportune momenten om onze 
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expeditie op te starten. Hij had nochtans vernomen van frequente Egypte-reizigers dat het nu 

geen geschikt moment was voor een invasie. Want, zo voegde hij eraan toe, de winter staat 

voor de deur en Egypte stond nu onder water door de overstromingen van de Nijl. Hij had 

ook vernomen dat daar weer een enorm aantal Turken was samengestroomd. Bovendien was 

zijn grootste vrees dat een leger, dat daarheen oprukte of ter plaatse was toegekomen, zou af 

te rekenen krijgen met hongersnood.  

Wij beseften maar al te goed dat dit allemaal drogredenen waren en, om te verhinderen dat 

hij van de expeditie zou afzien, boden wij hem 600 kamelen aan om voedsel, wapens en alle 

mogelijke andere bagage over land te transporteren. Daarnaast kon hij beroep doen op de 

schepen, die bedoeld waren om proviand of oorlogstuigen over zee te vervoeren. Maar de 

graaf legde dat aanbod naast zich neer en voegde eraan toe dat hij nooit met ons naar Egypte 

zou oprukken, want dat hij niet wilde dat hij en zijn gezellen van honger zouden omkomen. 

Hij was het nu eenmaal gewend om met zijn leger door welvarende gebieden te trekken. 

Tegen dergelijke extreme situaties waren zij niet opgewassen. Maar als wij andere regio’s 

zouden aanduiden, waarheen men in betere omstandigheden en met minder problemen een 

leger kon laten oprukken voor de expansie van het christendom en de vernietiging van de 

vijanden van Christus, dan zou hij met zijn gevolg maar al te graag die taak op zich nemen. 

 

XXI,16 (17) Het verzet van de graaf tegen dit respectabel project blokkeert de uitvoering 

ervan. 

  

  

 

 

5 

      

   

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

Hoe dan ook, het was voor ons niet veilig, maar ook niet respectabel om afstand te nemen 

van het verdrag. Want de keizerlijke ambassadeurs, illustere personaliteiten van hoge adel, 

waren ter plaatse, beschikten over enorme fondsen en verklaarden zich bereid, zoals eerder 

gezegd, om het contract tussen ons en hun keizer loyaal te implementeren. Zij hadden 

zeventig galeien ondergebracht in de haven van Akko en daarnaast nog een aantal andere 

schepen, die konden instaan voor het transport en de uitvoering van het project. Onze eed 

van trouw verloochenen was nu duidelijk volkomen oneervol en bovendien ook erg 

gevaarlijk. Zelfs als de keizerlijke diplomaten zouden instemmen met een tijdelijke 

opschorting van de operatie, dan nog zou het onverantwoord zijn om de hulp vanwege de 

keizer zo maar te laten vallen. Wij waren bevreesd voor zijn woede, want die zou voor ons 

nog negatieve implicaties kunnen hebben. Daarom hebben wij, conform onze eerdere 

afspraken en met instemming van beide partijen, onze reisroute vastgelegd en ons 

voorbereid op de expeditie die wij al veel eerder met de keizer hadden gepland. 

Toen de graaf van Vlaanderen dit vernam, werd hij andermaal zeer kwaad op ons en hij 

beweerde dat alles gewoon was opgezet om hem te beledigen. Het uiteindelijke resultaat na 

veel discussie was dat wij hem, hoe dan ook, zijn zin gaven en met instemming van zowel 

Grieken als christenen werd de militaire operatie uitgesteld tot april eerstvolgend. 

Zo stonden de zaken er dus voor en de graaf van Vlaanderen vertoefde nu ongeveer vijftien 

dagen in Jeruzalem. Hij had zijn bedevaartprogramma afgewerkt en de palmtak ontvangen, 

die bij ons het symbool is van een voltooide pelgrimstocht. Daarop trok hij nog even langs 

Nablus, als voorbode van een definitief vertrek. Van daaruit stuurde hij na enkele dagen ‘de 

advocaat van Béthune’ samen met enkele van zijn kompanen naar ons. Zij moesten ons 

namens de graaf van Vlaanderen melden dat hij klaarstond – dat was de kern van zijn 

boodschap – om ons te volgen, waarheen onze voorkeur ook maar naar uitging., Egypte of 

elders.  
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Die zoveelste spectaculaire verandering van mening kwam ons erg ridicuul over en wij 

vonden dat men de graaf terecht een labiel karakter kon aanwrijven, vermits hij blijkbaar 

niet in staat was om één consequente gedragslijn te volgen. Niettemin kwamen wij, zij het 

met tegenzin, na het vernemen van de boodschap van de graaf, samen met de Grieken. Wij 

zagen immers wat de uiteindelijke bedoeling was van de graaf. Hij wilde zeker niet al zijn 

woorden in daden omzetten, maar ons in diskrediet brengen, zodat hij aan de leiders aan de 

andere kant van de Alpen kon melden dat wij verantwoordelijk waren voor het uitstel van de 

operatie. Hij had dus die delegatie maar naar ons gestuurd omdat hij alle schuld op ons wilde 

afwentelen, want hij was er erg zeker van dat de Grieken zich niet nog eens zouden schikken 

naar onze wensen. 

 

XXI,17 (18) De keizerlijke gezanten keren naar Constantinopel terug en de graaf van 

Vlaanderen trekt naar Antiochië. Balian treedt in het huwelijk met de weduwe van koning 

Amalric. 
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Wij polsten dus bij de Grieken of zij bereid waren om de originele overeenkomst terug op te 

nemen en samen met ons naar Egypte te trekken, indien de graaf ons wilde vergezellen. Hun 

antwoord luidde als volgt: “De beschikbare tijd is wel erg krap om onze troepen in 

gereedheid te brengen, maar als de graaf eigenhandig het volgende zweert: 

 Dat hij ons zal vergezellen en, voor het geval hij hier of onderweg zou ziek worden, 

toch zijn manschappen zal meesturen, 

 Dat hij zich tijdens heel de expeditie loyaal, zonder bedrog of kwalijke intenties voor 

de uitbreiding van het christendom zal inzetten, 

 Dat hij niet van plan is en ook niet zal meewerken aan zaken, die een inbreuk 

betekenen op de onderhandelde en geregistreerde overeenkomst tussen de koning en 

de keizer, 

 Dat hij tenslotte zijn gevolg dezelfde eed zal laten afleggen. 

Kortom, als al deze voorwaarden vervuld zijn, verklaren wij ons toch bereid om samen in 

actie te schieten. Ook al hebben wij het er heel moeilijk mee en komt het ons allesbehalve 

volwassen over dat de graaf zo vaak van mening verandert, toch willen wij ons engageren, 

als dit maar ten goede komt aan de glorie van dit aan God welgevallige Koninkrijk en aan 

onze meester de keizer.” 

De ‘advocaat van Béthune’ en zijn gevolg verklaarden zich bereid hierover een eed af te 

leggen, maar zij wilden daarin niet al de vooropgestelde voorwaarden opnemen en konden 

evenmin beloven dat de graaf hetzelfde zou doen. Daarop weigerden wij deze vruchteloze 

gesprekken nog verder te zetten. De onderhandelingen werden afgebroken, de keizerlijke 

delegatie nam afscheid en keerde naar Constantinopel terug met de afspraak om de operatie 

uit te stellen tot een meer geschikt moment. 

Daarop vroegen de afgevaardigden van de graaf wat hun heer, nu de Egyptische expeditie 

niet kon doorgaan, toch nog zou kunnen ondernemen in samenwerking met het Koninkrijk, 

want hij wilde niet bij de pakken blijven zitten. Degenen aan wie deze vraag gericht was 

stelden hem een operatie voor in het territorium van Antiochië of Tripoli. Daar waren er 

voor Filips zeker nog mogelijkheden om zijn eigen naam en die van het christendom in de 

verf te zetten. Sommigen verweten de prins van Antiochië, die aanwezig was op de 

vergadering en ook de graaf van Tripoli medeplichtigheid in het verzet van de graaf tegen de 

Egyptische expeditie. Zij zouden, naar verluidt, gemanoeuvreerd hebben om hem naar hun 

gebied mee te trekken, in de hoop om met zijn hulp een initiatief te kunnen opzetten, dat hen 

uitzicht bood op gebiedsuitbreiding. Maar hun verwachtingen kwamen niet uit, want het was 
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de graaf van Godswege niet gegund ook maar iets positiefs te verwezenlijken bij ons noch 

bij hen. Iemand aan wie de Heer zijn gratie onttrokken heeft, kan terecht geen successen 

meer boeken, “want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij 

zijn genade.”16 Niettemin wilde de koning zijn steun en medewerking verlenen en hij gaf de 

graaf bij zijn vertrek 100 van zijn ruiters mee en 2000 voetknechten. 

Zo zag de situatie van het Koninkrijk eruit begin oktober (1177). Toen vertrok de graaf met 

zijn compagnons en vergezeld van de graaf van Tripoli, de Meester van het Hospitaal en 

talrijke Tempeliers, naar het gebied van Tripoli. 

Rond diezelfde tijd trad Balian van Ibelin, de broer van Boudewijn van Ramla, in het 

huwelijk met koningin Maria, weduwe van koning Amalric en dochter van Johannes de 

protosebastos, die wij eerder al vaak vermeld hebben. De koning verleende zijn 

toestemming aan dit huwelijk en Balian kreeg hierdoor, zolang zijn vrouw leefde, het beheer 

over Nablus, dat Maria eertijds als bruidsschat had meegekregen. 

 

XXI,18 (19) De graaf van Vlaanderen belegert samen met de prins van Antiochië en de graaf 

van Tripoli de vesting Harrenc, maar hun inspanningen leveren geen resultaat op. 
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De graaf kwam aan in Tripoli en trof daar alle nodige voorbereidselen voor de expeditie en 

de formatie van zijn troepen. Dan drong hij samen met de graaf van Tripoli en diens 

manschappen door in vijandelijk gebied. Zij hielden halt bij Emesa en Hams en konden de 

vijand daarbij wat verliezen toebrengen. Saladin had immers in die buurt alles naar wens 

kunnen afhandelen, had vervolgens volgens zijn voorwaarden vrede gesloten met de zoon 

van Nur ad-Din en was daarop naar Egypte vertrokken. Hij was verontrust over alle 

voorbereidingen, waarover wij gesproken hebben en vreesde dat de al lang aangekondigde 

expeditie, waartoe al veel eerder beslist was, nu effectief voor de deur stond. Hij had dus een 

maximaal aantal troepen van heinde en verre geronseld en meegenomen. Zijn sterkste 

onderdelen stelde hij daar op, waar dit strategisch het meest vereist leek. De graaf van 

Vlaanderen en zijn compagnons troffen dus een gebied aan, dat militair niet bewaakt werd 

en zij konden dat zonder problemen doorkruisen. Maar de versterkte plaatsen en de 

citadellen van de steden waren wel goed voorzien van proviand, wapens en bewakers en ook 

degelijk versterkt. 

Toen de prins van Antiochië vernam dat de beide graven, zoals overeengekomen, zich op 

vijandelijke bodem ophielden, haastte hij zich langs een andere weg daarheen en hij 

vervoegde hen. De aldus verenigde strijdkrachten waren niet alleen organisatorisch één maar 

ook in hun opzet. In de gegeven omstandigheden vonden zij het de beste optie om Harrenc 

te gaan belegeren. Die plaats ligt op het grondgebied van Chalkis, een plaats die nu 

gewoonlijk Artah genoemd wordt. In het verleden genoot zij een grote faam maar nu heeft 

ze nog nauwelijks het statuut van een kleine vesting. Beide plaatsen, de stad en de burcht, 

liggen op een afstand van ongeveer 12 mijl van Antiochië. 

Toen de christenen daar aankwamen, sloegen ze hun kamp op in een volledige cirkel rond 

die plaats. Zodoende konden de belegerden niet meer naar buiten en wie hen nog hulp wilde 

verlenen kon er ook niet meer in. Zij bouwden hun belegeringsmachines op en alle tuigen, 

die voor zulke operatie vereist waren. Om duidelijk te maken dat zij zinnens waren het beleg 

lange tijd vol te houden en hun doel niet te laten schieten, bouwden de christenen ook hutten 

                                                           
16 1 Petrus 5,5; Jakobus 4,6.  
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uit gevlochten twijgen en beveiligden zij hun kamp met palissades met het oog op de 

naderende winter, zodat de winterstormen geen zware schade zouden kunnen aanrichten. 

Ondertussen deden de inwoners van Antiochië en de bevolking uit de omgeving van de stad, 

die rasechte boeren waren, hun uiterste best om de christenen gepast te bevoorraden.  

De vesting van Harrenc was eigendom van de zoon van Nur ad-Din en in feite het enige wat 

Saladin hem in die regio had laten houden. Eens de blokkade aan alle kanten compleet was, 

wisselden de christenen elkaar, zoals gebruikelijk, af op vaste tijdstippen om beurtelings zo 

intens mogelijk de stad te bestormen. Zij stelden hun stormtorens en slingermachines op bij 

de stad en gunden de stedelingen geen moment van rust. 

 

XXI,19 (20) Saladin verlaat Egypte met een onmetelijk leger. Hij valt het Koninkrijk binnen 

en slaat zijn kamp op voor Ascalon. De koning trekt hem met de voltallige strijdkrachten van 

het Koninkrijk tegemoet. Vóór de stad komt het tot een ernstig treffen tussen beide partijen. 
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Zo stonden de zaken er dus voor in Antiochië. Saladin hoorde dat de graaf en heel het 

christelijk leger, die hij erg verontrust zat op te wachten in Egypte, nu naar de regio van 

Antiochië vertrokken waren. Hij oordeelde daarop heel alert dat hij nu ons militair niet 

beveiligde Koninkrijk zonder risico kon binnenvallen en dat één van de twee volgende 

objectieven haalbaar was: ofwel ervoor zorgen dat het beleg van Harrenc opgeheven werd 

ofwel, indien zijn vijanden dat toch zouden verderzetten, een militaire overwinning behalen 

op de christenen die in het Koninkrijk waren achtergebleven. Hij ronselde dus her en der 

troepen en trok weg uit Egypte met een immens leger, dat extra zwaarbewapend was en 

maximaal voorzien van elke mogelijke militaire uitrusting. Hij rukte in ijltempo op door de 

woestijn tussen Egypte en ons Koninkrijk en bereikte zo de aloude maar onbewoonde stad 

El-Arish. Daar liet hij een deel van zijn tros en de zware bagage achter en vervolgens trok 

hij verder met krijgers, die lichter bewapend waren, maar ook over de grootste 

oorlogservaring beschikten. Hij trok voorbij twee christelijke burchten, Daron17 en Gaza, 

tevens een zeer bekende stad. Hij stuurde vervolgens een aantal verkenners vooruit en stond 

dan plots vóór de poorten van Ascalon.  

De koning was al enkele dagen eerder verwittigd van zijn komst. Hij had onmiddellijk alle 

resterende strijdkrachten verzameld en had zich daarmee al enkele dagen eerder in Ascalon 

teruggetrokken. Zoals reeds vermeld, waren een aantal figuren afwezig: de graaf van Tripoli 

met 100 ridders, uitgekozen uit een groter aantal, de Meester van het Hospitaal met zijn 

broeders en ook het grootste deel van de Tempeliers. De anderen hadden zich in Gaza 

teruggetrokken, want zij vreesden dat Saladin die stad zou belegeren, vermits zij als eerste 

op zijn route lag. Ook koninklijk opperbevelhebber Humfred van Toron was er niet, want hij 

was, zoals reeds gezegd, nog altijd ernstig ziek. De koning hield dus nog maar weinig 

effectieven over. Toen hij hoorde dat de vijanden ongestoord hun gangen konden gaan in de 

vlakte rond Ascalon en overal vernielingen aanrichtten, bad hij God om hulp. Vervolgens 

liet hij een contingent achter om de stad te beschermen en met de rest van zijn troepen 

verliet hij Ascalon met de bedoeling om slag te leveren met Saladin. Deze laatste had al zijn 

manschappen in één leger samengetrokken dichtbij de stad.  

Zodra de christenen naar buiten getrokken waren, zagen ze dat de vijand over een enorme 

overmacht beschikte. De ridders met de grootste krijgservaring stelden dat het voor hen veel 

veiliger was om hun positie te handhaven dan om zich zo maar ondoordacht in een gevecht 

met een riskante afloop te storten. Hoewel beide slaglinies in elkaars onmiddellijke buurt 

                                                           
17 Nu het Palestijnse Deir al-Balah in de Gazastrook.   
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waren, grepen er tot ’s avonds alleen wat schermutselingen plaats, waarbij de christenen alle 

aanvallen konden afslaan. Toen de avond viel, achtten zij het, gelet op hun kleine aantal 

tegenover een immense vijandelijke overmacht, toch te riskant om verder buiten de stad te 

kamperen. Daarom trokken ze zich weer behoedzaam terug in Ascalon.  

Die actie leidde bij Saladin en de zijnen tot overmoed. Hij was zichzelf niet meer en in zijn 

trots over zijn successen begon hij te dromen. Alsof de overwinning al binnen was, begon 

hij aan zijn compagnons al stukken van het veroverde territorium uit te delen. Ook zijn 

troepen gaven alle voorzichtigheid prijs, als hadden ze reeds al hun wensen zien uitkomen. 

Zij begonnen zonder voorzorgsmaatregelen rond te zwerven in ordeloze zwermen.  

 

XXI,20 (21) De vijand richt overal in die regio zware schade aan en steekt steden en 

nederzettingen in brand. 
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Wij dachten dat de vijand in de loop van die nacht dichtbij die stad zou kamperen op hun 

kampplaats van de vorige dag of dat ze de stad nog dichter zouden benaderen met het oog op 

een blokkade. Maar zij gunden zichzelf en hun paarden geen rust en verspreidden zich her 

en der in bendes over de streek, louter voortgedreven door hun impulsen.  

Bij de vijandelijke aanvoerders was er een zekere Ivelin, een geduchte krijger die tot alles 

bereid was. Hij was een afvallige christen van Armeense afkomst, die zijn geloof in de 

bemiddelaar tussen God en mensen kwijtgespeeld was. Hij was nog verder afgedwaald en 

een aanhanger geworden van dat heidense bijgeloof. Aan het hoofd van zijn leger trok hij 

naar Ramla, een stad in de vlakte. Hij zag dat ze verlaten was en stak haar in brand. De 

inwoners hadden namelijk geen vertrouwen meer in de beveiliging van hun stad en waren 

deels met koning Boudewijn naar Ascalon getrokken. Een andere groep, bestaande uit de 

zieken, de vrouwen en de kinderen, was naar Jaffa gevlucht. Nog anderen waren de bergen 

ingetrokken naar een goed beveiligde vesting, Mirabel geheten. Na de brandstichting in 

Ramla trok Ivelin met heel zijn gezelschap in allerijl naar Lydda, een stad daar in de buurt. 

Hij zette zijn leger in formatie en begon dadelijk aan een volledige blokkade van deze stad. 

De ingesloten bewoners werden vervolgens bestookt met een dichte regen van pijlen en met 

alle mogelijke soorten wapens en ze kregen het zonder ophouden zwaar te verduren. Heel de 

bevolking had zich vervolgens in veiligheid gebracht in de kerk van de heilige martelaar 

Sint-Joris.  

De christelijke bevolking van het Koninkrijk was nu zo in paniek dat ze alleen nog heil 

zagen in de vlucht. Dat gold niet alleen voor de bewoners van de vlakte, waar de vijand vrij 

spel had, maar ook voor die van het heuvelland. Zelfs de burgers van de H. Stad stonden op 

het punt om uit te wijken. Ze vreesden dat hun stad niet te verdedigen was en ze hadden in 

allerijl hun toevlucht gezocht in de zogenaamde Toren van David, waarbij ze de rest van de 

stad prijsgaven. Sommige van de vijandelijke verkenners waren in hun opmars al tot in 

Qalqilya18 geraakt. Ze bestreken in hun razzia’s bijna heel de vlakte en ze stonden nu ook op 

het punt om het laagland te verlaten en de heuvels in te gaan.  

Dit was het globale beeld19 van een troosteloos en verbitterd land, op een dag, waarop de 

Heer in zijn woede heel het gebied omhulde in een donkere wolk. Maar zelfs in zijn 

gramschap bleef de Heer genadig en vergat hij niet zich over ons te erbarmen. Zijn toorn 

                                                           
18 Nu Palestijnse stad op de westelijke Jordaanoever. 
19 De slotalinea van dit hoofdstuk is een mix van verschillende oudtestamentische teksten of een parafrase 
daarop: achtereenvolgens Klaagliederen 1,4 en 2,1; Psalm 77,10: Jesaja 12,1; Psalm 77,8 en 94,19. 
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 week, hij troostte ons en was ons opnieuw genadig. Toen wij door zorgen werden overstelpt, 

was zijn troost de vreugde van onze zielen. 

  

XXI,21 (22) De koning trok weg uit Ascalon, de vijand tegemoet. Beide legers zetten zich in 

slagorde, klaar voor het gevecht. 
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Terwijl de toestand daar zo evolueerde, vernam de koning dat de vijand zich massaal en 

wijd en zijd over zijn territorium verspreid had en daar volop de plak zwaaide. Hij trok dus 

met zijn legertje weg uit Ascalon, de vijand tegemoet. Uiteindelijk vond hij het toch wel 

beter om – hoe twijfelachtig ook de kans was op succes – het gevecht met de vijand aan te 

gaan in plaats van lijdzaam toe te zien op alle plunderingen, brandstichtingen en 

slachtpartijen onder zijn onderdanen. Hij vertrok langs de kant van de zee en volgde verder 

de kustlijn om zo de vijand onverwachts en ongezien te kunnen benaderen. Zo belandde hij 

tot bij de kampplaats van Saladin. Daar bracht hij al zijn strijdkrachten, ruiters zowel als 

voetvolk met heel hun militaire uitrusting in gereedheid voor een aanval op Saladin. Ze 

werden daar ook vervoegd door de Tempeliers uit Gaza. Ze stelden zich op in 

gevechtsformatie en waren paraat voor een confrontatie met de vijand. Dan rukten ze op met 

de vaste en unanieme intentie om het onrecht dat hen was aangedaan te wreken. De 

vuurhaarden die zij overal zagen en de berichten over uitmoording van christenen zorgden 

voor een door God ingegeven spectaculaire toename van hun strijdlust. Als één man ijlden 

ze dus vooruit, tot ze plots op korte afstand het leger van de vijand opmerkten. Het was toen 

het achtste uur van de dag. 

Saladin had intussen vernomen dat de christenen op komst waren en dat zij uit waren op een 

gevecht. Voordien had hij daar ook naar uitgekeken, maar nu was hij er blijkbaar voor 

bevreesd. Hij stuurde boodschappers uit om zijn her en der verspreide manschappen terug te 

roepen met trompetstoten en met tromgeroffel. Daarna sprak hij zijn troepen toe, zoals dat in 

zulke situaties gebruikelijk is, om hun strijdlust op te drijven en hij probeerde hen op te 

zwepen met zijn aanmoedigingen.  

Aan de zijde van de koning stonden Odo van Saint-Amand, de Meester van de Tempel met 

tachtig van zijn ridders, prins Raynald, Boudewijn van Ramla en zijn broer Balian, Raynald 

van Sidon, graaf Joscelin, oom van de koning en seneschalk, in totaal nauwelijks 375 ridders 

van diverse pluimage. Met zijn allen smeekten ze om goddelijke bijstand, ze schaarden zich 

achter het heilbrengende wonderlijke kruishout, dat gedragen werd door bisschop Albert van 

Bethlehem. Daarop stelden ze zich in formatie op, klaar voor de strijd. 

Ondertussen keerde bij de vijand iedereen, die erop uitgetrokken was om in de wijde 

omgeving te plunderen en brand te stichten, van her en der ijlings terug. Zij vervoegden 

terug de vijandelijke gelederen en zo ging hun aantal constant de hoogte in. Als de Heer, 

“die al wie op hem vertrouwen niet in de steek laat”20, in zijn mededogen de christenen niet 

met een innerlijk vuur had begeesterd, dan zou de gedachte aan een mogelijke overwinning 

of zelfs aan hun redding of het behoud van hun vrijheid een totale illusie geweest zijn. Hoe 

dan ook, ze stelden hun slaglinie op volgens de regels van de krijgskunst en ze spraken af, 

wie het initiatief zou nemen en wie voor rugdekking moest zorgen. 

 

XXI,22 (23) De strijd breekt los, Saladin wordt overwonnen en smadelijk en in het grootste 

gevaar op de vlucht gedreven. 

  

                                                           
20 Psalm 37,28. 



 

599 
 

  

 

 

 

5 

      

   

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

45 

 

 

 

 

De twee slaglinies kwamen nu geleidelijk dichter en dichter bij elkaar en dan barstte de 

strijd los. In eerste instantie bleef die onbeslist, maar de krachtverhoudingen waren wel 

ongelijk. Maar extra hulp vanuit de hemel deed de christenen boven zichzelf uitgroeien en 

hun druk werd feller en feller. Ze doorbraken de gelederen van Saladin, richtten er een echte 

slachtpartij aan en joegen de vijand op de vlucht.  

Ik wilde beschikken over nauwkeurige cijfers betreffende de getalsterkte van de vijand en 

voerde daarrond een grondig onderzoek. Uit betrouwbare getuigenissen van velen werd het 

voor mij duidelijk dat Saladin bij zijn invasie in onze gebieden over 26.000 licht bewapende 

ruiters beschikte. Daar zijn degenen die kamelen bereden of muildieren niet bijgerekend. 

Van die cavalerie behoorden er 8000 tot de eliteruiters, die de Turken in hun eigen taal 

‘toassin’ noemen. De andere 18.000 waren gewone ruiters en die noemen ze ‘caragholam’. 

Van de eliteruiters fungeerden er 1000 als privé lijfwacht van Saladin. Boven hun 

borstharnas droegen ze een saffraangeel uniform, de favoriete kleur van Saladin. Het is 

immers een vaste gewoonte van Turkse satrapen of van grote leiders, die men in het 

Arabisch ‘emirs’ noemt, om jonge knapen, hetzij kinderen van slavinnen, hetzij slaven, die 

aangekocht zijn of gevangengenomen bij krijgsverrichtingen, een goede vorming mee te 

geven en een prima militaire opleiding. Eens volwassen geworden, krijgen ze een soldij, à 

rato van hun prestaties en zelfs royale schenkingen in de vorm van domeinen. In oorlogstijd 

staan zij met hun eigen lichaam in voor de persoonlijke veiligheid van hun meesters. De 

hoop op overwinning stoelt dan ook in belangrijke mate op hun totale inzet. In hun eigen 

taal noemen ze die krijgers ‘Mammelukken’. Zij engageren zich volledig voor hun meester, 

waken er samen over dat hem niets kan overkomen en zij blijven dat doen tot aan hun dood. 

Ook nu bleven ze dus vechten en weerwerk bieden tot hun meester was kunnen ontkomen. 

Finaal sneuvelden zijzelf bijna allemaal, terwijl de anderen de dans ontsprongen.  

De vijand sloeg dus op de vlucht en de christenen zaten hen achterna tot de dag ten einde 

liep en de duisternis inviel. De achtervolging startte bij Montgisard21 en ging door tot bij een 

moeras, dat bekend staat als ‘Rietveld van de Spreeuwen’. Daarbij ging, over een afstand 

van 12 mijl of meer, continu de afslachting van de vijand verder. Van die enorme overmacht 

zou nauwelijks iemand het overleefd hebben, als – helaas – de plots invallende duisternis 

hen niet had gered van de zwaarden van hun belagers. De meest performante vijanden, die 

ook over de snelste paarden beschikten, stelden alles in het werk om zich zo snel mogelijk in 

veiligheid te brengen. Daarom gooiden ze op hun vlucht hun wapens en hun uniformen weg, 

zij lieten hun bagage achter, bekommerden zich niet om hun zwakkere collega’s, vluchtten 

in allerijl en zo konden ze dankzij de invallende duisternis aan de dood ontkomen. Alle 

anderen kwamen er minder goed vanaf: ofwel werden zij gevangengenomen, ofwel 

neergestoken en gedood. 

De christenen van hun kant verloren bij het begin van het gevecht vier of vijf ridders en ook 

nog een aantal voetknechten, maar het precieze aantal daarvan kennen we niet.  

Toen de vijanden, die zich al vluchtend in veiligheid hadden kunnen brengen, bij het eerder 

vermelde moeras aankwamen, deponeerden zij de rest van hun bagage, hun borstharnas en 

hun metalen beenbeschermers in het riet of in het water zelf. Zo hadden zij er zelf geen last 

meer van. Bovendien wilden ze zo de in het water gedumpte uitrustingsstukken voor de 

christenen onbruikbaar maken. Ze konden zelfs niet meer als overwinningstrofee opgevoerd 

worden. Maar veel van dat materiaal kon toch naderhand door de christenen gerecupereerd 

worden. Ze volgden de vijandelijke sporen bij valavond en ook de volgende dag, kamden 

                                                           
21 Bij Ramla (Israël).  
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het rietveld waarover ik gesproken heb, grondig uit, doorzochten het moeras met pieken en 

haken en zo slaagden ze erin al wat de vijand verborgen had snel terug te vinden. Van 

sommige geloofwaardige getuigen vernamen we dat ze zo op één dag honderd kurassen 

konden recupereren. Daarnaast ook nog helmen, metalen scheenplaten en nog een aantal 

minder waardevolle zaken, die toch nog van nut en bruikbaar konden zijn. 

Die buitengewone en voor eeuwig memorabele zege is ons door God verleend in het derde 

regeringsjaar van Boudewijn IV, op 25 november, de feestdag van de heilige martelaren 

Petrus en Catharina van Alexandrië.  

De koning keerde terug naar Ascalon en wachtte daar zijn strijdkrachten op, die de vijand op 

zijn vlucht her en der hadden achternagezeten. Binnen de vier dagen waren ze allemaal 

terug. Wij zagen hen binnenkomen met een rijke oorlogsbuit: slaven, kudden kamelen, 

paarden en tenten. Of, om de woorden van de profeet te citeren: “Zij jubelen als 

overwinnaars bij de verdeling van al wat ze hebben buitgemaakt.”22 

 

XXI,23 (24) Ongenadige stortbuien en een ongewone koudegolf teisteren de krachten van de 

vluchtelingen na de veldslag. Talloze onder hen worden gedood en zeer vele andere worden 

gevangengenomen. De koning keert triomfantelijk naar Jeruzalem terug. 
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Nog een andere gebeurtenis maakte erg duidelijk dat Gods genade met ons was. Want de 

volgende dag en ook nog 10 dagen daarna hadden wij af te rekenen met geweldige 

stortbuien en een echte koudegolf, zodat men terecht kon denken dat zelfs de 

natuurelementen zich tegen onze vijanden gekeerd hadden. Ze hadden bijna al hun paarden 

verloren, want die hadden tijdens hun driedaags verblijf in het Koninkrijk voedsel noch 

drank gekregen en ook geen rust gekend. Bovendien hadden zij, zoals eerder gezegd, heel 

hun uitrusting en kledij weggegooid. Tot overmaat van ramp hadden ze ook geen proviand 

meer en de accumulatie van al die factoren, de koude, de honger, de zware mars en alle 

inspanningen die zij niet gewoon waren, putte hen helemaal uit. Men kon hen her en der 

aantreffen, soms in een grote groep, dan weer in een beperkt gezelschap, maar in een zo 

lamentabele toestand dat zelfs iemand, die zwak of krachteloos was, zich op hen had kunnen 

botvieren. De meeste beschikten over geen enkele terreinkennis en op hun weg naar huis – 

zo dachten ze toch – moesten zij hulp zoeken in christelijke nederzettingen of een beroep 

doen op christelijke passanten. Soms botsten ze daarbij zelfs op hun achtervolgers.  

Ondertussen realiseerden de Arabieren, dat trouweloze ras, zich welke catastrofe de Turken 

overkomen was. Ze rukten in allerijl op naar de troepen, die, zoals eerder vermeld, bij El-

Arish bij de bagage achtergebleven waren. Ze brachten hen op de hoogte van de afslachting 

onder hun collega’s, waarop ze in paniek op de vlucht sloegen. Tegelijkertijd zetten de 

Arabieren alles op alles om al wie, hoe dan ook, aan onze achtervolging was kunnen 

ontkomen, te pakken te krijgen. Kortom, iedereen, die aan de christenen ontsnapt was, viel 

ten prooi aan de Arabieren. Daarmee kwam duidelijk het woord van de profeet in vervulling: 

“wat de sprinkhaan overliet, werd opgevreten door een andere veelvraat.”23  

Wat volgt kan men bestempelen als een perverse trek van de huidige Arabieren: hun vaste 

tactiek bestaat erin om zich afzijdig te houden bij een gevecht met een onzekere afloop. 

Zolang die niet duidelijk is, kijken ze vanop afstand toe om zich ten slotte aan te sluiten bij 

de overwinnende partij en de verliezers te achtervolgen, als waren het hun eigen vijanden en 

zich daarbij te verrijken aan de oorlogsbuit. 

                                                           
22 Jesaja 9,2. 
23 Joël 1,4. 
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Dagenlang voerde men dus vanuit de bossen, het gebergte en zelfs vanuit de woestijn 

gevangenen aan. Sommigen leverden zichzelf spontaan uit aan de christenen, want zij 

verkozen de kerker en de boeien boven de totale uitputting en de marteling door koude en 

honger.  

Ondertussen had de koning de opbrengst van de strijd en de oorlogsbuit conform de 

krijgswet verdeeld en hij haastte zich naar Jeruzalem voor een dankviering voor alle 

weldaden, die hij van de Heer ontvangen had. Saladin van zijn kant, die met die kolossale 

ruiterij en met zulke buitensporige verwachtingen bij ons was binnengevallen, was nu door 

Gods hand getroffen en hij keerde uiteindelijk terug, met, naar verluidt, nauwelijks honderd 

ruiters, terwijl hijzelf een kameel bereed.  

Laten wij ons nu focussen op die immense manifestatie van goddelijke goodwill, om te zien 

hoe de goddelijke Vertrooster in zijn gulheid tegenover ons uiteindelijk aanspraak kan 

maken op alle glorie. Want, als de graaf van Vlaanderen, de prins van Antiochië en de graaf 

van Tripoli met hun uitgebreid leger niet afwezig waren geweest, maar hadden deelgenomen 

aan dit door God begunstigde gevecht, dan hadden zij zeker gedacht en wellicht ook 

onomwonden gezegd: “Onze macht heeft hier overwonnen, de Heer heeft hier niets toe 

bijgebracht.”24Dwaze mensen kloppen zich nu eenmaal op de borst, als de situatie hen mee 

zit. Maar nu was wel het volgende bijbelcitaat van toepassing: “Mijn glorie deel ik met geen 

ander.”25 Alle glorie en gezag kwam nu aan de Heer toe, waarbij hij niet de diensten van 

velen maar van een kleine minderheid had aangewend. Zo had hij door zijn genade het 

wonder van Gideon26 op een actuele wijze herhaald en een grote overmacht vernietigd. 

Daarmee maakte hij duidelijk dat hij het was en niemand anders, die ervoor zorgde dat “ze 

met één man duizend anderen konden achtervolgen en dat ze met twee man er tienduizend 

konden verjagen.”27 

Laten we dus dit succes toeschrijven aan de Heer, “de schenker van elke goede gave en van 

elk volmaakt geschenk”28want gezien de context kan geen enkele sterveling dit succes op 

zijn conto schrijven. Het is een geschenk van de goddelijke genade en niet het resultaat van 

menselijke verdiensten: “Het is uw werk, Heer, u strekte uw hand uit en de aarde verzwolg 

hen.”29 “U toonde uw majesteit en hebt al mijn tegenstanders gebroken.”30 

 

XXI,24 (25) De belegeraars van Harrenc in het gebied van Antiochië keerden 

onverrichterzake naar huis terug. 
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Terwijl dit alles zich in onze contreien afspeelde, bleven de graaf van Vlaanderen en zijn 

gezellen hardnekkig druk zetten op Harrenc, maar vruchteloos. Ze vervielen immers in 

losbandig gedrag, hielden zich onledig met het dobbelspel en andere schadelijke 

verlokkingen en dat in een mate, die regelrecht indruiste tegen de regels van de militaire 

tucht en de vereisten van een belegering. Ze trokken bovendien nog regelmatig terug naar 

Antiochië, waar ze zich te buiten gingen in de badhuizen, in braspartijen, drinkgelagen en 

allerlei vleselijke lusten. Kortom, al dat decadent gedrag ging ten koste van de belegering. 

                                                           
24 Deuteronomium 32,27. 
25 Jesaja 42,8 en 48,11. 
26 Rechters, 6-8. 
27 Deuteronomium 32,30. 
28 Jakobus 1,17. 
29 Exodus 15,12. 
30 Exodus 15,7. 
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Zelfs zij, die meestal permanent in de weer waren, vervielen nu blijkbaar in lamlendigheid 

en nonchalance en zij slaagden er niet meer in om ook maar iets nuttigs te verrichten. Zij 

zaten daar maar te niksen en “sleten hun dagen inactief als water in een moeras.”31 

De graaf van Vlaanderen zelf hield niet op om er elke dag opnieuw op te hameren dat hij 

naar huis moest vertrekken en dat hij bij ons bleef tegen zijn zin. Die uitlatingen hadden niet 

alleen voor gevolg dat degenen, die buiten de stad aan hun eervolle opdracht bezig waren, 

nu begonnen af te haken, maar ze betekenden ook voor de belegerden een extra impuls om 

verzet te blijven bieden. Ze hoopten op een spoedig einde van het beleg en gaven er daarom 

de voorkeur aan om nog een tijdje op de tanden te bijten. Ook al riskeerden ze zware 

verliezen, toch leek hen dat beter dan de stad, die hen was toevertrouwd, uit te leveren aan 

dat gehate volk en zo voor eeuwig het odium van verraad mee te dragen.  

De vesting van Harrenc was hooggelegen op een grotendeels kunstmatige heuvel en bood 

maar langs één kant toegang aan belegeraars. Elders waren er zo goed als geen 

mogelijkheden voor potentiële aanvallers, maar zij kon wel langs alle kanten ongehinderd 

bestookt worden met slingermachines. Heel wat schermutselingen met wisselende afloop en 

herhaalde stormaanvallen openden perspectieven voor de val van de stad, indien de 

belegeraars zich echt zouden geëngageerd hebben en God hen welgevallig was geweest. 

Maar ze vervielen, zoals gezegd, in nonchalance en, als straf voor de zonden van de 

christenen, verzwond al hun energie en verloren zij hun gezond verstand. Alhoewel de 

ingesloten verdedigers van de vesting in een toestand van extreme wanhoop verkeerden, 

toch begonnen de christenen plannen te maken voor de aftocht. Onze verbazing kent geen 

grenzen – het menselijk verstand is trouwens te klein om dit te begrijpen – dat de Heer 

leiders van dat formaat tot zulke totale mentale duisternis gebracht heeft en hen in zijn 

woede met dergelijke blindheid getroffen heeft. Immers zonder enige druk van wie dan ook, 

besloten zij een vesting, die zij zo goed als in handen hadden, prijs te geven aan de vijand. 

Hun enige drijfveren waren onderlinge jaloezie en extreme gemakzucht.  

Toen de prins van Antiochië zag dat de graaf van Vlaanderen vastbesloten was en niet meer 

zou terugkomen op zijn voornemen om te vertrekken, accepteerde hij van de belegerden een 

ons onbekende som geld en hij hief het beleg op. Daarop keerde de graaf terug naar 

Jeruzalem, waar hij de plechtigheden van de paasdagen bijwoonde en zijn terugreis 

voorbereidde. Hij liet de nodige galeien en vrachtschepen in gereedheid brengen om 

daarmee, na een bezoek aan de keizer van Constantinopel, naar huis te kunnen terugkeren. 

Dan voer hij af vanuit Laodicea in Syrië, maar hij liet bij zijn vertrek geen enkele eervolle 

herinnering achter.  

Rond diezelfde tijd kwam het in Venetië tot een verzoening, na twintig jaar schisma, tussen 

de Romeinse keizer Frederik en paus Alexander. Eveneens rond die tijd stortte een deel van 

de stadsmuren van de H. Stad Jeruzalem in ten gevolge ouderdom. Daarom brachten de 

kerkelijke en seculiere leiders een budget bij elkaar en engageerden ze zich voor een vaste 

jaarlijkse bijdrage, totdat, met de hulp van de Heer, de werken tot een goed einde waren 

gebracht. Zo kwam het schriftwoord in vervulling: “Wees Sion welgezind en schenk het 

voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op.”32 

 

XXI,25 (26) In Rome wordt een generale synode georganiseerd. De koning laat een vesting 

bouwen aan de overkant van de Jordaan, maar onder ongunstige voortekenen. Eens 

afgewerkt, geeft hij ze in handen van de Tempeliers. 

                                                           
31 Aulus Persius Flaccus, Saturae 5,60. 
32 Psalm 51,20.  
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In het jaar 1178 na Christus, tijdens het vijfde regeringsjaar van Boudewijn IV en meer 

bepaald in de loop van oktober, werd in Rome voor heel de Latijnse wereld een algemene 

synode georganiseerd, die een jaar eerder was afgekondigd. De delegatie vanuit het 

christelijke Oosten bestond uit mijzelf, aartsbisschop Willem van Tyrus, aartsbisschop 

Heraclius van Caesarea, bisschop Albert van Bethlehem, bisschop Raoul van Sebaste, 

bisschop Joscius van Akko, bisschop Roman van Tripoli, prior Petrus van de Heilige 

Grafkerk en abt Raynald van de Sionsberg. Daarbij fungeerde Joscius, naast zijn deelname 

aan onze conciliedelegatie, ook als gezant naar hertog Henri van Bourgondië33. Hij moest 

hem uitnodigen om naar het Koninkrijk te komen, want wij hadden unaniem besloten dat hij 

de beste kandidaat was om in het huwelijk te treden met de zuster van de koning, onder 

dezelfde voorwaarden als bij haar eerdere huwelijk met de markies. De hertog reageerde 

positief op deze aanzoek via bisschop Joscius en beloofde, naar verluidt, onder ede zijn 

komst. Maar om voor ons onbekende redenen daagde hij uiteindelijk niet op. Hij hield zich 

dus niet aan de eed die hij gezworen had en trok zich niets aan van de belofte, waartoe hij 

zich verbonden had.  

Tijdens diezelfde maand van ons vertrek naar het concilie begon de koning met de steun van 

heel het Koninkrijk een vesting te bouwen aan de overzijde van de Jordaan op een plaats die 

bekend staat als ‘Wad van Jacob’. Volgens aloude tradities betreft het hier de plaats, waar 

Jacob bij zijn terugkeer uit Mesopotamië eerst boden naar zijn broers uitstuurde, vervolgens 

twee groepen vormde en tenslotte zei: “Met alleen mijn stok ben ik eertijds de Jordaan 

overgestoken en nu bij mijn terugkeer kan ik mijn mensen in twee groepen verdelen.”34 Dit 

Wad van Jacob ligt in de regio van Kedes in Naftali, tussen Naftali en Dan, dat ook Banyas 

of Caesarea Philippi genoemd wordt. Deze twee plaatsen liggen in Fenicië en zijn 

suffragaansteden van Tyrus. Het Wad ligt op 10 mijl van Banyas en daar bouwden ze op een 

niet al te hoge heuvel, op fundamenten met de gepaste diepte, een extra dikke en solide 

muur in een vierhoekige constructie. Op zes maanden tijd brachten ze het bouwwerk op de 

gepaste hoogte.  

In de loop van die bouwwerken doken er vanuit de regio van Damascus bandieten op, die 

alle toegangswegen blokkeerden. Daardoor was het voor reizigers slechts met heel veel 

risico’s mogelijk om naar het leger te trekken, ervan terug te keren of welke weg dan ook te 

gebruiken. Die rovers kwamen vanuit een plaats in de bergen bij Akko, Buq’aiya35 genaamd 

of in de volksmond Bucaël. Het betreft hier een zeer aangename plek in het land van 

Zebulon. Hoewel hooggelegen, is deze plaats toch goed voorzien van water en rijkelijk 

beplant met fruitbomen. De bewoners zijn erg brutaal, krijgshaftig en trots op hun 

getalsterkte. Hierdoor zijn ze er ook in geslaagd om de omliggende landerijen en alle 

nederzettingen in de buurt aan hen schatplichtig te maken. Zij geven veilig onderdak aan alle 

mogelijke criminelen, op de vlucht voor hun verdiende straf, bandieten en misdadigers die 

de wegen onveilig maken. Hun voorwaarde is wel dat zij een aandeel krijgen in de buit en in 

de opbrengst van hun wandaden. Omwille van hun buitensporige arrogantie hebben zij zich 

in heel de omgeving de vijandschap op de hals gehaald van zowel christenen als van 

Saracenen. Bij herhaling werden pogingen ondernomen om hen compleet uit te roeien, maar 

zonder succes en dat maakte hen van dag tot dag nog driester.  

                                                           
33 Correcter: Hugo III van Bourgondië. 
34 Genesis 32,11. 
35 Nu Peqi’in (Israël).  
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De koning tolereerde hun brutaliteiten niet meer, hun diefstallen en hun moorden. Hij 

overviel hen onverwachts, bezette die plaats en al wie hij kon te pakken krijgen liet hij 

terechtstellen. Maar de meesten van hen konden ontkomen. Zij waren gealarmeerd over de 

komst van de koning en met vrouwen en kinderen gevlucht naar het gebied van Damascus. 

Van daaruit zetten zij hun oude gewoonten verder en hielden, bij herhaling maar altijd 

heimelijk, razzia’s in onze provincies.  

Nu hadden zij echter hun krachten gebundeld met criminelen van alle slag en ze waren, 

zoals gezegd, onze gebieden binnengedrongen. Toen de christenen dit hoorden, waren ze erg 

verontwaardigd. Dergelijke bandieten mochten hoe dan ook de wegen niet onveilig maken. 

Daarom plaatsten ze op geschikte plaatsen hinderlagen en ze namen alle mogelijke 

preventieve maatregelen. Op een nacht waren deze bandieten weer eens op rooftocht en 

daalden ze af uit de heuvels van Zebulon, met de bedoeling om terug te keren naar hun 

oorspronkelijk woongebied. Maar zij vielen in de hinderlagen, die de christenen hadden 

opgezet en plukten zo de vruchten van al hun wandaden. Negen onder hen werden 

gevangengenomen en ruim zeventig gedood. Dit gebeurde op 21 maart (1179).  

Rond die tijd begon op 5 maart in de beroemde basiliek van Constantijn, meer bepaald de 

basiliek van Lateranen, een synode van 300 bisschoppen, in het twintigste jaar van het 

pontificaat van Alexander en in de twaalfde indictie36. Indien de lezer meer informatie wil 

over de besluiten van deze kerkvergadering, de namen van de aanwezige bisschoppen, hun 

aantal en titels, dan kan hij het verslag consulteren, dat ik op aanvraag van de aanwezige 

concilievaders, nauwgezet heb opgesteld.37Wij hebben het samen met andere werken, die ik 

aan de kerk van Tyrus geschonken heb, gedeponeerd in het archief van deze kerk, die ik nu 

al zes jaar bestuur. 

 

XXI,26 (27) De koning doet een inval in vijandelijk gebied, maar loopt een zware nederlaag 

op. Koninklijk bevelhebber Humfred vindt daar de dood. 
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Eens de vesting opgericht was en in alle onderdelen afgewerkt, kreeg de koning bericht dat 

vijanden in een bos in de omgeving van Banyas op zoek waren naar weidegronden en dat zij 

zonder veel voorzorgen daar hun groot- en kleinvee geïnstalleerd hadden. Ze waren niet 

vergezeld van een militair escorte, om eventueel weerwerk te bieden aan een christelijke 

aanval. De christenen waren van oordeel dat zij een gemakkelijk doelwit vormden, vermits 

zij, volgens de berichten, ongewapend waren en niet konden terugvallen op militaire steun. 

Ze wilden dus ongemerkt daarheen trekken en hun komst geheimhouden, om zo de vijand 

onverwachts en onaangekondigd te kunnen overvallen. De opmars van de christenen verliep 

dan ook ’s nachts en in ijltempo. ’s Morgens kwamen ze aan op hun bestemming, maar 

sommige christenen begonnen zich daar her en der te verspreiden, op zoek naar buit. 

Anderen volgden de hoofdmacht, maar wel erg traag en op veilige afstand. Zo belandde het 

contingent van de koning zonder beveiliging op een plaats, die ingesloten was door 

rotsblokken en waar een aantal vijanden zich verborgen hielden. Toen ze hoorden van de 

komst van de christenen, hadden ze namelijk besloten om een schuilplaats op te zoeken, om 

zo aan onze inval te kunnen ontkomen en hun eigen redding te verzekeren. Maar toen ze de 

christenen daar plots zo onvoorzichtig zagen opduiken, vatten de vijanden, die het 

aanvankelijk niet meer zagen zitten en al wanhoopten over hun overlevingskansen, weer 

                                                           
36 Indictie: een complex middeleeuws chronologisch systeem, cf. supra I,14. 
37 Helaas verloren gegaan, net als Willems geschiedenis van de islam. De plundering van Tyrus door de 
Mammelukken in 1291 heeft de bibliotheek en het archief vernield. 
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moed uit bittere noodzaak.  Ze kwamen plots uit hun schuilplekken tevoorschijn en toen ze 

zagen dat de christenen in een erg knappe positie moesten opereren, vielen ze hen zeer heftig 

aan. Aanvankelijk was het voor hen al een succes geweest om aan hun vijanden te kunnen 

ontkomen door zich schuil te houden, maar nu konden ze met een pijlenregen vanop afstand 

de paarden van de christenen doden en hen een zware slag toebrengen. De opperbevelhebber 

van de koning zag de vijand plots uit het niets opduiken en wierp er zich energiek tussen. 

Hij leverde manhaftig strijd en verleende loyaal bescherming aan de koning, zodat hij niet in 

een te riskante positie zou belanden. Hij probeerde Boudewijn dus te vrijwaren van alle 

mogelijke gevaren, maar incasseerde daarbij meerdere zware zwaardsteken en raakte dan 

ook dodelijk gewond. Zijn getrouwen konden hem met veel moeite uit die kritieke situatie 

halen en met een paard in veiligheid brengen. In dat gevecht sneuvelden heel wat 

prominente en memorabele figuren: Abraham van Nazareth, een rijke jonge edelman, die 

opviel door zijn lichamelijke schoonheid en zijn voortreffelijke inborst, Gottschalk van 

Torhout, die eveneens een goede reputatie naliet en nog een heleboel anderen van lagere 

rang.  

Zo stonden de zaken er dus voor, toen de koning met de hulp van zijn naaste omgeving uit 

die riskante situatie kon ontsnappen. Hij keerde terug naar het basiskamp en riep zijn her en 

der uitgezwermde kompanen terug. Koninklijk opperbevelhebber Humfred van Toron werd 

in een steeds meer kritieke toestand op 10 april overgebracht naar Chastel-Neuf, dat hijzelf 

nog aan het bouwen was. Daar lag hij nog tien dagen ziek te bed en ten koste van veel pijn 

bleef hij vooralsnog in leven. Dan stelde deze in alle opzichten voorbeeldige figuur, op basis 

van zijn geheugen en nog bij volle verstand, zijn laatste wilsbeschikking op. Op 22 april 

overleed dan deze grote persoonlijkheid, voor wie het vaderland eeuwig in rouw verkeert. 

Hij werd met het gepaste eerbetoon begraven in de kerk van Maria, de H. Moeder Gods en 

voor altijd Maagd, in zijn edele en vermaarde vesting Toron. 

Dadelijk na het overlijden van Humfred, meer bepaald op 27 mei, begon Saladin aan het 

beleg van de net opgerichte burcht. Met talrijke stormaanvallen en intense pijlenregens 

probeerde hij al wie in de burcht ingesloten zat onder zware druk te zetten. Maar één van de 

verdedigers, Renier van Maron, slaagde erin met een pijl één van de rijkste emirs van 

Saladin dodelijk te verwonden. Zijn dood zorgde voor een totale verslagenheid bij de vijand, 

met als gevolg dat zij onverrichterzake het beleg stopzetten en wegtrokken 

 

XXI,27 (28) Saladin valt het gebied van Sidon binnen. De koning verzamelt al zijn 

strijdkrachten en trekt Saladin tegemoet. 
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Saladin was nu al minstens twee keer met geweld binnengevallen in het land van Sidon om 

daar probleemloos en zonder enige tegenstand te plunderen, brand te stichten en te moorden. 

Een maand na zijn laatste aftocht besloot hij nog maar eens om binnen te vallen en hij sloeg 

zijn kamp op tussen Banyas en de rivier Dan. Hij stuurde bij herhaling een aantal verkenners 

uit om te plunderen en brand te stichten, maar zelf bleef hij stand-by in zijn kamp, in 

afwachting van de terugkeer van zijn verkenners en het resultaat van hun razzia’s.  

Die nieuwe agressie van Saladin tegen het christelijk territorium werd aan de koning 

gemeld. Boudewijn ging het heilige kruishout ophalen, trommelde van overal zijn troepen 

op en rukte ijlings op naar de stad Tiberias. Zijn opmars ging verder langs de burcht van 

Safed, de aloude stad Naason en zo belandde hij uiteindelijk met zijn gevolg in Toron. Daar 

kreeg hij concrete informatie van de spionnen, die frequent tussen de linies opereerden. 

Saladin had zijn kamp nog altijd niet verlaten, maar hij had lichtbewapende contingenten 
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uitgestuurd om het gebied van Sidon te teisteren met moorden, brandstichtingen en 

plunderingen. Na uitgebreid overleg werd unaniem besloten om de confrontatie met de 

vijand aan te gaan. Ze lieten dus, zoals afgesproken, het leger oprukken naar Banyas en 

vandaaruit belandden ze in een nederzetting, die Mesaphar genoemd wordt. Ze lag hoog in 

de bergen en vandaaruit had men een uitzicht over heel de vlakte tot aan de voet van het 

Libanonmassief. Vanuit de verte konden ze ook het kamp van de vijanden zien en, als je 

heel goed toekeek, zag je ook het resultaat van de vijandelijke razzia’s en brandstichtingen. 

De christenen daalden dus in allerijl af uit het heuvelland, maar zij konden daarbij de 

infanterie niet meenemen. Die krijgers waren namelijk al ten einde krachten van de lange 

mars en konden ook de snelheid van de ruiterij niet aan. Zo belandde het leger van de 

koning met een minieme infanterie, bestaande uit de meest mobiele voetknechten, in de 

vlakte aan de voet van het massief, in een nederzetting die Merdjayoun genoemd wordt. 

Daar vergaderden ze enkele uren lang over wat hen verder te doen stond. 

Intussen maakte Saladin zich heel wat zorgen om de plotse aankomst van de koning. Hij was 

ook bekommerd om zijn verkenners, die dreigden afgesloten te worden van hemzelf en van 

zijn troepen en vreesde ook voor een aanval op zijn kamp. Daarom liet hij de tros, de bagage 

en alle materiaal verplaatsen naar de ruimte tussen de wal en de voorwal van de naburige 

stad, waar ze ook – wat ook de afloop van de vijandelijkheden was – gemakkelijk bereikbaar 

bleven. Hij wachtte dus, goed voorbereid maar met heel wat twijfels, op de afloop van de 

gebeurtenissen.  

Maar ondertussen hadden de verkenners op hun rooftocht gehoord van de nakende komst 

van de christenen en zij raakten hierdoor erg in paniek. Ze lieten al hun plannen varen en 

zetten alles op alles om hun hoofdmacht te kunnen vervoegen. Ze staken de rivier over, die 

het gebied van Sidon en de vlakte in twee deelt en kwamen dan in contact met de christenen. 

Er begon een fel gevecht, waarbij de christenen dankzij de steun van de Heer al gauw de 

bovenhand haalden. Vele vijanden werden gedood en nog een groter aantal neergeslagen. De 

anderen werden opgejaagd en probeerden hoe dan ook hun kamp te bereiken. 

 

XXI,28 (29) Er wordt slag geleverd, maar de christenen lijden een nederlaag en een 

meerderheid onder hen wordt gevangengenomen. 
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Terwijl de zaken er dus zo voor stonden, beklommen Odo, de Meester van de Tempeliers en 

de graaf van Tripoli, met achter hen nog een aantal anderen, een heuvel die op hun weg lag. 

Aan hun linkerkant bevond zich de rivier, aan hun rechter de immense vlakte en het kamp 

van de vijand.  

Saladin hoorde van zijn verkenners van de moeilijke omstandigheden, van de gevaren die zij 

liepen en van de moordpartijen en besloot derhalve tot een hulpactie. Vastbesloten om 

daaraan te beginnen, zag hij plots een aantal van zijn verkenners, die ontsnapt waren, weer 

opdagen. Hij nam dadelijk met hem contact op, liet zich infomeren over de actuele toestand, 

probeerde hen op te beuren en nam hem terug op in zijn gevechtsformatie. Daarop overviel 

hij de christenen, die de vluchtelingen achterna zaten, maar overigens niet erg attent waren.  

Ondertussen hadden de christelijke infanteristen zich te goed gedaan aan al wat ze hadden 

buit gemaakt op de gesneuvelde vijanden. Ze dachten dat de overwinning binnen schot was, 

sloegen hun kamp op aan de oever van de rivier en hielden daar een rustpauze. Maar de 

ruiterij zag ondertussen de vijand, die ze al verslagen waanden, plots terug opduiken met 

hernieuwde krachten. Ze kregen niet de tijd of de kans om zich volgens de regels van de 

krijgskunst te organiseren en hun gevechtsformatie op te stellen. In complete wanorde boden 
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zij niettemin een hele tijd weerstand en probeerden ze de vijandelijke aanvallen energiek te 

counteren. Ze lagen echter onder qua getalsterkte en, omdat ze verspreid en zonder 

organisatie moesten opereren, konden ze elkaar onderling ook niet ondersteunen. Ze 

moesten dan ook schandelijk het onderspit delven en sloegen op de vlucht. Ze hadden de 

vijand, die hen achterna zat, gemakkelijk via een andere route kunnen ontlopen en zich in 

veiligheid kunnen brengen, maar, als straf voor de zonden van de christenen, volgden ze het 

slechtste advies op en ze belandden in een nauwe pas, die bezaaid was met ruwe rotsblokken 

en geen ontsnappingsmogelijkheden bood. Ze konden niet vooruit of achteruit, tenzij dwars 

door de vijandelijke linies heen en met gevaar voor hun leven. Wie over de stroom geraakt 

was, kon zich meestal in veiligheid brengen in een vesting in de buurt, Beaufort genaamd. 

Anderen trokken na de oversteek langs de andere oever naar Sidon en konden zo, 

ontredderd, aan de hitte van de strijd ontkomen. Onderweg kwamen ze Raynald van Sidon 

tegen, die met zijn manschappen in allerijl het leger wilde vervoegen. Toen hij hoorde over 

de catastrofe, keerde hij op aanraden van de vluchtelingen naar Sidon terug. Die beslissing 

maakte wellicht de ramp nog groter. Meer dan waarschijnlijk zou hij, indien hij zijn opmars 

had verdergezet, met de hulp van de inwoners en van de rurale bevolking, die over de 

nodige terreinkennis beschikte, vele christenen uit de handen van de vijand hebben kunnen 

redden. ’s Nachts hadden die zich in holen en tussen rotsen verborgen, maar de volgende 

ochtend vielen ze in handen van de vijand, die her en der patrouilleerde en heel de omgeving 

uitkamde. Ze werden gevangengenomen en in de boeien geslagen. 

De koning kon met de hulp van enkele getrouwen toch ontkomen en ook de graaf van 

Tripoli bereikte met een beperkt gezelschap Tyrus. Onder de christelijke gevangenen bevond 

zich de Meester van de Tempel, Odo van Saint-Amand, een gemene kerel, trots, arrogant en 

erg opvliegend, zonder het minste respect voor God of de medemens. Volgens het getuigenis 

van velen was hij verantwoordelijk voor deze catastrofe en voor de blijvende schande 

nadien. Men zegt dat hij in gevangenschap binnen het jaar in een vuile kerker overleed, door 

niemand betreurd. 

Boudewijn van Ramla, een machtige edelman en Hugo van Tiberias, de stiefzoon van de 

graaf van Tripoli en een jongeman met een goed karakter, die bij iedereen sympathiek 

overkwam, werden ook gevangengenomen. Daarnaast nog vele anderen, wier naam en 

aantal wij niet kennen. 

 

XXI,29 (30) Saladin belegert de pas gebouwde burcht, neemt die in en verwoest die. Graaf 

Henri van Troyes en Peter, de broer van de Franse koning Lodewijk, arriveren in Syrië.  
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Terwijl de christenen dus in een diepe crisis verkeerden, meerde graaf Henri van Troyes met 

een talrijk gevolg van edelen aan in Akko. Deze eminente figuur was de zoon van graaf 

Thibaud de Oudere, van wie wij op onze terugkeer van de synode afscheid hadden genomen 

in Brindisi in Apulië. Zoals gezegd, namen vele edelen deel aan deze overtocht: Peter van 

Courtenay, de broer van de Franse koning Lodewijk en ook de pas verkozen bisschop van 

Beauvais, Philippe, zoon van graaf Robert, eveneens een broer van de koning.  

Hun aankomst gaf de christenen, die erg leden onder de recente tegenslagen, opnieuw wat 

moed. Zij hoopten onder de hoede van zoveel machtige edelen toekomstig onheil te kunnen 

voorkomen en het opgelopen onrecht te kunnen wreken. Maar God was ons niet gunstig 

gezind en in plaats van de in het verleden opgelopen schade ongedaan te kunnen maken 

belandden de christenen in nieuw en nog erger onheil. Want onze aartsvijand Saladin was 

door zijn recente successen en door het feit dat het lot aan zijn kant stond zo overmoedig 
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geworden dat hij, onverwachts en vooraleer de christenen terug wat op adem konden komen, 

aan het beleg begon van onze burcht, die wij nog maar recent in de laatste aprilmaand 

hadden voltooid. De vesting was, eens afgewerkt, overgedragen aan de Tempeliers en aan 

hun zorgen toevertrouwd. Op grond van een koninklijke concessie maakten ze namelijk 

aanspraak op heel dat gebied.  

Toen de koning dit vernam, trommelde hij alle strijdkrachten van heel het Koninkrijk op. Hij 

nam ook graaf Henri mee en de zopas gearriveerde edelen en samen trokken zij in ijltempo 

naar Tiberias. Daar ontbood de koning de top van het rijk met als agendapunten: een 

hulpoperatie aan de belegerden en druk op de vijand om het beleg stop te zetten. Terwijl hij 

daar aan het wachten was en de voorbereidingen voor het vervolg van de expeditie van dag 

tot dag opschoven, kwam het bericht binnen – en dat bleek waarheidsgetrouw – dat de 

burcht al door de vijand overweldigd was, ingenomen en tot op de grond verwoest. Heel het 

daar achtergebleven garnizoen was uitgemoord of gevangengenomen.  

Zo overkwam ons na al het voorafgaande nog een grotere ramp. Men kan dan ook terecht 

zeggen: “De Heer God ging weg van hen”38 of nog: “Gods gerechtigheid is als de grote 

vloed”39, “maar zijn besluiten vervullen de mensenkinderen met ontzag.”40 Tijdens het pas 

voorbije jaar had hij zijn gelovigen zo rijkelijk overladen met weldaden, maar nu liet hij toe 

dat vrees en ontsteltenis zich van hen hadden meester gemaakt. Wie heeft inzicht in de 

bedoelingen van de Heer, wie was zijn raadgever? Wat is er toch, Heer God? Hebt gij uw 

genade aan ons onttrokken om te vermijden dat die talrijke groep edelen met hun gevolg 

eventuele successen aan hun eigen verdiensten zouden toeschrijven en niet aan uw genade? 

Of was het omdat zij voor de weldaden, die u hen vroeger zo maar verleend hebt, niet 

voldoende dankbaarheid hebben betoond tegenover u, hun weldoener? Of omdat “U ieder 

die u als kind erkent, bestraft” 41? “Gij overdekt ons met schande, want dan zullen wij 

vragen naar uw heilige naam”42, die gezegend is in eeuwigheid. Wij weten, Heer, en wij 

belijden dat gij onveranderlijk zijt, want gij hebt gezegd: “Ik, God, ben niet veranderd”43. 

Hoe dan ook, wij weten “dat u rechtvaardig bent, Heer en dat uw oordeel verantwoord is.”44 

Rond diezelfde tijd werden de besprekingen in verband met de hertog van Bourgondië, die 

het voorgaande jaar begonnen waren via zijn oom Henri van Troyes, terug opgestart. Men 

hoopte dat hij bij een volgende overtocht in de nabije toekomst naar ons zou overkomen. 

Maar, zoals later duidelijk zou blijken, bleef hij om ongekende redenen weigeren om over te 

komen. 

 

                                                           
38 Genesis 35,13. 
39 Psalm 36,7. 
40 Psalm 66,5. 
41 Hebreeën 12,6. 
42 Psalm 83,17. 
43 Maleachi 3,6. 
44 Psalm 119,137. 
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BOEK XXII. Interne conflicten in het Koninkrijk en in Constantinopel. 

 

XXII,1 De koning huwelijkt zijn zus, de weduwe van de markies, uit aan Guido van Lusignan. 

Hij sluit een wapenstilstand af met Saladin op basis van evenwaardige voorwaarden, een feit 

zonder voorgaande. 
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Rond diezelfde tijd kwamen prins Bohemund van Antiochië en graaf Raymond van Tripoli 

met hun ridders aan in het Koninkrijk. Dit feit verontrustte de koning, want hij vreesde dat 

zij een coup op het oog hadden, namelijk zijn onttroning en voor henzelf een greep naar de 

koninklijke macht. Boudewijn leed immers meer en meer onder zijn ziekte en van dag tot 

dag werden de uiterlijke symptomen van de lepra duidelijker zichtbaar. Ondertussen was de 

zus van de koning, die gehuwd was geweest met de markies van Monferrato, nog altijd een 

ongehuwde weduwe. Zij bleef, zoals eerder vermeld, maar wachten op de hertog van 

Bourgondië. De koning kende de graaf en de prins maar al te goed en, ofschoon zij 

bloedverwanten van hem waren, vond hij hun komst verdacht. Hij wilde daarom vaart zetten 

achter het huwelijk van zijn zus. Hij had in zijn eigen rijk zowel bij de nieuwkomers als bij 

de autochtone edelen kandidaten van hogere adel kunnen vinden, die ook verstandiger en 

rijker waren. Een huwelijk met één van hen was ongetwijfeld voor het Koninkrijk 

voordeliger geweest. Hij hield echter geen rekening met het gezegde “te veel haast kan alles 

verknoeien”1. Hals overkop, maar wel met bepaalde motieven in zijn achterhoofd, 

huwelijkte hij zijn zus dus uit aan Guido van Lusignan, een jonge edelman van redelijk 

goede komaf, de zoon van Hugo de Bruine en afkomstig uit het bisdom Poitiers. In strijd 

met alle geplogenheden werd de huwelijksceremonie nog in de paasweek voltrokken. 

De twee eerder vermelde leiders constateerden dat hun komst onrust veroorzaakte bij de 

koning en zijn omgeving. Daarom reisden zij na de gebruikelijke gebeden terug af. 

Ze hielden nog enkele dagen halt in Tiberias, maar nog tijdens hun verblijf aldaar viel 

Saladin, die niet op de hoogte was van hun aanwezigheid, plots deze stad aan. Hij kon de 

burgers echter geen kwaad berokkenen en trok zich daarom opnieuw terug in de regio van 

Banyas. Daar bleef hij verder kamperen met zijn troepen, omdat hij, zoals later zou duidelijk 

worden, wachtte op de aankomst van een vloot, bestaande uit vijftig galeien, die hij tijdens 

de voorbije winter had laten bouwen. De koning vond zijn verblijf daar erg verdacht en 

stuurde afgezanten naar hem om een wapenstilstand af te sluiten. Saladin ging, naar verluidt, 

gretig op dit voorstel in, maar niet omdat hij geen vertrouwen had in zijn eigen militair 

potentieel of uit vrees voor de christenen, die hij in het voorbije jaar zo dikwijls verslagen 

had. Cruciale factoren hierbij waren een verschrikkelijke droogte en een acuut gebrek aan 

regen, met als gevolg een extreme voedselschaarste, waarmee zowel de paarden als de 

bevolking in de regio van Damascus al vijf jaren lang te kampen hadden. 

Er werd dus te land en ter zee, zowel voor de autochtone bevolking als voor de 

nieuwkomers, een wapenstilstand afgesloten en door beide partijen onder ede bekrachtigd. 

Maar de voorwaarden waren voor ons eerder vernederend. Het bestand werd namelijk 

afgesloten op basis van evenwaardige voorwaarden, wat eerder nog nooit gebeurd was. 

Bovendien was er voor de christenen geen enkel winstpunt in de tekst opgenomen. 

 

XXII,2 Saladin valt het gebied van Tripoli aan en vernielt er de gewassen en de opbrengst van 

de landerijen. 

  

                                                           
1 Publius Papinius Statius, Thebais X 704. 
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In de loop van de hierop volgende zomer trof Saladin eerst een aantal maatregelen ter 

beveiliging van de provincies Damascus en Bosra. Daarna liet hij heel zijn cavalerie 

uitrukken naar het gebied van Tripoli. Daar sloeg hij zijn kamp op en vandaar liet hij 

gewapende ruiterijafdelingen uitzwermen over heel de regio.  

De graaf van Tripoli had zich met zijn manschappen teruggetrokken in Arqa en wachtte daar 

op een gunstige gelegenheid om zonder veel risico’s het gevecht met de vijand aan te gaan. 

Ook de Tempeliers, die in hetzelfde gebied verbleven, hielden zich schuil binnen hun 

vestingen, waar ze zich elk moment aan een belegering konden verwachten. Ze waagden het 

evenmin om zomaar een gevecht aan te gaan. Idem dito hadden ook de Hospitaalbroeders 

zich behoedzaam in hun burcht, de Krak, teruggetrokken. Zij meenden dat ze hun job 

gedaan hadden, als ze die vesting in de actuele crisistoestand konden vrijwaren van 

vijandelijk geweld. De vijandelijke troepen bevonden zich in het midden tussen de 

strijdkrachten van de ridderordes en die van de graaf. Dat maakte dat de christenen elkaar 

niet konden ondersteunen en evenmin boodschappers van de ene naar de andere kant konden 

sturen om onderling informatie uit te wisselen over hun situatie. 

Ondertussen doorkruiste Saladin her en der de vlakte, waarbij hij vooral de akkers viseerde. 

Omdat niemand hem een strobreed in de weg legde, kon hij heel de oogst zonder enige 

hinder vernielen, zowel het koren dat al naar de dorsvloer gebracht was als wat manueel in 

schoven opgetast was of nog op de velden stond. Hij stak alles in brand, voerde een rijke 

buit mee en richtte overal vernielingen aan. 

 

XXII,3 Een Egyptische vloot arriveert bij het eiland Arados. De graaf van Tripoli sluit een 

verdrag af met Saladin. 
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Zo zag de situatie eruit in de regio van Tripoli, toen begin juni plots Saladins vloot opdook 

bij Beiroet. Toen de vlootleiding bevestiging kreeg over het bestand, dat afgesloten was 

tussen de koning en Saladin, respecteerden zij de hierin opgenomen afspraken en dus 

hoedden zij er zich voor om in de regio van Beiroet of binnen de grenzen van het Koninkrijk 

gewelddaden te plegen die een inbreuk zouden betekenen op het verdrag. Toen ze hoorden 

dat hun opperbevelhebber Saladin met zijn troepen in de regio van Tripoli vertoefde, zetten 

ze ijlings koers daarheen. Ze bezetten het eiland Arados, gelegen tegenover de stad 

Antarados op een afstand van nauwelijks drie mijl. Daar vonden zij in de haven een 

comfortabele ankerplaats voor hun galeien.  

Volgens de verhalen was Aradius, zoon van Kanaän en kleinzoon van Noach, de eerste 

bewoner van het eiland. Hij zou daar een goed versterkte stad gebouwd hebben, die naar 

hem Arados genoemd werd. Ten oosten bevindt zich vlakbij een eertijds vermaarde stad, die 

Antarados genoemd wordt, omdat zij, zoals eerder vermeld, recht tegenover de 

eerdergenoemde stad gelegen is. Maar door een naamsverbastering noemt men haar nu 

Tortosa. Naar verluidt, heeft de apostel Paulus tijdens zijn tocht doorheen Fenicië hier ter 

ere van de Moeder Gods een kleine basiliek opgericht. Deze wordt tot op de dag van 

vandaag door vele bedevaarders drukbezocht en er is ook sprake van vele weldaden, die de 

lokale gelovigen daar van godswege door de tussenkomst van de H. Maagd mochten 

ontvangen. Beide plaatsen zijn suffragaansteden van de metropool van Tyrus, net als een 

derde stad in de buurt, Maraclea. Allemaal maken zij deel uit van de provincie Fenicië.  

De militaire invasie op het eiland veroorzaakte paniek in heel de regio. In afwachting van 

nadere orders van Saladin, staken de vijanden een huis in brand bij de haven van Antarados. 

Ze wilden de bevolking nog meer schade toebrengen, maar dat lukte hen niet. 
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Saladin was er nu in geslaagd om heel het gebied willekeurig te terroriseren en hij gaf aan 

zijn vloot het bevel om terug te keren. Zelf verzamelde hij ook al zijn troepen met het oog 

op de terugtocht naar zijn eigen gebied. Enkele dagen later sloot hij een verdrag af met de 

graaf van Tripoli, waarop hij zich terugtrok in het binnenland van de regio van Damascus. 

 

XXII,4 De aartsbisschop van Tyrus keert terug van Constantinopel. Lodewijk, koning van de 

Franken overlijdt. 
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Ondertussen verbleven wij al zeven maanden onafgebroken bij Manuel, de memorabele en 

illustere keizer van Constantinopel, waar wij nuttig werk hadden verricht voor onszelf en 

voor onze kerk. Vier dagen na Pasen kregen wij, na veel aandringen, uiteindelijk 

toestemming om naar huis af te reizen. Bij ons vertrek stuurde de keizer ter onzer assistentie 

een delegatie mee, bestaande uit schitterende en edele personaliteiten. Wij voeren af in vier 

galeien, die de keizer ons met zijn gebruikelijke gulheid zo maar ter beschikking gesteld 

had. Wij passeerden langs de eilanden Tenedos, Mytilene, Chios, Samos, Delos, Claros, 

Rhodos en Cyprus en lieten de volgende provincies links liggen: Frygië, Klein Azië, Lycië, 

Lycaonië, Pamphylië, Isaurië en Cilicië. Op 12 mei bereikten wij onder Gods hoede veilig 

en wel de monding van de Orontes en de haven van Seleucia, die nu ‘Haven van St.-

Simeon’ genoemd wordt. 

Wij mogen hier niet voorbijgaan aan een feit dat voor het vervolg van onze kroniek zeker 

niet zonder belang is. Terwijl wij, zoals gezegd, in de keizerlijke hoofdstad verbleven, 

enerzijds genoodzaakt door de intrede van de winter, anderzijds ook op uitdrukkelijke vraag 

van zijn gezegende majesteit, arrangeerde deze laatste vanuit een vaderlijke vooruitziende 

blik en ook in het vooruitzicht van zijn voortijdig vertrek uit dit ondermaanse bestaan, het 

huwelijk van zijn twee kinderen, zijn zoon en zijn dochter om aan de ene een vrouw en aan 

de andere een echtgenoot te geven. Zijn nog onvolwassen dertienjarige zoon Alexius, 

genoemd naar zijn grootvader, huwelijkte hij plechtig uit aan Agnes, de nog nauwelijks 

achtjarige dochter van Lodewijk, de illustere Franse koning. De keizerlijke eretekenen 

werden aan beide verleend in het paleis van Constantijn de Oudere, meer bepaald in de 

vleugel, die ‘de Rotonde’ genoemd wordt. Daar vond, naar verluidt, eertijds ook het zesde 

oecumenische concilie plaats ten tijde van Constantijn, zoon van Constantijn, zoon van 

Heraclius. 2 

Zijn dochter huwelijkte hij uit aan een jongeman, Renier, de zoon van Willem de Oudere 

van Monferrato en ook de broer van Willem, aan wie wij de zuster van de koning als vrouw 

hadden gegeven. De keizer had die jonge edelman van ongeveer 17 jaar via een speciale 

missie ontboden en hij was ongeveer veertien dagen vóór ons vertrek in Constantinopel 

aangekomen. Hij verbleef eerst in deze stad, daarna volgde hij de keizer in een militaire 

campagne om omstreeks het feest van de Epifanie in de loop van februari samen met de 

keizer naar de hoofdstad terug te keren. Daarop riep de keizer al zijn adviseurs samen in 

Blachernae, zijn nieuwste paleis. Daar liet hij patriarch Theodosius zijn dochter Maria in de 

echt verbinden met Renier. Deze laatste kende hij de titel van Caesar toe, weliswaar onder 

de naam van zijn vader Johannes. De keizer had deze dochter gekregen uit zijn eerste 

                                                           
2 Correcte stamboom: Constantijn IV (keizer 668-685) riep het zesde oecumenische concilie (680-681) samen 
en was de zoon van Constans II (641-668), ook weleens Heraclius genoemd. Deze laatste was dan weer de zoon 
van Constantijn III (641). Diens vader was de ‘grote Heraclius’ (610-641). 
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huwelijk met Irene3, die memorabele keizerin, die hem vanuit het rijk van de Teutonen ten 

huwelijk gegeven was. Uit zijn tweede huwelijk met Maria kreeg hij nog alleen een zoon, de 

huidige keizer Alexius.  

Ik kom door de overvloed aan materiaal in het kader van deze Kroniek woorden te kort om 

de plechtigheden i.v.m. dit huwelijk integraal en in detail te beschrijven en ook een apart 

geschrift zou daarvoor trouwens niet volstaan. We verwijzen hierbij naar de spelen in het 

Circus, door de lokale bevolking ‘hippodroom’ genoemd, de diverse luisterrijke spektakels, 

die aan het volk in die dagen aangeboden werden, de keizerlijke pracht en praal op gebied 

van kledij, schitterende keizerlijke gewaden, versierd met kostbare edelstenen en talrijke 

zware parels, de decoratie van het paleis met een gouden en zilveren bekleding, onschatbaar 

qua aantal en gewicht, de kostbare siergordijnen, het aantal ingezette dienaars en 

hovelingen, kortom alle luister in verband met dit huwelijk en de manifestatie van de 

immense gulheid van de keizer, zowel tegenover zijn eigen onderdanen als tegenover zijn 

buitenlandse gasten. Maar nu moeten wij de draad van ons verhaal terug opnemen. 

In Antiochië voerden wij de opdrachten uit, die zijne keizerlijke hoogheid ons gegeven had 

in verband met de prins en de patriarch. Vervolgens troffen we in Beiroet de koning aan en 

vandaaruit haastten wij ons via de landroute naar Tyrus. Wij konden onze reis verderzetten 

onder Gods hoede en keerden zo uiteindelijk in de kerk van Tyrus terug op 6 juli, één jaar en 

tien maanden na ons vertrek naar de synode. 

Op 19 september van het zevende regeringsjaar van Boudewijn IV ontdeed Lodewijk, de 

zeer vrome en gelovige koning van de Franken, een deugdzame en onvergetelijke figuur, 

zich van de ballast van zijn aardse lichaam. Zijn ziel steeg ten hemel op, waar hem, samen 

met de andere uitverkoren vorsten, een eeuwige beloning wacht. Hij liet één zoon en 

erfgenaam achter, Filips, uit zijn huwelijk met Alix4, dochter van Thibaud de Oudere en zus 

van graaf Henri van Troyes, van graaf Thibaud van Chartres, van graaf Stefan van Sancerre 

en van aartsbisschop Willem van Reims. De koning overleed in zijn vijftiende regeringsjaar 

en zijn zestigste levensjaar. 

De volgende maand, meer bepaald op 6 oktober, ging de gedenkwaardige patriarch Amalric 

van Jeruzalem, “de weg die ieder mens wacht.”5 Hij overleed in het 23e jaar van zijn 

pontificaat en was in feite een heel simpele en vrij onbeduidende figuur. In zijn plaats werd 

binnen de tien dagen Heraclius, de aartsbisschop van Caesarea aangesteld.  

 

XXII,5 De koning geeft zijn jongste zus ten huwelijk aan Humfred III. De keizer van 

Constantinopel overlijdt. 
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Diezelfde maand arrangeerde de koning een huwelijk tussen zijn nauwelijks achtjarig zusje 

en de jonge Humfred. Het betrof hier Humfred III, de zoon van Humfred II en van 

Stephanie, de dochter van Filips van Nablus. Humfred II was dan weer de zoon van 

koninklijk opperbevelhebber Humfred van Toron, die wij eerder al vaak vermeld hebben. 

Humfreds grootvader langs moederszijde was de voormalige heer van Arabia Secunda of 

Arabia van Petra, een plaats die nu gewoonlijk Kerak genoemd wordt. Daarnaast beheerde 

hij ook Syria-Sobal, dat nu bekend staat als Montreal. Beide regio’s bevinden zich aan de 

                                                           
3 Haar echte naam was Bertha van Sulzbach. Maar na haar huwelijk met Manuel I Comnenus werd zij Irene 
genoemd.  
4 Vaak ook Adèle genoemd.  
5 Cf. supra VII,1, n.2. 
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overzijde van de Jordaan. Later heeft Filips van Nablus zijn leven een andere wending 

gegeven en werd hij Meester van de Tempel.  

De voorbereidende gesprekken voor dit huwelijk werden zeer intens gevoerd door prins 

Raynald, de derde echtgenoot van de moeder van deze jongeman, die nu op huwbare leeftijd 

gekomen was. Zo kon dan uiteindelijk in Jeruzalem de verloving gevierd worden van de 

jonge edelman met het zusje van de koning. Daarnaast bracht Humfred door een 

uitwisselingsoperatie met de koning wijzigingen aan in het patrimonium, dat hij in de regio 

van Tyrus rechtmatig via erfenis verworven had na de dood van zijn grootvader langs 

vaderszijde, namelijk Toron, Chastel-Neuf en Banyas, met alle bijhorende rechten. De 

precieze voorwaarden van deze transactie zijn op basis van ons ontwerp opgemaakt en door 

onze diensten opgeslagen in de koninklijke archieven.  

Tijdens diezelfde maand op 3 oktober6 deed keizer Manuel van Constantinopel, een 

schitterende en onvergetelijke figuur en tevens de meest vrijgevige vorst op aarde, afstand 

van de ballast van zijn lichaam en hij gaf zijn ziel terug aan de hemel. De herinnering aan 

hem zal altijd gezegend blijven en heel de gemeenschap van de heiligen zal zijn aalmoezen 

en gulle weldaden blijven roemen. Hij overleed, naar verluidt, in het veertigste jaar van zijn 

regering en, voor zover wij konden te weten komen, op de leeftijd van zestig jaar. 

Rond diezelfde tijd liet prins Bohemund van Antiochië zijn vrouw Theodora, een nicht van 

de keizer, in de steek en, tegen alle kerkelijke wetten in, waagde hij het om in het huwelijk 

te treden met een zekere Sibylle, die zich, naar verluidt, met magie inhield.  

Joscelin, de oom van de koning en tevens zijn seneschalk, verbleef op dat ogenblik in 

Constantinopel, nadat hij door de koning uitgestuurd was om daar een aantal kwesties voor 

het Koninkrijk te gaan regelen. Ook Boudewijn van Ramla verbleef daar met de bedoeling 

om de hulp van de keizer in te roepen voor de terugbetaling van zijn losgeld. Keizer Manuel 

zaliger was toen al overleden. Terwijl beide edelen in Constantinopel verbleven, kwam op 1 

maart aan het licht dat een aantal belangrijke en vooraanstaande edellieden een opstand 

beraamden tegen keizer Alexius, de zoon van Manuel. De samenzweerders werden 

gearresteerd en beschuldigd van hoogverraad. De jonge keizer, die, overeenkomstig de wil 

van zijn vader, nog onder de voogdij van zijn moeder stond, liet hen in de kerker gooien, 

ook al bevonden zich tussen hen bloedverwanten.  

Toonaangevende figuren in het complot waren Manuel, zoon van Andronicus senior, die wij 

al eerder vermeld hebben en de protostratos Alexius, zoon van Theodora Calusina, een nicht 

van de keizer. Daarnaast waren er nog de broer van de logothetes, die het ambt van 

canacleus7 bekleedde en nog een twaalftal andere hooggeplaatste personaliteiten. Maar ook 

prinses Maria, de zuster van de keizer, was op de hoogte van de samenzwering. ’s Nachts 

was zij samen met haar echtgenoot, de zoon van de markies, die wij eerder vermeld hebben, 

naar de Aya Sophia gevlucht. In onzekerheid over haar lot, had zij bescherming gezocht 

binnen de muren van die kerk. Zij en haar man probeerden vanuit die kerk, die met 

gewapende krijgers beveiligd was, samen met hun aanhangers en medeplichtigen in het 

complot iets te ondernemen tegen de keizer, haar broer. Zelfs de patriarch van 

Constantinopel stond aan haar kant. De keizerlijke partij, die vooral steunde op de hulp van 

de Latijnen, werd echter sterker en sterker. Daarop stortte de prinses in en zij begon te 

wanhopen over haar overlevingskansen. Nederig smeekte zij via tussenpersonen haar broer 

om vergeving. Alexius verleende haar gratie en het kwam tot een verzoening. 

                                                           
6 In feite: 24 september. 
7 Functionaris aan het hof die bevoegd was voor de schrijfattributen van de keizer voor de ondertekening van 
officiële documenten. 
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XXII,6 De prins van Antiochië wordt in de ban van de kerk geslagen, omwille van zijn 

minnares, die hij bij zich genomen had, hoewel zijn wettige echtgenote nog leefde. 
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Rond diezelfde tijd zorgde de buitenechtelijke affaire van prins Bohemund van Antiochië, 

die zijn wettige echtgenote verstoten had, voor ernstige opschudding in het Latijnse Oosten 

en in de eerste plaats in het prinsdom Antiochië. Bij herhaling was hij aangemaand om aan 

dat publieke overspel een einde te stellen en zijn wettige echtgenote terug op te nemen. Maar 

– zoals het een zondaar vergaat – “wie diep verzonken is in het kwaad, komt uit op smaad”8 

Hij sloot dus zijn oren af voor goede raad en “wilde niet luisteren naar de stem van zijn 

bezweerders, hoe wijs die ook was.”9Omdat hij halsstarrig volhardde in de boosheid, werd 

hij met recht en reden geëxcommuniceerd. Maar daar stoorde hij zich niet aan, integendeel, 

hij beging nog een extra misdaad. Hij begon zowel de patriarch als de bisschoppen als de 

andere kerkelijke prelaten te terroriseren. Daarbij gebruikte hij geweld en zo verschafte hij 

zich ook toegang tot gewijde plaatsen, kerken zowel als kloosters. Hij roofde daaruit 

cultusvoorwerpen en schond op een criminele en arrogante wijze hun patrimonium. Naar 

verluidt, zou hij ook de patriarch en de geestelijken, die bij deze laatste een toevlucht hadden 

gezocht, in een versterkte nederzetting belegerd hebben. Het betrof hier een kerkelijk 

eigendom, dat goed beveiligd was met wapens en krijgers en ook ruim voorzien van 

proviand. Men zegt dat hij daar bij herhaling tegen hen stormaanvallen heeft gelanceerd, als 

waren zij vijanden. 

Een aantal vooraanstaanden in het prinsdom vonden zijn waanzinnig gedrag niet langer 

tolerabel. Zij beseften maar al te goed dat zij meer verschuldigd waren aan God dan aan 

mensen en zij namen zowel in gedachten als in hun acties afstand van de prins en 

veroordeelden zijn wandaden. Eén van hen was een machtige edelman, Raynald Mansoer 

genaamd. Hij trok zich terug in één van zijn burchten10, die bijzonder goed beveiligd was en 

niet in te nemen. Daar nodigde hij iedereen uit, die de goede zaak genegen was en voor wie 

de eerbied voor God prioritair was. Hij verleende er asiel aan vooraanstaanden, die uit hun 

eigendommen verdreven waren en aan gelijk wie, zonder enig onderscheid, die om diezelfde 

reden op de vlucht was.   

Heel deze kwestie had zeer negatieve gevolgen voor de veiligheid van de regio. Wijze en 

ervaren figuren twijfelden er niet aan dat die crisissituatie, tenzij de genadige God ons snel 

zou te hulp komen, aan de vijanden een uitstekende kans bood om ons zware schade toe te 

brengen, die voor het christendom zelf onherstelbaar was. Heel die provincie leed acuut 

gevaar om door de vijand terug ingelijfd te worden, nadat zij, met de hulp van de Heer, door 

het engagement van gelovige leiders en dankzij de enorme inzet en de financiële 

inspanningen van het christenvolk van diezelfde vijand eerder bevrijd was. Het Woord dat 

Waarheid is, zegt immers terecht en verdient daarvoor ook alle respect: “Elk rijk, dat intern 

verdeeld is, wordt tot een woestenij en elk huis stort in.”11  

De koning van Jeruzalem overlegde met de patriarch, met de andere kerkelijke prelaten, met 

de seculiere leiders en allemaal maakten zij zich ernstig zorgen. Zij onderzochten in hun 

vergadering zeer consciëntieus wat hen nu onmiddellijk te doen stond in die acute 

crisistoestand. Aan de ene kant verdiende die dwaze en totaal ontspoorde prins een harde 

                                                           
8 Spreuken 18,3. 
9 Psalm 58,6. 
10 Het kasteel van Cursat, 10 km ten Z van Antiochië, dat ook ‘Castrum Patriarchae’ genoemd werd, omdat de 
patriarch dit kasteel als toevluchtsoord gebruikte.  
11 Willems favoriete bijbelcitaat: Lucas 11,17. 
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aanpak. Anderzijds aarzelden zij om geweld te gebruiken, want zij vreesden dat hij in dat 

geval, beroep zou doen op de hulp van de Turken om aan ons weerstand te kunnen bieden. 

Op die manier zou hij heel de regio voor hen openstellen en hij zou er zeker niet meer in 

slagen, ook al was dat zijn ultieme bedoeling en deed hij daarvoor zijn uiterste best, om hen 

naderhand buiten te krijgen. Bovendien was het voor de vergadering ook duidelijk dat het 

zinloos was om zo’n dolgedraaide kerel, die zich blind in een poel van verderf gestort had en 

verstrikt zat in zijn misdaden, nog met smeekbeden en goede raad te benaderen. Dat kwam 

neer op “een verhaal vertellen aan een dove ezel”12 of op “woorden in de wind”13. Daarom 

achtten zij het niet opportuun om een delegatie van wijzen af te vaardigen, die beschikten 

over de gave van overredingskracht. Hun besluit was dan ook om dit kwaad dan maar te 

verdragen om erger te vermijden. Ondertussen keken zij gespannen uit naar de hulp van 

Hem, “die redding brengt aan schipbreukelingen”,14 “die het laat sneeuwen als wol en die 

hagel in broodbrokken neerwerpt”15. Zij hoopten dat God Bohemund zou bezoeken en 

vermanen, zodat hij terug tot zichzelf zou komen en zich zou bekeren tot een vruchtbare en 

betere levenswandel en vanuit de hemel bekleed zou worden met de kwaliteiten van een 

echte leider. 

 

XXII,7 De patriarch van Jeruzalem wordt naar Antiochië gestuurd om een oplossing te 

zoeken voor dat riskant escalerend probleem. Paus Alexander overlijdt. 
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Uiteindelijk constateerden de christenen dat de kwestie Antiochië gevaarlijk escaleerde 

zonder reële hoop op een oplossing in de nabije toekomst. Niet alleen was de prins zelf aan 

banden gelegd door zijn excommunicatie, maar heel de regio was terzelfdertijd ook ‘onder 

interdict’ geplaatst, als sanctie voor de plunderingen en de brandstichtingen in eigendommen 

van cultusplaatsen. Gevolg van dit alles was dat er geen kerkelijke sacramenten meer 

mochten toegediend worden, de kinderdoop uitgezonderd. Nu de zaak zo ten top gedreven 

was, begonnen de christenen te vrezen dat de huidige situatie onhoudbaar was en enorm 

nadelige gevolgen zou opleveren voor iedereen.  

Zij besloten dan maar unaniem om een delegatie af te vaardigen, bestaande uit de patriarch, 

de voormalige prins van Antiochië en tevens stiefvader van Bohemund, Raynald van 

Châtillon, de Meester van de Tempeliers Arnold van Torroja en de Meester van de 

Hospitaalridders Roger van Moulins. Zij werden ijlings naar het prinsdom gestuurd om uit te 

zoeken of er met Gods genade geen tijdelijke of definitieve oplossing kon gevonden en 

toegepast worden voor die patstelling. Wij leefden immers met de vrees dat de paus of de 

overzeese vorsten ons van nonchalance of zelfs van kwalijke bedoelingen zouden gaan 

beschuldigen, als wij aan onze zo zwaar getroffen buren geen enkel signaal van medeleven 

zouden geven of geen oplossing zouden proberen aan te reiken. 

In het gezelschap van de patriarch bevonden zich ook enkele wijze en bezonnen kerkelijke 

prelaten, Monachus, die voorgedragen was als bisschop van Caesarea, bisschop Albert van 

Bethlehem, abt Raynald van de Sionsberg en prior Petrus van de H. Grafkerk. Nog anderen 

namen deel aan deze missie en ook de graaf van Tripoli, een zeer intieme vriend van de 

prins van Antiochië, werd als lid van de delegatie opgenomen. Men hoopte door hun 

bemiddeling vlotter tot een oplossing te kunnen komen. 

                                                           
12 Horatius, Epistulae II 1, 199-200. 
13 Ovidius, Heroïdes II 25. 
14 2 Korintiërs 11,25. 
15 Psalm 147,16-17. 



 

616 
 

 

 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

40 

 

 

 

45 

 

 

 

50 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

Na hun aankomst in Laodicea hadden ze eerst een afzonderlijk gesprek met de prins en met 

de patriarch en ze legden meteen een afspraak vast voor een gezamenlijke vergadering met 

hen beide in Antiochië. Door de twee partijen werden diverse voorstellen ingebracht en men 

kwam tot een tijdelijke windstilte onder bepaalde voorwaarden. Het interdict zou opgeheven 

worden en de toediening van de sacramenten aan de bevolking hervat, op voorwaarde dat de 

patriarch, de bisschoppen en de cultusplaatsen voor al hun verliezen vergoed werden. De 

prins zelf moest de door de bisschoppen opgelegde straf verder uitzitten en kon alleen maar 

kwijtschelding krijgen, als hij zijn bijzit verstootte en zijn wettige echtgenote terug bij zich 

nam. 

De gezanten hoopten met die regeling de brand in die regio min of meer geblust te hebben 

en keerden daarop naar huis terug. Maar de prins zelf zette desondanks halsstarrig zijn 

amorele levenswandel verder en voegde er op de koop toe een voor zijn gebied nog 

nefastere maatregel aan toe. Hij verjoeg de meest voorbeeldige gelovigen onder zijn 

onderdanen, allemaal doorluchtige edelen, uit zijn stad en uit zijn gebied, met name 

opperbevelhebber en kamerheer Guiscard van Lille, Bertrand, zoon van graaf Giselbert en 

Garin Gainart. Na hun gedwongen vertrek, richtten ze zich tot Roupen, de schitterende vorst 

van de Armeniërs. Deze ontving hen met veel egards en gaf elk van hen mooie geschenken 

en voldoende middelen voor hun levensonderhoud.  

Tijdens datzelfde jaar ging op 27 augustus16, in het 23e jaar van zijn pontificaat, paus 

Alexander “de weg die ieder mens wacht.”17 Hij werd begraven in de kerk van Lateranen. 

Zijn opvolger was paus Lucius III, vroeger bekend als bisschop Ubaldo van Ostia. De 

nieuwe paus, afkomstig uit het bisdom Lucca in Toscane, was hoogbejaard en niet erg 

wetenschappelijk onderlegd. 

Rond diezelfde tijd, op 13 september, werd onze eerbiedwaardige broeder in Christus, 

bisschop Raymond van Beiroet, aan dit aardse licht onttrokken. Wij gedenken hem met 

eerbied in de Heer en dankzij Gods genade zal hij een eeuwige beloning verkrijgen. Zijn 

opvolger in diezelfde kerk was aartsdiaken Odo van onze kerk van Tyrus, een respectabele 

figuur met een goede intellectuele vorming. Tijdens de vastenperiode van december hebben 

wij hem met Gods genade verheven tot het priesterschap en tot het bisschoppelijk ambt. 

 

XXII,8 De zoon van Nur ad-Din overlijdt en hij laat zijn erfenis na aan de heer van Mosoel.  

  

  

 

 

5 

      

   

 

10 

 

 

 

 

 

In diezelfde periode stierf As Salih al-Malik, de zoon van Nur ad-Din, op nog jeugdige 

leeftijd. Van de erfenis van zijn vader had hij alleen Aleppo overgehouden, samen met een 

paar versterkte nederzettingen. In zijn laatste wilsbeschikking op zijn sterfbed heeft hij, naar 

verluidt, Aleppo en heel zijn patrimonium overgedragen aan zijn neef, een zekere Izz ad-

Din, zoon van Qutb ad-Din en heer van Mosoel. Na de dood van As-Salih, zonden zijn 

edelen een gezantschap naar deze illustere en schitterende Turkse satraap, met de vraag om 

zo vlug mogelijk naar Aleppo te komen. Izz ad-Din ontving de delegatie en haastte zich dan 

om het patrimonium van zijn voorvaderen en de erfenis, die hem rechtmatig toekwam, in 

ontvangst te komen nemen. Hij vreesde immers dat Saladin, die zijn neef, zoals vermeld, al 

voor een zeer groot deel van zijn erfenis beroofd had, uit Egypte zou terugkeren om, zelfs 

tegen de wil in van de bewoners, Aleppo met geweld in te nemen, te meer omdat bepaalde 

vooraanstaanden heimelijk met hem sympathiseerden. 

                                                           
16 In feite: 30 augustus. 
17 Cf. supra VII,1, n.2. 



 

617 
 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

Maar Saladin was, na het afsluiten van een tijdelijk bestand van twee jaar met de christenen, 

naar Egypte teruggekeerd om daar zijn zaken intenser te kunnen beredderen. Hij maakte zich 

immers heel wat zorgen, omdat hij bericht gekregen had dat de vloot van de koning van 

Sicilië, indrukwekkend uitgerust en bemand door talloze krijgers, uitgevaren was met 

Egypte als bestemming. Maar zijn vrees bleek ongegrond, want die bewuste vloot trok in 

westelijke richting naar de Balearen, een eilandengroep aan deze zijde van Spanje, waarvan 

het ene eiland gewoonlijk Mallorca en het andere Menorca genoemd wordt. De reis kende 

echter een catastrofaal verloop. Bijna heel de vloot verging door stormwinden in de buurt 

van de kuststeden Savona, Albenga en Ventimiglia, waar de schepen door de ontketende 

golven tegen de kust geslingerd werden.  

 

XXII,9 (8) ……………………………………………………………. 
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Terwijl ons Koninkrijk dus, zoals gezegd, van een tijdelijke vrede genoot, onderging een 

Syrisch volk, dat in de buurt van het Libanonmassief bij de stad Byblos woont, een ware 

gedaanteverwisseling. Bijna vijftig jaar lang hadden zij de dwaalleer van de aartsketter 

Maron gevolgd en daarom werden zij ook Maronieten genoemd. Zij hadden zich van de 

gemeenschap van de gelovigen afgescheiden en vierden de sacramenten met een eigen 

ritueel. Maar nu kwamen zij dankzij een goddelijke inspiratie weer tot zichzelf. Ze kwamen 

terug van hun ziekelijke dwaling en wendden zich tot patriarch Aimery van Antiochië, die 

nu als derde Latijnse patriarch, deze kerk bestuurt. Zij zwoeren hun dwaalleer af, waaraan ze 

met alle hieraan verbonden gevaren zo lang verkleefd waren geweest, keerden terug in de 

schoot van de katholieke kerk, onderschreven het ware geloof en verklaarden zich bereid om 

de tradities van de kerk van Rome ten volle te erkennen en na te leven. 

Zij waren niet gering in aantal en men schatte hen op ruim 40.000. Zij leefden, zoals eerder 

vermeld, langs de hellingen van het Libanonmassief in de bisdommen Byblos, Bosra en 

Tripoli. Het waren sterke krijgers die de wapens vaardig konden hanteren en zij konden bij 

herhaling in zware confrontaties met de vijand van groot nut zijn voor de christenen. Deze 

waren dan ook erg opgetogen over hun bekering tot het ware geloof. 

De dwaalleer van Maron en zijn volgelingen bestond en bestaat er nog altijd in dat, volgens 

hen, in Onze Heer Jezus Christus van in den beginne maar één wil en één energie aanwezig 

is. Dat leren wij uit de besluiten van het zesde concilie, dat, zoals bekend, in reactie op hen 

werd samengeroepen en dat hun leer veroordeeld heeft. Aan deze door de ware kerk 

veroordeelde basisstelling hebben ze, na hun breuk met de gemeenschap van de gelovigen, 

nog een aantal andere verwerpelijke leerstellingen toegevoegd. Nu kregen zij berouw over al 

die dwalingen en, zoals gezegd, keerden ze nu met hun patriarch en een aantal bisschoppen 

terug in de schoot van de katholieke kerk. Hun leiders, die voorheen het initiatief genomen 

hadden om af te dwalen, namen nu voorbeeldig het voortouw om naar de ware kerk terug te 

keren. 

 

XXII,10 (9) Tussen de koning en de graaf van Tripoli groeit er een gevaarlijk meningsverschil 

dat escaleert tot een openlijke haat. 

  

  

 

 

 

Terwijl het Koninkrijk dus, dankzij die tijdelijke wapenstilstand tussen de koning en 

Saladin, van een betrekkelijke rust genoot, bleven de handlangers van Belial en de 

promotoren van de goddeloosheid rusteloos problemen veroorzaken in het Koninkrijk en 

interne spanningen. 
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De graaf van Tripoli was nu al bijna twee jaar in zijn gebied intens bezig met diverse interne 

kwesties en had ondertussen niet de kans gezien om het Koninkrijk te bezoeken. Maar zijn 

verantwoordelijkheid voor de stad Tiberias, onderdeel van het erfdeel van zijn echtgenote, 

noopte hem nu tot een nieuw bezoek. Hij had alle voorbereidselen voor de tocht getroffen en 

was al tot in Byblos gevorderd. Maar de al eerder vermelde kwalijke figuren konden 

ondertussen door perverse insinuaties inwerken op de al te lichtgelovige koning en hem 

ervan overtuigen dat de graaf met slechte bedoelingen naar het Koninkrijk onderweg was, 

met name met de heimelijke intentie om Boudewijns plaats in te nemen. 

De koning liet zich al te makkelijk leiden door hun opruiende woorden en via een aantal 

uitgestuurde boodschappers, ontzegde hij – erg ondoordacht – aan de graaf de toegang tot 

het Koninkrijk. De graaf was door die totaal onterechte sanctie erg ontstemd en met reden 

verontwaardigd. Hij zette dus tegen zijn zin een punt achter zijn reis en hij keerde, een 

aanzienlijk aantal gemaakte kosten ten spijt, onverrichterzake terug naar Tripoli. De 

bedoeling van die intriganten was om, in afwezigheid van de graaf, die altijd actief was en in 

alle opzichten behoedzaam optrad, zelf de staatszaken naar eigen goeddunken te kunnen in 

handen nemen en de ziekte van de koning in hun eigen voordeel te misbruiken. Tot die 

lobbyisten, die de koning dit slecht advies influisterden, behoorde ook de moeder van de 

koning, een door God gehate en erg negatief ingestelde dame en ook haar broer, de 

seneschalk van de koning, met nog een aantal aanhangers, stuk voor stuk trouweloze 

figuren.  

Toen de leidinggevende baronnen van het Koninkrijk over dit alles ingelicht werden, waren 

de meest ervaren figuren onder hen zwaar onder de indruk. Zij vreesden er immers voor dat 

het Koninkrijk door het verlies van de bescherming door een leider van dergelijk kaliber 

snel in een uitzichtloze situatie zou terechtkomen en volgens het woord van de Heer, “intern 

verdeeld, tot een woestenij zou verworden”18. Dit gevaar werd trouwens zeer acuut, omdat 

de ziekte van de koning van dag tot dag verergerde. Hij takelde meer en meer af en was 

steeds minder in staat om het Koninkrijk te besturen. Hij kon nauwelijks nog op eigen kracht 

rechtstaan en raakte totaal verlamd.  

De belangrijkste rijksbaronnen beseften dus ten volle de mogelijke negatieve gevolgen van 

het hogervermelde verbod. Zij zetten nu alles op alles om de graaf terug te roepen en zijn 

woede tot bedaren te brengen. Na vele onderhandelingsronden en diverse voorstellen voor 

een compromis, slaagden ze erin om, tegen de zin van de koning maar toch met zijn fiat, de 

doorluchtige graaf opnieuw in het Koninkrijk toe te laten. Hij was daarbij zo verstandig om 

schijnbaar over het aangedane onrecht heen te stappen en verzoende zich volledig met de 

koning. 

 

XXII,11 (10) Onlusten in Constantinopel. Hierbij wordt onder impuls van Andronicus, een 

misdadig individu, vooral de Latijnse bevolking geviseerd. 
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Terwijl de situatie zo evolueerde in het christelijke Oosten, vond er ook een belangrijke 

omwenteling plaats in Constantinopel. Voor heel de Latijnse gemeenschap betekende dit een 

catastrofe, die ongehoorde beledigingen en zware verliezen inhield. Want, dat valse en 

onbetrouwbare Griekenland “was al eerder zwanger van onheil en baarde nu het kwaad”19. 

Na de dood van de gelukzalige en memorabele keizer Manuel was de nauwelijks 

dertienjarige jongeman Alexius hem opgevolgd, zoals de laatste wil van zijn vader en het 

                                                           
18 Lukas 11,17. 
19 Job 15,35 en Psalm 7,15. 
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erfrecht dat beschikt hadden. Hij werd onder de voogdij van zijn moeder geplaatst, terwijl 

het bestuur van het rijk in handen was van protosebastos Alexius, neef van de overleden 

keizer en zoon van zijn oudste broer. Een aantal vooraanstaanden en ook de stedelijke 

bevolking zagen in deze toestand een uitstekende kans om kwalijke plannen, die zij al lang 

broedden tegen de Latijnse christenen, ten uitvoer te brengen. Tijdens de regering van de 

vorige, door God geliefde keizer kon de Latijnse bevolking op grond van haar loyaliteit en 

haar kwaliteiten op veel krediet rekenen van keizer Manuel. Deze grootmoedige en 

uitermate sterke figuur had de behartiging van een aantal belangrijke dossiers alleen aan 

Latijnen toevertrouwd. Hij rekende met reden op hun trouw en hun inzet, maar was daarbij 

zijn Griekse onderdanen, die veelal minder energiek en ook verwijfd waren, gepasseerd. 

Zijn goede behandeling van de Latijnen en het feit dat hij hen gul bedeelde, creëerden een 

ware toeloop naar hem, zowel van edelen als van gewone burgers van overal uit de Latijnse 

wereld, want ze beschouwden hem als hun grote weldoener. Hun aanhankelijkheid 

vergrootte nog stelselmatig zijn sympathie voor hen, met als gevolg dat hij nog extra 

verbeteringen in hun statuut aanbracht. 

Deze keizerlijke politiek deed bij de Griekse adel, vooral bij zijn eigen bloedverwanten, 

maar ook bij het gewone volk een onverzadelijke haat oplaaien tegen de Latijnse christenen. 

De verschillen die er tussen Constantinopel en ons bestaan qua bediening van de 

sacramenten zorgde voor een extra impuls aan hun ten top gestegen verontwaardiging en gaf 

nog bijkomend voedsel aan hun laaiende haat. In hun tomeloze arrogantie en trots hadden zij 

zich afgescheurd van de kerk van Rome en zij bestempelden iedereen die hun nep tradities 

niet volgde als ketters. Maar zij zouden beter het label ‘ketter’ voor zichzelf reserveren, want 

ten slotte hadden zij zich gekeerd tegen de kerk van Rome en tegen het geloof van de 

apostelen Petrus en Paulus, maar “de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen 

overweldigen.”20Daarbij hadden zij ook ongehoorde en verderfelijke leerstellingen zelf 

ontworpen ofwel waren zij die gevolgd.  

Om deze en andere redenen koesterden ze dus al van in het verre verleden een uitgesproken 

vijandschap tegen de Latijnse christenen. Na de dood van de keizer waren ze dan ook op 

zoek naar een gunstige gelegenheid om de Latijnse bevolking in de stad, zowel als in het 

rijk, totaal te vernietigen en op die manier hun onverzadigbare haat te bevredigen. 

 

XXII,12 (11) De oorzaken van de oproer en van de meningsverschillen. 
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Nadat keizer Manuel uit deze wereld weggenomen was, was, zoals net vermeld, 

protosebastos Alexius verantwoordelijk voor het bestuur van het rijk. Maar aanvankelijk 

diende er zich blijkbaar nog geen geschikte gelegenheid aan om zijn misdadige plannen uit 

te voeren. Hij trad in de voetsporen van de overleden keizer en liet zich met raad en daad 

bijstaan door de Latijnse christenen, die hij zo goed als mogelijk te vriend hield. Maar op 

één punt maakte hij zich overal gehaat, zowel bij de Latijnse christenen als bij alle anderen. 

Hoewel hij, zoals de Grieken eigen is, buitensporig verwijfd was en in eerste instantie 

gefocust op de bevrediging van zijn onreine vleselijke lusten, was hij toch erg gierig en 

sprong hij zeer spaarzaam om met de schatkist van het keizerrijk, alsof hij de inhoud ervan 

met zijn eigen zweet had vergaard. Naar verluidt, onderhield hij ook met de keizerin een 

overspelige relatie, terwijl haar echtgenoot nog in leven was. Op diens sterfbed had zij 

nochtans plechtig gekozen voor een vroom monastiek leven.  

                                                           
20 Matteüs 16,18. 
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Daarenboven was hij arrogant, hij erkende niemand boven zichzelf en besliste alles op eigen 

houtje, zonder de andere leiders te consulteren. In feite trok hij zich gewoon niets aan van 

andere edelen of vooraanstaande personaliteiten, die in rang zijn gelijken waren. Om al die 

redenen was de paleisadel erg op hem gebeten en het was vooral door hun toedoen dat men 

Andronicus de Oudere, kozijn van de overleden keizer, terugriep uit Pontus, waar hij 

gouverneur was, voor de ‘finishing touch’ van hun misdadig complot, te beginnen met de 

afzetting van Alexius als regent. 

Deze Andronicus, een kozijn dus van de overleden keizer, was een trouweloze en misdadige 

figuur, die kikte op samenzweringen en zich nooit loyaal opstelde tegenover het rijk. Op 

grond van zijn talrijke misdrijven was hij tijdens de regering van de vorige keizer 

gearresteerd en gevangengezet. Meer dan terecht kreeg hij een vernederende behandeling en 

zo moest hij als balling en vluchteling rondzwerven door heel het Oosten. Maar zelfs tijdens 

zijn ballingschap pleegde hij heel wat verwerpelijke wandaden. Uiteindelijk kreeg hij 

nauwelijks drie maanden voor het overlijden van keizer Manuel, toch gratie. Om te 

vermijden dat hij andermaal zou beginnen oproer te stoken of complotten te smeden in de 

hoofdstad, werd hij, onder het mom van een promotie, als gouverneur naar Pontus gestuurd. 

Deze kerel werd dus door de naaste verwanten van de keizer en van de protosebastos zelf en 

vooral door intieme vertrouwelingen, via een geheime missie vanuit Pontus opgetrommeld. 

Men stimuleerde hem om de wapens op te nemen tegen Alexius, die op schandelijke wijze 

kinderen en vooraanstaanden had laten gevangenzetten. De protosebastos had inderdaad, 

zoals eerder vermeld, een aantal toonaangevende figuren op beschuldiging van 

samenzwering laten arresteren en in de gevangenis opsluiten, waardoor hij zich nog meer 

gehaat had gemaakt.  

Andronicus ging in op de uitnodiging en trok naar Constantinopel, met in zijn spoor een 

ontelbaar aantal krijgers van vreemde origine. Hij sloeg zijn kamp op langs de Hellespont, 

niet zichtbaar vanuit de stad en bezette heel Bithynië. Een aantal prominenten werd 

uitgestuurd om zijn plannen te dwarsbomen, maar ze liepen als echte verraders naar hem 

over. De initiatiefnemers en tevens boegbeelden van deze actie waren Andronicus Angelus, 

nota bene de bevelhebber van de tegen hem uitgestuurde troepen en vlootadmiraal Alexius. 

Beide waren bloedverwanten van de keizer… Maar niet alleen die manifeste overlopers 

verzwakten de positie van de Latijnse christenen. Daarnaast dweepte nog een grote massa, 

zowel vooraanstaanden als gewone burgers, niet in het geniep maar heel openlijk met 

Andronicus. Zij wensten allemaal dat hij naar Constantinopel terugkeerde en zij zetten zich 

met alle mogelijke middelen in zijn overkomst naar hun stad te faciliteren. 

 

XXII,13 (12) Andronicus moordt de adel uit, bezet paleis en stad en terroriseert de bevolking 

met een schrikbewind. 
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De partij van de samenzweerders werd alsmaar sterker. Ze namen de protosebastos 

gevangen, staken hem de ogen uit en castreerden hem. Dat zorgde voor paniek onder de 

Latijnse christenen, want zij vreesden dat de burgers hen nu onverhoeds zouden overvallen. 

Sommigen, die op de hoogte waren van het complot, hadden hen al wel gealarmeerd. De 

meest mobielen onder de christenen slaagden erin om aan de kwalijke moordplannen van de 

Grieken te ontkomen door 44 galeien aan te slaan, die zij in de haven aantroffen en ook nog 

een aantal andere schepen, die daar massaal beschikbaar waren en waarop zij hun hebben en 

houden konden inladen. Allen die zwakker waren of ziek en niet in staat om te vluchten 
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werden in hun huizen achtergelaten en vielen ten prooi aan de uitbarsting van goddeloze 

razernij, waaraan de anderen waren kunnen ontkomen.  

Andronicus had immers in het geheim boten laten klaarmaken en daarmee al zijn troepen 

naar de stad overgebracht. Eens binnen de stad, overvielen ze samen met de burgers de 

stadswijken, waar de Latijnen resideerden. Met hun moordwapens doodden ze de 

achtergelaten christenen, die zich niet hadden willen of kunnen aansluiten bij de exodus van 

de anderen. Hoewel slechts een minderheid in staat was om te vechten, bleven ze toch 

geruime tijd weerstand bieden en zo zorgden zij ervoor dat de vijandelijke overwinning 

uiteindelijk ook veel bloedvergieten kostte. Zonder enig respect voor vastgelegde afspraken 

of voor de talrijke door de Latijnen gepresteerde diensten, vermoordden de Grieken al wie in 

hun ogen tot verzet in staat was. Ze staken hun huizen in brand en legden al gauw heel hun 

stadskwartier in de as. Vrouwen en kinderen, bejaarden en zieken kwamen daarbij om in het 

vuur. Het was voor hen trouwens niet voldoende om hun misdadige furie af te reageren op 

profane plaatsen. Ze staken ook nog kerken en diverse cultusplaatsen in brand. Allen die 

daarheen gevlucht waren om zich in veiligheid te brengen, kwamen samen met de gewijde 

gebouwen zelf om in de vlammen. Leken en clerici werden zonder onderscheid uitgemoord, 

maar ze gingen nog wreder te keer tegen personen, die in hun kledij duidelijke kenmerken 

van een religieus ambt vertoonden. Monniken werden steevast als eersten gemolesteerd, 

gefolterd en daarna vermoord.  

Een van hen was Johannes, een eerbiedwaardige subdiaken van de kerk van Rome, die voor 

kerkelijke aangelegenheden door de paus naar Constantinopel gestuurd was. Ze grepen hem 

vast, onthoofden hem als smaad aan de kerk van Rome en bonden zijn afgehouwen hoofd 

vast aan de staart van een onreine teef. Bij al die heiligschennende misdaden, die nog 

schandelijker waren dan vadermoord, werd zelfs geen rust gegund aan de doden, die bij 

dergelijke misdadige uitbarstingen toch gewoonlijk buiten schot blijven. Lijken werden uit 

de graven gehaald en over straten en pleinen meegesleurd, alsof ze nog zouden voelen dat ze 

mishandeld werden. 

Die criminelen trokken ook naar het Hospitaal van Sint-Jan en maakten daar met hun 

zwaarden alle zieken af die zij er aantroffen. Zelfs zij die uit hoofde van hun gewijd ambt 

verplicht waren om de verdrukten te vertroosten, de Griekse priesters en monniken, 

stimuleerden rovers en sluipmoordenaars om aan de slachtpartij deel te nemen. Samen met 

hen doorzochten ze mogelijke toevluchtsoorden van de Latijnen en hun privé vertrekken, om 

te vermijden dat al wie zich daar verschuild had aan de dood zou ontkomen. Iedereen die ze 

daar aantroffen werd met geweld naar buiten gesleurd en overgeleverd aan de beulen. Aan 

hen hadden ze trouwens bloedgeld uitbetaald voor die ongelukkige christenen, want de 

Griekse clerici wilden niet dat de moordenaars hun taak gratis zouden moeten uitvoeren. 

Zelfs zij die op het eerste gezicht humaner optraden tegen de Latijnen verkochten wie naar 

hen gevlucht waren en aan wie ze een perspectief op redding geboden hadden aan de Turken 

of aan andere ongelovige volken als slaven voor het leven. Naar verluidt, zijn zo meer dan 

4000 christenen van diverse leeftijd, geslacht of stand verkocht aan barbaarse volkeren.  

Dit was de wijze waarop die misdadige Griekse bevolking – “slangen zijn het en 

addergebroed”21 – zoals een slang in een schoot of een muis in een voorraadkast, hun gasten 

kwalijk beloonden. Die hadden dat nochtans helemaal niet verdiend en zich daar ook niet 

aan verwacht. Nochtans hadden de Grieken hun dochters, nichten en zusters aan hen 

uitgehuwelijkt en ze waren door het lange samenwonen aan hen vertrouwd geraakt. 

                                                           
21 Matteüs 23,33. 
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XXII,14 (13) De Latijnen, die per schip ontsnapt waren, richtten vernielingen aan op de 

eilanden en in de kustplaatsen. 
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Maar naar verluidt, bleven die schandelijke en sinds mensenheugenis ongehoorde misdaden 

niet ongestraft. De Latijnen, die met galeien ontsnapt waren en al wie die hen op andere 

schepen, in groten getale en met een niet onaanzienlijke vloot achterna gekomen waren, 

hadden zich in de buurt van Constantinopel verzameld en wachtten daar de afloop van de 

gebeurtenissen af. Daar kregen zij de bevestiging van de berichten dat de oproerkraaiers in 

de stad hun wijken in brand gestoken hadden en dat hun vrouwen, kinderen en al hun 

huisgenoten ofwel door het zwaard ofwel in het vuur omgekomen waren. Met reden waren 

ze in alle staten, ze werden razend en wilden boven alles het bloed van hun dierbaren 

wreken.  

Daartoe voeren ze langs beide oevers van de Hellespont, vanaf de monding van de Zwarte 

Zee, op ongeveer 30 mijl van Constantinopel, tot aan de monding in de Middellandse Zee, 

op ongeveer 200 mijl van diezelfde stad. Alle steden en nederzettingen, die ze op beide 

oevers tegenkwamen, overvielen ze en ze moordden heel de lokale bevolking uit. Ze 

drongen ook de kloosters binnen op beide oevers van de Hellespont of op de talrijke 

eilandjes die je daar her en der tegenkomt. Om het bloed van hun broeders te wreken, 

vermoordden ze met hun zwaarden al die pseudomonniken en heiligschennende priesters. 

Daarna staken ze de kloosters in brand, wat ook de dood betekende van een aantal mensen 

die daarbinnen een toevlucht hadden gezocht. Naar verluidt, hebben zij daaruit ook een 

enorme buit aan goud, zilver, edelstenen en kostbare stoffen kunnen meevoeren. Hiermee 

konden zij het verlies van al hun eigendommen en de opgelopen schade ruimschoots 

compenseren. Want naast de enorme rijkdommen en de talloze schatten, die de kloosters van 

oudsher hadden vergaard, hadden de inwoners van Constantinopel daar ook enorme 

hoeveelheden goud en andere kostbaarheden gedeponeerd. De Latijnen sloegen die allemaal 

aan en beladen met die buit verlieten ze die zeeëngte. 

Tussen de aloude kuststeden Sestos en Abydos voeren ze de Middellandse Zee op. Dan 

begonnen zij aan een grondige plundertocht langs de kusten van Thessalië en de steden en 

gebieden die daar aan de zee grenzen. Ze stichtten overal brand, roofden alles leeg en 

richtten zo een niet in te schatten ravage aan. In de buurt van de Macedonische stad 

Chrysopolis vonden zij, naar verluidt, nog tien extra galeien en nog heel wat meer op andere 

plaatsen. Zo konden ze een grote vloot samenstellen, die heel wat paniek veroorzaakte en 

een ernstige bedreiging vormde voor de Grieken.  

Maar een aantal andere Latijnse christenen distantieerden zich van die roof- en 

moordpartijen. Ze scheepten hun vrouwen, kinderen en de restanten van hun inboedel in op 

een van de vele beschikbare schepen, scheidden zich af van de andere Latijnen en 

emigreerden tot bij ons in Syrië.  

Andronicus had ondertussen bekomen wat hij wilde en Constantinopel ingenomen. Er was 

niemand die hem iets in de weg legde en dus liet hij Alexius II tijdens het Pinksterfeest 

plechtig tot keizer kronen, samen met zijn toekomstige echtgenote, de dochter van de Franse 

koning. Andronicus betoonde hen al zijn respect en ook de zus van de keizer, haar 

echtgenoot en de moeder van de keizer, die nog allemaal in het paleis verbleven, behandelde 

hij voorbeeldig. Ondertussen kon hijzelf heel het bestuur van de stad en van het rijk naar zijn 

hand zetten. Het valt dus te vrezen dat die humane houding tegenover de keizerlijke familie 

gewoon een bedrieglijke dekmantel was. Zodra hij het bestuur van het rijk wat steviger in 
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handen zou hebben en hij iedereen onder de knoet had, zou hij zijn ware bedoelingen 

tegenover hen wel laten blijken…  

Deze feiten dateren van april 1182 na Christus. 

 

XXII,15 (14) Saladin komt terug op het verdrag dat hij met de koning had afgesloten. De 

koning rukt aan de overkant van de Jordaan tegen hem uit. De Turken verwoesten een 

nederzetting, La Burie22 genaamd en nemen de inwoners gevangen. 
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Terwijl deze gebeurtenissen zich in Griekenland afspeelden, had een schip met 1500 

pelgrims aan boord af te rekenen met stormwinden en het strandde bij Damietta in Egypte. 

Maar de schipbreukelingen waren er gerust in dat ze zouden gered worden, want zij hadden 

vernomen dat Saladin te land zowel als ter zee een tijdelijk vredesbestand met de christenen 

had afgesloten. Maar de feiten verliepen helemaal niet conform de inhoud van het verdrag 

en de diverse artikelen ervan.  

Saladin was erg uit op buit en kon het niet verdragen dat die omvangrijke groep christenen 

op grond van het verdrag een vrije uittocht zouden krijgen uit zijn rijk. Hij liet hen dus 

gevangenen nemen en hun bezittingen voor hem confisceren. Vervolgens stuurde hij een 

gezant naar de koning met een eisenpakket, dat indruiste tegen de bepalingen van het 

bestand en dat quasi onaanvaardbaar was. Hij dreigde er bovendien mee, voor het geval de 

koning al zijn eisen niet volledig zou inwilligen, om dat bedevaardersschip ter compensatie 

voor zich te houden en het tussen hen afgesproken bestand op te zeggen.    

De bode kreeg nul op het rekest. Hij voerde immers heel de tijd drogredenen aan om het 

schip hoe dan ook te kunnen aanslaan en kwam nooit met echte argumenten voor de dag. 

Daarop maakte Saladin een einde aan het bestand, hij verviel weer in zijn aloude haat tegen 

ons en begon uit te denken hoe hij het Koninkrijk zou kunnen terroriseren. Hij verzamelde 

dus al zijn strijdkrachten, al zijn ruiterijafdelingen en heel zijn infanterie. Hij kon ook een 

massa krijgers recupereren, die in de loop van de vorige jaren vanuit Damascus en de 

omliggende regio’s naar Egypte afgezakt waren om een hongersnood te vermijden. Hij liet 

hen nu terugkeren naar Damascus, omdat hij het ons zo, door vanuit onze naaste omgeving 

te opereren, extra moeilijk kon maken. Een bijkomende bedoeling van hem daarbij was ook 

om onderweg de christelijke gebieden over de Jordaan zo veel mogelijk te teisteren. Ofwel 

kon hij daar de vruchten, die al voldoende gerijpt waren voor de oogst, in brand steken, 

ofwel één of meer van onze versterkte nederzettingen in dat gebied overweldigen. Naar 

verluidt, was zijn eigenlijke motief bij heel deze operatie het nemen van represailles tegen 

Raynald van Châtillon, de landsheer van Transjordanië. Hij zou binnen de periode van het 

bestand en dus in flagrante overtreding hiervan een aantal Arabieren gevangen genomen 

hebben en geweigerd hebben hen vrij te laten, ook al vroeg men hem dat herhaaldelijk.  

De koning werd door zijn spionnen geïnformeerd over Saladins opmars en over zijn 

plannen. Hij riep een grote raad samen in Jeruzalem en daarop werd het eisenpakket van 

Saladin grondig besproken. Op aangeven van enkele van zijn adviseurs besloot de koning 

daarop om uit te rukken met al zijn troepen. Hij doorkruiste het Siddimdal, waar ook de 

Rode Zee gelegen is, met de bedoeling zo in contact te komen met Saladin en hem te 

beletten de provincie te verwoesten.  

Saladin zelf was ten koste van veel problemen maar op nauwelijks twintig dagen met zijn 

troepen door de woestijn getrokken en had nu bewoond gebied bereikt. Hij had zijn kamp 

                                                           
22 Het huidige Dabburiya (Israël), dat in de bijbel (Jozua 21,28) Daberat genoemd wordt.  
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opgeslagen op ons territorium ongeveer tien mijl van de burcht Montreal. Daar wachtte hij 

op meer informatie over de situatie in het gebied en over de precieze positie van de koning 

met zijn troepen. Deze had zijn kamp opgeslagen bij de aloude stad Petra van de Woestijn in 

Arabia Secunda, op ongeveer zesendertig mijl van Saladins kamp. Hij had daar het voltallige 

militaire potentieel van het Koninkrijk rondom zich verzameld. Ook de graaf van Tripoli 

was bij hem, maar wel tegen zijn zin. De koning was immers tegen diens advies in 

vertrokken en hij had daarbij de rest van het Koninkrijk zonder enige militaire bescherming 

achtergelaten. Sommige baronnen hadden de koning zover gekregen, eerder uit sympathie 

voor prins Raynald dan in hoofde van het algemeen belang. Zij hadden daarbij totaal geen 

oog voor wat er met het Koninkrijk kon gebeuren, nu het er volledig onbeschermd bijlag.  

Het vervolg van de gebeurtenissen zou duidelijk maken dat hun advies onverantwoord was. 

Want diegenen die het voor het zeggen hadden in de omgeving van Damascus, Bosra, 

Baalbek en Emesa merkten dat de troepen van het Koninkrijk op expeditie waren en dat het 

territorium niet langer militair beschermd was. Zij trommelden in bet geheim en in alle stilte 

hun troepen op, staken de Jordaan over in de buurt van het Meer van Galilea, ook Meer van 

Tiberias genoemd en vielen heimelijk het Koninkrijk binnen. Zij doorkruisten een deel van 

Galilea en belandden zo in de buurt van de Taborberg, bij La Burie, een plaats nabij de 

aloude stad Naïm. De lokale bevolking vertrouwde daar nog op het bestand, want ze wisten 

niet dat dit al opgezegd was en zij hadden dus geen voorzorgsmaatregelen getroffen. De 

vijand kon hen dan ook ’s nachts heimelijk overvallen en volledig insluiten. De inwoners 

hadden nu geen enkele vluchtweg meer, ook niet langs de bergen, die boven de nederzetting 

uitsteken.  

’s Morgens zagen ze dat ze omsingeld waren door een talloze groep vijanden en ze zochten 

in allerijl hun toevlucht in een toren die boven het dorp uitstak. Maar de vijand omsingelde 

die langs alle kanten, ze begonnen de toren te ondergraven en binnen de vier uur slaagden ze 

erin om hem te laten neerstorten. Maar net vóór dat fatale moment, toen er scheuren 

begonnen te verschijnen, de voorbode van de instorting, hadden de vluchtelingen zich nog 

kunnen overgeven. De vijand plunderde niettemin naar believen en zonder enige tegenstand 

heel de nederzetting en haalde ook de plaatsen in de buurt leeg. Heel wat mensen waren bij 

het beleg gesneuveld en ongeveer 500 werden nog als gevangenen meegevoerd. Want, 

omdat de grond daar zeer vruchtbaar was en de oogsttijd voor de deur stond, waren heel wat 

mensen uit die omgeving naar La Burie afgezakt om bij de oogst te helpen. Zij werden dus 

allemaal, zoals gezegd, zonder pardon meegevoerd. Daarop staken de aanvallers opnieuw de 

Jordaan over en zij keerden ongedeerd naar huis terug. 

 

XXII,16 (15) Saladin overweldigt ook in het land van Sawad een christelijke vesting, een goed 

beveiligde grot. 
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Terwijl de koning en zijn troepen nog opgehouden werden in Syria-Sobal, overkwam ons in 

die dagen nog een andere ramp, die de christenen zouden blijven betreuren. In het land van 

Sawad over de Jordaan, ongeveer zestien mijl van Tiberias, beschikten wij over een goed 

beschermde en zogezegd oninneembare vesting, die toen voor de christenen, naar verluidt, 

strategisch erg belangrijk was. Want Sawad lag dichter bij vijandelijk gebied dan bij ons 

Koninkrijk. Dit maakte dat de vijanden daar naar believen en zeker van hun stuk hun wil 

konden opleggen aan de lokale bevolking. Maar dankzij die vesting was het al sinds jaren 

een verworven recht – en dat bleef ook zo functioneren – dat er tussen ons en de vijand op 



 

625 
 

 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

basis van gelijkheid afspraken golden voor het bestuur en voor de evenredige verdeling van 

de inkomsten uit directe en indirecte belastingen.  

De vesting zelf was in feite een spelonk in de flank van een berg, met ernaast een immense 

afgrond. Langs boven was de versterking niet toegankelijk, maar aan de onderkant was er 

wel een erg smal pad, dat zelfs voor iemand, zonder hinder van bagage of uitrusting, maar 

moeilijk te betreden was. De verantwoordelijkheid voor de vesting en de zorg ervoor was in 

handen van Fulco van Tiberias, een zeer rijke edelman.  

De leiders van de vijandelijke bendes, die, zoals gezegd, La Burie veroverd hadden en de 

christelijke bevolking gevangen genomen hadden, doken plots op voor die versterkte grot en 

konden haar innemen na een beleg van amper vijf dagen. Er bestaan verschillende versies 

over het exacte feitenverloop. Sommigen beweren dat het lokale detachement de versterkte 

spelonk voor een afkoopsom aan de vijand heeft overgedragen. Maar volgens anderen had 

de vijand van opzij een toegang kunnen forceren. De rots bestaat daar immers uit kalksteen 

en dit gesteente is makkelijk doordringbaar. Zij zouden zo met geweld in de onderste 

verdieping geraakt zijn, die bezet hebben en van daaruit zouden ze dan de bewakers van de 

middelste en de hoogste verdieping tot overgave gedwongen hebben. De spelonk telde 

namelijk, naar verluidt, drie niveaus. Maar naderhand raakte bekend dat de vesting in 

vijandelijke handen belandde door de schuld van de lokale leiding. De andere bewakers 

wilden weerstand beiden, maar de leidinggevenden stelden hun veto en verhinderden elk 

georganiseerd verzet om uiteindelijk, als de vesting aan de vijand prijsgegeven was, naar 

hen over te lopen. De bevelhebbers, waarover sprake, waren, naar verluidt, Syriërs, die in 

onze perceptie doorgaan voor zwakke en verwijfde figuren. De grootste schuld ligt dan ook 

bij Fulco van Tiberias, die aan deze kerels de leiding over een zo cruciale vesting 

toevertrouwde. 

Dat nieuws lekte uit en werd wijd en zijd over het Koninkrijk verspreid. Het bericht bereikte 

ook onze strijdkrachten aan de overkant van de Jordaan. Zij wilden Saladin counteren, die 

van Egypte naar Syrië oprukte en onverwijld Damascus wilde bereiken. De onheilstijding 

zorgde voor algemene verslagenheid. Vooral de graaf van Tripoli was erg onder de indruk 

van het gebeuren, want de eindverantwoordelijkheid over deze vesting rustte bij hem.  

Het bilan van heel de operatie was dus dat de christenen eerst onverantwoord het Koninkrijk 

hadden achtergelaten om zich vervolgens over de Jordaan nog meer onverantwoord te 

gedragen, want zij konden daar niets presteren wat God behaagde of voor het rijk nuttig was. 

Zij hadden Saladin moeten opwachten aan onze grenzen en hem de toegang tot ons 

territorium moeten verhinderen. Maar in hun onbezonnenheid lieten ze hem oprukken tot bij 

Gerba23, waar ze een overvloed aan water vonden, net datgene waar dat dorstige leger zo 

naar snakte. Van daaruit stuurde Saladin een legerafdeling uit in de richting van onze burcht 

van Montreal. Onderweg staken ze de wijngaarden in brand en ze vernielden ook nog een 

aantal andere bezittingen van de lokale bevolking. Indien de christenen op de juiste plaats 

zouden positie gekozen hebben, had Saladin zich ongetwijfeld moeten terugtrekken naar 

Egypte. Hij voerde immers een hele massa niet-strijders mee, die zich al geconfronteerd 

zagen met watertekort in hun drankzakken en bijna lege broodmanden. Zij zouden dan met 

zijn allen van honger omgekomen zijn in de woestijn, want verder oprukken was onmogelijk 

en met ons slag leveren was erg riskant. 

Toen de christenen vernamen dat Saladin bij Gerba aangekomen was, besloten ze hem 

tegemoet te trekken tot bij het waterbekken van Ras-el-Rassit. Indien dit plan zou gelukt 

                                                           
23 Wadi Al Jarba (Jordanië). 
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zijn, zou Saladin de woestijn hogerop hebben moeten doorkruisen, met ongetwijfeld 

aanzienlijke verliezen zowel aan manschappen als aan lastdieren als gevolg. Maar 

uiteindelijk voerden ze de beslissing om daarheen op te rukken niet uit en zo kon Saladin 

zonder hinder dat bekken bereiken en daarna zonder tegenstand ongedeerd in zijn eigen 

gebied en in Damascus aankomen. 

Toen de christenen dat vernamen, keerden ze naar huis terug langs dezelfde route als bij de 

heenreis. Zij vreesden er nu voor dat vanuit Damascus, waar Saladin zich met heel zijn 

gevolg had teruggetrokken, snode plannen tegen het Koninkrijk zouden gesmeed worden. 

Men besloot dus unaniem om heel het christenvolk onder te brengen bij de bron van 

Sepphoris, tussen Sepphoris en Nazareth. De koning, de patriarch en alle kerkelijke en 

seculiere leiders wachtten daar, met het kruishout van de Heer bij zich, van dag tot dag op de 

komst van de vijand. 

XXII,17 (16) Saladin valt andermaal ons gebied aan. Er wordt onbeslist slag geleverd bij de 

vesting van Le Forbelet24. 
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Saladin liet ondertussen uit al zijn gebieden troepen overkomen ter versterking van het leger, 

dat hij bij zijn vertrek uit Egypte had meegebracht. Hij was vastbesloten om binnen te vallen 

in ons gebied en rukte op naar een plaats die in hun taal Ras-el-Ain genoemd wordt, wat 

betekent ‘waterbron’. Hij was dus niet zo ver verwijderd van ons territorium en van de stad 

Tiberias. Na een oponthoud van enkele dagen viel hij plots ons binnen in ons gebied en 

sloeg zijn kamp op tussen twee rivieren op een plaats die Cavan genoemd wordt, op 

nauwelijks vier mijl van Tiberias.  

De christenen vernamen dat via hun spionnen en stuurden in allerijl een leger daarheen. Dit 

kreeg de opdracht om één corps te vormen met de detachementen die eerder uitgestuurd 

waren om die bewuste plaats en de naburige nederzettingen Safed en Belvoir te beveiligen. 

Samen moesten ze dan meteen achter de vijand aangaan. Ondertussen was de graaf van 

Tripoli zwaar ziek door een dubbele aanval van malaria. Hij was een verstandig man, 

bedreven met de wapens en met heel veel militaire expertise. Bij de christenen, die zijn 

vooruitziende adviezen erg apprecieerden, zorgde zijn ziekte dan ook voor heel wat 

pessimisme, omdat ze in deze crisissituatie de steun van zo’n bekwame leider moesten 

missen. Toch trommelden ze in de omgeving hulptroepen op en met geheven vaandels 

zetten ze de vijand achterna. 

Saladin werd geïnformeerd over de komst van de christenen en stak met zijn troepen de 

Jordaan over naar het gebied van Scythopolis, de hoofdstad van Palestina Tertia, die ook 

bekend staat als Bethsan25. Zij ligt in een vlak en waterrijk landbouwgebied tussen de bergen 

van Gilboa en de Jordaan. Vandaag geniet de kerk van Nazareth, die in hetzelfde diocees 

gelegen is, van prioritaire rechten over dit gebied, want Scythopolis zelf is nu zeer schaars 

bevolkt en gereduceerd tot een versterkte nederzetting. 

De vijandelijke troepen arriveerden ter plaatse en begonnen aan een verwoede belegering 

van een vesting in de moerassen. Maar de verdedigers boden heftig weerstand. De vijanden 

beseften dat ze geen succes konden boeken en zij zetten hun opmars tegen de christenen 

verder in de richting van de nieuwe burcht van Belvoir, in de heuvels tussen Scythopolis en 

Tiberias. De christenen van hun kant volgden de Jordaan tot bij de net vermelde plaats. Daar 

                                                           
24 Deze burcht wordt ook Belfort of Belvoir genoemd. 
25 Vaak ook Baisan genoemd, maar nu bekend als Beit She’an (Israël). 
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verlieten ze de vallei en trokken de heuvels in. Ze ondervonden daarbij wel heel wat hinder 

van de drukkende hitte, die de opmars uitermate bemoeilijkte.  

’s Nachts hielden ze voortdurend de wacht, omdat ze op hun hoede waren voor de vijand, zo 

dicht bij hen. ’s Morgens daalden ze af naar de vlakte tussen Scythopolis en de nederzetting 

van Le Forbelet. Daar kregen ze uitzicht op de vijand die overal rondom kampeerde in een 

nooit eerder gezien aantal. De oudste christelijke aanvoerders bevestigden immers dat zij 

sinds de aankomst van de Latijnse christenen in Syrië nooit zo’n omvangrijke vijandelijke 

legermacht gezien hadden. Ze beschikten over ongeveer 20.000 gevechtsklare ruiters, terwijl 

onze ruiterij amper zevenhonderd effectieven telde. Saladin en zijn aanvoerders hadden 

maar één gezamenlijke bedoeling, de christenen langs alle kanten omsingelen, zodat 

niemand kon ontkomen. Ze gingen immers prat op hun numeriek overwicht en keken met 

minachting neer op onze bescheiden getalsterkte. Daarom waren ze er ook van overtuigd dat 

wij niet tegen hen opgewassen waren. 

Maar Hij, voor wie het niet onmogelijk is om met een minderheid een overmacht te 

overwinnen, beschikte het anders. De christenen konden uiteindelijk terugvallen op de 

genadige ondersteuning van de barmhartige God. Ook al leek hun aantal onbeduidend in de 

ogen van de vijand, toch stelden ze hun linies op volgens de regels van de krijgskunst en zij 

voerden met hun gebruikelijke strijdlust een charge uit op de vijand. Zij trotseerden ook met 

veel doorzettingsvermogen de aanvallen van de vijand en haalden de bovenhand in dit 

gevecht. Nochtans waren er vele christenen – wij zijn zo kies hier hun namen niet te 

vermelden – die zich smadelijk en voor de eeuwigheid te schande aan die uitputtende strijd 

onttrokken. Boudewijn van Ramla en zijn broer Balian hebben die dag uitzonderlijk moedig 

gevochten, maar ook Hugo de Jongere, de stiefzoon van de graaf van Tripoli verdiende met 

zijn prestatie in dit gevecht samen met het contingent van Tiberias een luisterrijke 

herdenking en viering. Ondanks zijn jeugd, slaagde hij erin met een energie van ver boven 

zijn leeftijd, aan het hoofd van zijn troepen drie vijandelijke afdelingen open te breken en op 

de vlucht te jagen. Dankzij Gods genade kon hij daarna ongedeerd de christelijke 

hoofdmacht vervoegen. 

In dit gevecht sneuvelden maar weinig christelijke ridders en deze werden opgenomen in de 

gemeenschap van de heiligen. Er vielen echter vele slachtoffers onder het gewone volk, 

maar het vijandelijke kamp telde nog meer verliezen. Ook enkele van hun aanvoerders 

kwamen om het leven en dat veroorzaakte zoveel consternatie in de rangen van de vijand dat 

ze wegtrokken van het slagveld. Wij mogen hier ook in stilte niet voorbijgaan aan het 

gegeven dat de genadeloze hitte van die dagen voor evenveel slachtoffers zorgde als het 

zwaardgevecht zelf. Wij hebben echter geen precieze cijfers kunnen inwinnen over het 

aantal gesneuvelden bij de vijand. Om hun verliezen voor de christenen verborgen te 

houden, voerden ze onmiddellijk de gesneuvelden van het slagveld weg en nog tijdens de 

nacht daarop begroeven ze die in alle stilte in hun kamp. Zo wilden ze voorkomen dat een 

duidelijk zicht op hun verliezen het moreel van de christenen ten goede zou komen. Naar 

verluidt, telden ze in hun rangen door beide vermelde oorzaken ongeveer duizend 

slachtoffers.  

Saladin had uit deze gebeurtenissen geleerd dat de zaken anders verliepen dan verhoopt en 

dat de christenen voor fellere tegenstand zorgden dan hij ingeschat had. Ontgoocheld stak 

hij terug de Jordaan over en hij keerde terug naar zijn gebied, waarbij hij op de terugweg 

dezelfde kampplaats benutte als bij zijn inval. Ook de christenen keerden terug naar hun 

basiskamp bij de bron van Sepphoris. Tijdens de terugreis werd Boudewijn, een kanunnik en 

tevens schatbewaarder van de H. Grafkerk, geveld door de extreme hitte. Hij was bij deze 
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militaire operatie opgetreden als drager van het Heilig Kruishout. De christenen voerden 

hem nog mee op een draagberrie, maar hij gaf de geest aan de voet van de Taborberg, bij de 

Kison beek. Zijn collega Godfried van Villeneuve, die eveneens als kanunnik verbonden 

was aan diezelfde kerk en die bij deze expeditie Boudewijn moest assisteren, kwam om het 

leven. Hij had zich in dit gevecht laten meeslepen door een voor zijn ambt niet gepaste 

strijdlust, werd door een pijl getroffen en sneuvelde. Terecht zegt immers het woord van de 

Heer: “Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.”26 

 

XXII,18 (17) Saladin komt met een Egyptische vloot Beiroet belegeren. 
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De koning was dus met zijn troepen naar de zo net vermelde plaats teruggekeerd, maar 

Saladin kon maar moeilijk verkroppen dat heel zijn militaire operatie op een sisser 

uitgelopen was. Hij trommelde andermaal zijn troepen op, nam andermaal alle mogelijke 

strijdplannen door en overlegde intens met zijn entourage hoe hij de christenen andermaal 

schade zou kunnen berokkenen. Hij concludeerde dat de meest efficiënte manier om ons 

onder druk te zetten een aanval op meerdere fronten was. Hij stuurde dus gedetailleerde 

instructies door aan zijn broer, die hij in Egypte als gouverneur had achtergelaten. Hij moest 

dringend vanuit Alexandria en de rest van Egypte een vloot naar Syrië sturen. Daarbij was 

het zijn bedoeling, zo legde hij aan zijn broer uit, om zodra de vloot aangekomen was, 

Beiroet te land en ter zee te gaan belegeren. Om te beletten dat de bevolking van het 

Koninkrijk o.l.v. de koning de stad snel zou komen ontzetten, gaf hij aan zijn broer tevens 

de opdracht om met de cavalerie, die hij in Egypte had achtergelaten, vanuit het zuiden 

binnen te vallen en het gebied rond Gaza, Daron en Ascalon, de eerste christelijke steden 

aan de Egyptische grens, te verwoesten. Zijn strategie bestond erin dat hijzelf meer de 

handen vrij zou hebben voor een efficiënte aanval op Beiroet, als een deel van de christelijke 

troepen bezig was de invasie over land vanuit Egypte te counteren. Daardoor zouden de 

resterende christelijke strijdkrachten geringer in aantal zijn en dus verzwakt worden.  

Al zijn orders werden stipt en volgens plan uitgevoerd. Op een tijdspanne van enkele dagen 

was, zoals afgesproken, een vloot van dertig van scheepsnebben voorziene schepen 

onderweg en zijn broer viel met al wat hij in Egypte aan cavalerie had kunnen optrommelen 

binnen in de buurt van Daron. Saladin zelf verplaatste zijn troepen naar de regio, die bekend 

staat als de Bekavallei. Zo kon hij onmiddellijk paraat zijn als de vloot arriveerde. Hij 

installeerde uitkijkposten met uitzicht op zee hoog in de bergen tussen die regio en Beiroet. 

Zij moesten hem op de hoogte brengen van de aankomst van de galeien. Intussen benutte hij 

die dode periode om in de omgeving voetvolk te ronselen als hulptroepen en om 

consciëntieus alle nodige voorbereidingen te treffen voor de aanstaande belegering. Even 

later, rond 1 augustus, arriveerde de vloot aan de kust van Beiroet. De verkenners die 

hiervoor op de uitkijk stonden, meldden dit prompt aan Saladin. Deze stak meteen de net 

vermelde bergen over die hen scheidden van Beiroet en hij leidde al zijn troepen de vlakte 

in. Meteen begon hij aan de al lang geplande totale blokkade van die al vaak vermelde stad.  

De christenen verbleven nog altijd in hun kamp bij Sepphoris en hadden tegenstrijdige 

geruchten opgevangen over de plannen van Saladin. Volgens de ene bron was hij van plan 

Beiroet te belegeren en dit bleek ook waar. Maar anderen bleven volhouden dat heel zijn 

strategie gericht was op de verovering van Aleppo. Een derde versie beweerde dat Saladin 

op een confrontatie met de heer van Mosoel aanstuurde. Deze luisterrijke en machtige 

                                                           
26 Matteüs 26,52.  
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Turkse satraap was volgens sommige berichten bezig een aantal vestingen van Saladin te 

belegeren in de buurt van de Eufraat.  

Maar terwijl al die dubieuze berichten in het kamp circuleerden, maakte de aankomst van 

een bode een einde aan alle onduidelijkheid. Hij bevestigde ten stelligste dat Beiroet 

belegerd werd. Tegelijkertijd kwam er ook uit het zuiden een bode opdagen met het bericht 

dat de broer van Saladin met een grote troepenmacht ons territorium in de buurt van Daron 

was binnengevallen. Hij meldde ook met zekerheid dat zij hierbij 36 lichtbewapende ruiters, 

de zo genaamde Turcopolen, gedood hadden en een aantal dorpen in de omgeving in brand 

gestoken. 

Naar aanleiding van deze berichten confereerde de koning met zijn baronnen. Hij opteerde 

ervoor om meteen de meest gevaarlijke situatie aan te pakken en dus de belegerde stad te 

gaan ontzetten. Hij meende immers over niet voldoende troepen te beschikken om de vijand 

op beide fronten tegelijk uit zijn gebied te verjagen. 

 

XXII,19 (18) Op zijn weg om Beiroet te gaan bevrijden komt de koning aan in Tyrus. Saladin 

beëindigt het beleg. 
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Alle strijdkrachten van het Koninkrijk werden dus opgetrommeld en de koning kwam met 

heel dat leger in Tyrus aan. Hij vaardigde daar het bevel uit om de vloot, die voor anker lag 

in de havens van Akko en Tyrus ook in gereedheid te brengen. Sneller dan iedereen 

verwacht had, namelijk op minder dan zeven dagen, slaagde hij erin om te kunnen 

beschikken over een slagvaardige vloot van 33 goed uitgeruste en met sterke krijgers 

bemande galeien. 

Terwijl de christenen zich zo intens en gemotiveerd aan het voorbereiden waren, was 

Saladin, zoals eerder vermeld, Beiroet aan het belegeren. Zowel zijn landleger als zijn vloot 

stelden alles in het werk om het de inwoners zo lastig mogelijk te maken. De troepen, die de 

stad omsingelden, wisselden elkaar af in opeenvolgende aanvalsgolven en zetten drie dagen 

onafgebroken de burgers zwaar onder druk. Saladin gunde hen geen rustpauze en geen tijd 

om te recupereren. Hij had wel geen slingermachines of andere bij de vijand gebruikelijke 

belegeringstuigen meegebracht. Mogelijk achtte hij zich in staat om ook zonder die extra 

hulp al vlug en zonder problemen een toegang tot de stad te kunnen forceren en haar te 

kunnen overweldigen. Ofwel vond hij het inzetten van die tuigen te veel moeite en zinloos, 

omdat hij verwachtte dat de christenen toch vlug zouden komen opduiken. Hoe dan ook, hij 

stelde alles in het werk om ook zonder die machines een maximaal resultaat te bereiken. 

Want hij had, zoals eerder gezegd, een massale legermacht rondom de stad opgesteld en die 

troepen moesten elkaar in opeenvolgende aanvalsgolven continu aflossen. Zij stuurden een 

zeer compacte pijlenregen af op de verdedigers, die zich op de stadsmuren en in de torens 

volledig inzetten voor de bescherming van de stad. Deze pijlen vulden de stad en de wallen 

alsof het hagelbuien waren. 

Maar niet alleen met deze tactiek poogde de vijand de verdediging van de stad onmogelijk te 

maken. Daarnaast hadden ondermijners de opdracht gekregen om de muren te ondergraven 

en de vijanden stelden alles in het werk om deze bij hun werk te laten opschieten. Door 

instortingen te veroorzaken in de voorwallen en de stadsmuren, moesten zij voor de troepen 

een toegangsweg forceren, waardoor die, ondanks het verzet van de inwoners, de stad 

konden binnendringen. Om de ondermijners met de minste hinder hun taak te laten 

uitvoeren, bleven, zoals eerder vermeld, de andere strijders hun bogen en slingers inzetten 
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om continu projectielen af te vuren. Dat gebeurde zo intens dat de inwoners constant in 

doodsgevaar verkeerden en geen vinger durfden uitsteken. 

Maar de burgers, hoe weinig talrijk ze ook waren, reageerden positief op de instructies en de 

aanmoedigingen van de stadsprefect en vooral van de bisschop. De moed en koelbloedigheid 

van beide figuren verdient in dit verband trouwens alle lof. Ze reageerden adequaat op alle 

vijandelijke tactieken en pasten alle defensieve knepen van de krijgskunst toe. De aanvallen 

van de boogschutters buiten de stad beantwoordden ze met even intense en doelgerichte 

projectielen. Zo konden ze de vijand erg zware verliezen toebrengen en vrij veel dodelijke 

slachtoffers maken in de rangen van de meest fervente aanvallers. Met diezelfde 

professionaliteit traden ze ook op tegen de ondermijners van de muren. Ze slaagden erin vele 

van hen tijdens hun werkzaamheden te doden of hen van hun werktuigen te beroven.  

Maar er was niet alleen het vijandelijke landleger. Ook de vloot oefende een even agressieve 

en hinderlijke druk uit op de belegerde bevolking van Beiroet. Saladin zelf had postgevat op 

een heuvel vlakbij de stad en door zijn présence en oppeppende aanmoedigingen joeg hij 

zijn troepen in het offensief. Het resultaat hiervan was onder meer dat één van zijn 

aanvoerders, een zekere Choelin, besliste om ladders tegen de muren te plaatsen om langs 

die weg met geweld de stad binnen te dringen. Hij vond het immers een schandelijk affront 

dat een zo in aantal beperkte stedelijke bevolking erin slaagde of het zelfs maar aandurfde 

om aan een dergelijke overmacht weerstand te bieden. Hij was vastbesloten om dit plan ten 

uitvoer te brengen, maar, terwijl hij met woord en daad ook anderen hiervan poogde te 

overtuigen, werd hij onverwachts in zijn aangezicht naast zijn ogen getroffen door een pijl. 

Daardoor moesten hijzelf en de anderen noodgedwongen hun opzet staken.  

Drie dagen lang hadden ze nu al de stad belegerd en zij realiseerden zich dat ze niet 

opschoten. Bij het begin van de derde nacht gaf Saladin dan aan de mariniers het bevel om 

terug in te schepen in hun galeien. Tijdens de nacht begonnen ze dan in het geheim aan de 

terugtocht. Hij liet ook zijn landleger wat terugtrekken van de stad en begon zijn cavalerie te 

verspreiden over het platteland rondom Beiroet. Tevens liet hij de torens in de 

nederzettingen aan de rand totaal vernielen en ook talrijke wijn- en boomgaarden in de 

omgeving van de stad bleven niet gespaard. Ze verwoesten die grondig met hun bijlen en 

kapmessen. 

Om het beleg veiliger en comfortabeler te kunnen verderzetten had hij nochtans eerder een 

aantal cruciale punten en smalle passages op de weg tussen Sidon en Beiroet laten bezetten. 

De christelijke troepen moesten immers noodzakelijk daarlangs passeren als ze de stad 

zouden willen bevrijden. Voor de bezetting van die posten had Saladin niet alleen zijn 

infanterie ingeschakeld, maar op de smalste doorgangen had hij ook met losse stenen zonder 

bindmiddel barricades laten oprichten, die doorliepen tot in de zee. Door beide hindernissen 

moesten de christelijke legers opgehouden worden, zodat ze niet zomaar tot bij hem zouden 

kunnen oprukken. Ondertussen kon hijzelf zonder oponthoud de stad blijven teisteren. Hij 

was dus aanvankelijk, naar verluidt, vastbesloten geweest om de stad verder te belegeren en 

zich niet terug te trekken, tenzij hij daartoe met geweld gedwongen werd. En toch 

veranderde hij, zoals gezegd, plots van gedacht en hij keerde voortijdig terug naar zijn 

thuisbasis.  

De oorzaak hiervan was, naar verluidt, dat de bewakers van de toegangswegen een koerier 

onderschept hadden met opbeurende brieven van sommige christenen voor de bewoners van 

Beiroet. Men bracht die bode tot bij Saladin en hij werd aan een kruisverhoor onderworpen. 

Uit zijn met geweld afgedwongen bekentenissen en uit de brieven zelf konden ze opmaken 

dat het christelijke landleger en de vloot in aantocht waren en ongetwijfeld binnen de drie 
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dagen zouden arriveren. Daarop zou Saladin zijn plannen gewijzigd hebben en hij zag, zoals 

gezegd, af van het beleg. 

Onze vloot kwam aan op haar plaats van bestemming, maar toen ze zagen dat de stad bevrijd 

was, keerden ze even later terug naar hun respectieve basissen. Ook de koning en heel zijn 

leger kregen bericht over de aftocht van de vijand uit de belegerde stad. Zij pauzeerden nog 

enkele dagen in Tyrus. Vervolgens verzamelden ze opnieuw de troepen en keerden terug 

naar Sepphoris.  

 

XXII,20 (19) Saladin steekt de Eufraat over en komt aan in Mesopotamië. 
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Saladin was er erg op uit en super gemotiveerd om zijn persoonlijke roem en zijn rijk te 

vergroten. Het militaire potentieel van de christenen achtte hij te verwaarlozen en, omdat hij 

hogere aspiraties koesterde, besloot hij dan maar om naar het Oosten te vertrekken. Het blijft 

hoe dan ook onduidelijk of hij op eigen initiatief en gedreven door zijn gebruikelijke 

persoonlijke ambities dan wel op vraag van lokale bewindvoerders aan dit avontuur begon, 

dat op het eerste gezicht zijn mogelijkheden te buiten ging. Wat ook zijn beweegredenen 

waren, hij slaagde er toch in om een uitzonderlijk aantal ruiters op te trommelen, een 

uitrusting te voorzien die afgestemd was op de lokale klimatologische omstandigheden en 

alle essentiële materiaal voor een expeditie van die omvang bij elkaar te krijgen. Daarna kon 

hij dus in ijltempo oprukken naar de Eufraat.  

Bij ons circuleerde echter het hardnekkige gerucht dat zijn eigenlijke reisdoel Aleppo was en 

dat het zijn opzet was om die stad in zijn macht te krijgen. Samen met haar weinig talrijke 

randstadjes was Aleppo het enige restant van de erfenis van Nur ad-Din, dat niet in de 

handen van Saladin beland was. Want na de dood van de zoon van Nur ad-Din, was deze 

stad in het bezit gekomen van de broer van Qutb ad-Din, de heer van Mosoel. Die broer had 

Aleppo geërfd na de dood van de jonge heer, maar hij liet het bestuur over aan zijn broer. 

Men dacht dus – en dat leek heel aannemelijk – dat Saladin vlug naar die regio trok om zich 

van de stad meester te maken. Maar hij had hogere ambities, zoals trouwens zal blijken uit 

het verder verloop van de gebeurtenissen.  

Hij passeerde dus Aleppo, stak de Eufraat over en op enkele dagen tijd slaagde hij erin om 

Edessa en Harran, de schitterendste steden van Mesopotamië, samen met nog een aantal 

andere steden en burchten, die van hen afhingen, in zijn macht te krijgen. In feite was hij nu 

meester geworden van bijna heel die regio, die vroeger toebehoord had aan de heer van 

Mosoel. Hij had dit verwezenlijkt deels door geweld, deels door geschenken. Door zijn gulle 

vrijgevigheid was hij er immers in geslaagd om een deel van de lokale elite, die trouw 

verschuldigd was aan de heer van Mosoel, om te kopen. Zo kreeg Saladin dus al die 

nederzettingen in handen en hij bracht iedereen daar onder zijn gezag. De heer van Mosoel 

zelf was nu de steun van al zijn bondgenoten kwijt en hij was, naar verluidt, niet meer in 

staat om een offensief tegen Saladin op te zetten of hem het hoofd te bieden. Het was ook 

een publiek geheim dat Saladin zijn personeelsleden en vertrouwelingen had omgekocht om 

hem een vergiftigde drank voor te zetten, waaraan hij ternauwernood ontsnapt was. Gezien 

al deze geruchten leek het plausibel dat Saladin zonder veel hinder met zijn leger Mosoel 

had kunnen bereiken. 

Maar over heel die onderneming bleven bij ons diverse versies circuleren. De enen vertelden 

dat zijn opmars succesvol was en dat alles volgens wens verliep, maar anderen hielden 

staande dat de machtigste leiders van die regio’s samen in verzet gekomen waren tegen zijn 

arrogante optreden en dat zijn leger zo zware verliezen had opgelopen. 
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XXII,21 (20) De koning houdt een verwoestende razzia in het gebied van Damascus. 
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De koning en onze rijksbaronnen constateerden dat het vijandelijk territorium in die dagen 

militair ondermaats beschermd was. Zij meenden dan ook klaarblijkelijk terecht dat de kans 

schoon was om de vijand een slag toe te brengen. Ze waren vooral verontwaardigd over de 

grenzeloze arrogantie en het misprijzen voor het militair potentieel van het Koninkrijk, dat 

Saladin bij zijn vertrek had laten blijken. Hij had immers, toen hij uitgerukt was op zoek 

naar externe veroveringen, geen enkel bestand noch verdrag met de koning afgesloten. De 

christenen overlegden dus, verzamelden hun troepen, namen het kostbare verlossende 

kruishout mee en trokken, vergezeld door de patriarch, het vijandelijke gebied binnen, met 

de intentie om daar zoveel mogelijk verwoestingen aan te richten. 

Ze doorkruisten Trachonitis, dat een aanzienlijk deel uitmaakt van het bisdom Bosra en 

trokken binnen in Syria Minor, waarvan Damascus de hoofdstad is. Zij richtten zich op de 

oostelijke zone van die regio en forceerden zich met geweld een toegang tot de befaamde, 

illustere en zeer bevolkte stad Ezra, niet zo ver van Damascus. Van daaruit doorkruisten ze 

het hele gebied en ze verwoestten het merendeel van de aan de stad aanpalende 

nederzettingen, die ‘banlieue’ genoemd worden. Ze staken die in brand of vernielden ze met 

andere destructieve middelen waarover ze beschikten. De lokale bevolking was vooraf 

verwittigd over de komst van de christenen en zij hadden zich met hun groot en klein vee, 

met vrouwen en kinderen op beter beveiligde plaatsen teruggetrokken. Zo kwam het dat de 

christenen niets of nauwelijks iets konden buit maken of meenemen. Maar de vruchten van 

de landerijen en alle andere levensmiddelen, die zij op hun vlucht niet hadden kunnen 

meenemen, werden door de christenen in brand gestoken of met andere toepasselijke 

middelen vernield.  

Op hun terugweg maakten ze alles kapot wat ze tegenkwamen. Ze passeerden langs de 

vermaarde metropool van die regio, Bosra, in de volksmond ook Bussereth genoemd. De 

christenen pleegden onderling overleg of ze de nederzettingen aan de rand van de stad 

zouden proberen in te palmen. Ze kwamen echter tot de conclusie dat dit niet in een 

oogwenk zou gebeurd zijn maar heel wat tijd zou vergen. De waterschaarste ter plaatse liet 

dit oponthoud echter niet toe en daarom bereidden ze zich voor op de terugtocht. Ze wilden 

immers voor henzelf, voor hun paarden en hun lastdieren de kwelling van de dorst 

voorkomen. Het gebied in kwestie is immers extreem droog en lijdt onder een acuut gebrek 

aan water. Het beschikt helemaal niet over bronnen, beken of rivieren. Tijdens de 

wintermaanden verzamelen de inwoners altijd het regenwater in reservoirs. Ze conserveren 

die watervoorraad erg nauwgezet voor hun dagelijks gebruik tijdens heel het jaar, maar door 

de zonnewarmte en het slijkbezinksel gaat de smaak van het water er wel op achteruit. Toen 

ze hoorden dat de christenen in aantocht waren, hadden ze de reservoirs geopend om het 

water te lozen of te contamineren door er vuiligheid in te deponeren. Zo wilden ze 

voorkomen dat het christelijke leger op doorreis daar een pauze zou kunnen inlassen.  

Maar het tijdstip van het jaar liet de christenen niet toe om daar naar hartelust vernielingen 

aan te richten. De inwoners hadden immers de vruchten en al wat gewoonlijk in brand 

gestoken wordt opgeborgen in voorraadkamers. Deze waren erg moeilijk te vinden in de 

onderaardse grotten waaraan die regio rijk is. Bovendien waren ze met aarde bedekt en heel 

professioneel onzichtbaar gemaakt. Bij het graan, dat men nog aantrof op de dorsvloer, was 

het stro en het kaf al verwijderd. Het kon dus nog moeilijk in brand gestoken worden, want 

graan op zich is moeilijk ontvlambaar. Ze konden dus niet veel schade berokkenen aan de 

dorsvloeren, tenzij door het graan te verspreiden of er een deel van mee te nemen op de 
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terugweg als paardenvoeder. Maar vele christelijke strijders, die hoe dan ook schade wilden 

aanrichten, mengden gezuiverd graan met stro en kaf, dat ze her en der vonden, om alles 

gemakkelijker in brand te kunnen steken. 

Het garnizoen, dat Saladin in die regio bij zijn vertrek had achtergelaten, achtte zich niet 

sterk genoeg om een directe confrontatie met de christenen aan te gaan of om hen van nabij 

te kunnen hinderen. Ze volgden in groep en vanop afstand de christenen, om hun 

achterhoede op de terugtocht stiekem wat schade te kunnen berokkenen. Maar zelfs zo 

konden ze de christenen niet lastigvallen of voor enige hinder zorgen voor het leger in zijn 

totaliteit of voor één van de afdelingen.  

 

XXII,22 (21) De koning herovert de vesting, die Saladin recent had ingepalmd en geeft haar 

weer terug aan het christendom. 
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Nadat ze heel de regio doorkruist hadden en zoveel mogelijk schade hadden aangericht, 

hielden de christenen op de terugweg halte in dat deel van die provincie dat Sawad genoemd 

wordt. In die regio lag ook de vesting die de vijand, zoals eerder vermeld, tijdens een 

oponthoud in Syria-Sobal op slinkse wijze van ons had afgepakt. De streek is befaamd voor 

haar wijnen, graan, olijfbomen, haar aangenaam klimaat en haar uitzonderlijk mooie ligging. 

Bildad, een vriend van Job27, was naar verluidt hiervan afkomstig en verkreeg zo zijn 

bijnaam. Toen ze daar aankwamen, achtten ze het aangewezen en beslisten ze ook om die 

eerder vermelde versterking te gaan belegeren. Ze wilden het onrecht, dat de vijand ons door 

die snode inname had aangedaan, weer rechtzetten door die plaats te heroveren, indien dit 

God zou believen. Zo gezegd, zo gedaan. Ze sloegen hun kamp op en ze zetten alles op alles 

om de verdedigers binnenin de vesting tot overgave te dwingen. Deze was uitermate 

beveiligd en zo gelegen dat ze alleen van bovenuit kon bestookt worden. Maar dat was 

alleen mogelijk als er doorheen de rotsen een opening geboord werd tot aan het 

woongedeelte. Daarom besloten de christenen hogerop steenkappers in te zetten en hen 

tevens te voorzien van de nodige assistentie en bewaking van de werkzaamheden. Zo 

konden ze veilig en zonder risico om aangevallen te worden hun werk verrichten.  

De grot lag immers erg hoog op een bergflank, de toegang ertoe was moeilijk bereikbaar en 

zelfs voor een infanterist zonder bagage nauwelijks begaanbaar. Onder de grot bevond zich 

een duizelingwekkende afgrond tot beneden in de vallei. Langs de flank liep er wel een 

paadje van nauwelijks één voet breed. De grot zelf telde binnenin drie niveaus boven elkaar. 

Je kon via houten ladders en nauwe openingen langs binnen van de ene naar de andere 

verdieping klimmen of dalen. 

Vermits er geen andere mogelijkheid was om de spelonk te bestoken, begonnen de 

christenen dus bovenaan in de rotsen een opening te houwen. Zo probeerden ze door te 

dringen tot het eerste en meteen hoogste woonniveau. Dit was dus de strategie van de 

christenen en daarvoor zetten ze alles op alles. De nodige vaklui om dit werk te kunnen 

uitvoeren werden ter plaatse gebracht en ook assistenten die de uitgehouwen stenen en 

brokstukken naar beneden moesten storten diep in de vallei. Om het werk continu te laten 

verlopen, werkte men dag en nacht door in een shiftsysteem. Wanneer de ploeg aan het werk 

vermoeid raakte, kwamen nieuwe frisse collega’s met de nodige knowhow en werkkracht 

het vorige team aflossen. De werkzaamheden schoten flink op dankzij het hoge aantal 

werklieden en hun enthousiasme, maar ook omdat het gesteente, waarin zij kapten, vlot te 

                                                           
27 Job 2,11. 
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bewerken was. Het was immers krijtsteen die makkelijk breekbaar was, behalve op plaatsen 

waar zij stootten op tussenliggende aders van zeer harde silex. Bij herhaling zorgden die 

voor schade aan de metalen werktuigen en dat veroorzaakte grote hinder voor de noeste 

werkers. De belegerden in de grot konden van nabij de brokstukken steen zien passeren, die, 

zoals gezegd, in de vallei gedeponeerd werden om het terrein vrij te maken. Dat zicht deed 

hun schrik alsmaar toenemen en van uur tot uur verwachtten ze zich aan een inval van de 

christenen, zodra het werk voltooid was. 

Het christelijke leger was in twee afdelingen verdeeld. Een deel had, zoals gezegd, bovenop 

de berg, waarin de spelonk zich bevond, zijn kamp opgeslagen om erover te waken dat de 

werklieden geen last hadden van vijandelijke aanvallen. Het andere deel had postgevat 

beneden in de vlakte en zij moesten ervoor zorgen dat niemand de grot in- of uitkwam. Van 

tijd tot tijd probeerden ze ook via het al eerder vermelde smalle paadje tot bij het laagste 

niveau van de spelonk te komen, om zo de verdedigers binnenin te bestoken en hen het 

leven zuur te maken. Maar hun pogingen haalden niets uit. Het detachement in de grot 

bestond uit forse en strijdlustige krijgers, goed voorzien van wapens en mondvoorraad en 

ongeveer zeventig man sterk. Saladin had hen bij zijn vertrek in de spelonk geposteerd en de 

vesting aan hun goede zorgen toevertrouwd, omdat het doorwinterde moedige krijgers 

waren en hij volledig kon vertrouwen op hun loyaliteit en incasseringsvermogen.  

Het werk was intussen zover opgeschoten dat de verdedigers in de grot door het intense en 

bijna continue hamergeklop geen rust meer kenden. Toen de frequentie hiervan nog 

verdubbelde, kregen ze de indruk dat de grot zelf begon te trillen en volledig door elkaar 

geschut werd. Hun vrees was nu niet zozeer dat de christenen zouden binnenvallen, maar 

wel dat heel de spelonk zou bezwijken onder het onophoudelijke hamergeklop, plots zou 

instorten en hen allemaal zou verpletteren. Uiteindelijk konden ze ook niet hopen op een 

reddingsoperatie, want ze hadden al eerder vernomen dat Saladin met al zijn troepen 

vertrokken was naar ver afgelegen gebieden, waarvan hij zo maar niet kon terugkeren. 

Bijgevolg stuurden ze, nadat ze al drie weken of zelfs iets langer het beleg hadden 

doorstaan, een delegatie naar de koning. Dankzij een interventie van de graaf van Tripoli 

konden ze in ruil voor de overgave van de vesting een vrije aftocht krijgen naar Bosra met 

behoud van de wapens, die ze zelf hadden meegebracht en hun persoonlijke uitrusting. Ze 

vertrokken dus en de christenen namen het beheer van de vesting over. Wij hadden nu met 

de hulp van de Heer en dankzij zijn overvloedige genade de schandvlek kunnen uitwissen, 

die wij door het verlies van die vesting eerder hadden opgelopen.  

Zodra die versterking terug in onze handen was, bestond de eerste zorg van de koning en 

ook van de aanvoerders er heel terecht in om de spelonk te voorzien van de nodige wapens, 

mondvoorraad en loyale bewakers, op wier trouw en engagement men kon rekenen. Nadat 

ook dit tot een goed einde was gebracht, keerde het christelijke leger naar huis terug.  

Deze gebeurtenissen speelden zich af tijdens de maand oktober van het jaar 1182 na 

Christus. 

 

XXII,23 (22) De koning valt met zijn troepen opnieuw het gebied van Damascus binnen. 
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Korte tijd daarna, in de loop van december eerstvolgend, constateerden de christenen dat 

Saladin nog altijd niet was teruggekeerd maar opgehouden werd door kwesties van groter 

belang in de buurt van Mosoel. Ze wilden de opportuniteit, die hen door zijn afwezigheid 

geboden werd, niet laten voorbijgaan en belegden een overleg. De grote raad van het 

Koninkrijk kwam samen in de kuststad Caesarea en daarbij kwamen ze in consensus tot het 
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besluit om alle strijdkrachten van het Koninkrijk op te trommelen en de nodige voorraden 

voor manschappen en lastdieren voor een periode van vijftien dagen bij elkaar te brengen. 

Vervolgens zouden ze binnenvallen in vijandelijk gebied om deze kans niet te laten 

voorbijgaan. Ze planden eerst een geheime raid met alleen cavalerie. Hierbij voerden ze, 

zoals eerder gepland, uit het vijandelijk territorium rondom Bosra groot en klein vee mee als 

buit en ook heel wat slaven. Hierna keerden ze zonder verliezen naar het Koninkrijk terug. 

Vermits deze expeditie vertrok vanuit het gebied van Tiberias en daar ook eindigde, berustte 

de leiding ervan bij de graaf van Tripoli.  

Precies op de vijftiende dag kwam de koning aan in Tiberias, bij het Meer van Galilea op 

een plaats die Chastellet genoemd wordt. Hij was vergezeld van alle leiders en door alle 

infanterie- en cavalerieafdelingen, die het rijk op dat moment kon leveren. Zij droegen ook 

het kruishout van de Heer mee. Via het Wad van Jacob staken zij de rivier over en 

vervolgens zetten ze voet op vijandelijke bodem. Het leger rukte nu verder op, ze lieten het 

Libanonmassief links liggen en vervolgden hun weg doorheen de vlakte. Eerst verwoestten 

ze Bettegene, samen met de omliggende dorpen, deels door brandstichting, deels door alles 

tot puin te reduceren. Alles wat ze daar aantroffen moest er ook op diverse wijze aan 

geloven. Dan vervolgden ze hun route en bereikten Daria, dat vier à vijf mijl verwijderd is 

van Damascus. Ook deze plaats werd samen met de omliggende dorpen op dezelfde wijze 

verwoest.   

De bewoners van dat gebied waren deels naar het Libanongebergte, deels naar Damascus 

uitgeweken. Zodoende konden ze in heel die regio nauwelijks één vijand te pakken krijgen. 

Maar wij verloren wel enkele manschappen, die zich onvoorzichtig gedroegen bij een 

zoektocht naar voeder. Vanuit Damascus waren namelijk enkele ruiters uitgerukt, die, 

vertrouwend op de snelheid van hun paarden, nu eens op enige afstand vóór ons leger uit 

patrouilleerden en ons daarna weer op de voet volgden. Ze keken daarbij uit naar een plaats 

of een moment om ons een slag toe te brengen. Deze ruiters vielen de zo net vermelde 

christenen aan, gingen hen te lijf en moordden ze allemaal uit. Ook de burgers van 

Damascus verlieten hun stad en verzamelden zich in dichte drommen bij de talrijke 

boomgaarden aan de rand van de stad. Van daaruit hielden ze vanop afstand onze troepen in 

het vizier, maar ze waagden het wel niet om dichterbij te komen. Slotsom was dat de 

christenen hen niet aanvielen en dat de Damasceners evenmin iets tegen onze strijdkrachten 

probeerden te ondernemen. Wanneer de christenen zich dan weer verwijderden, trokken ze 

opnieuw hun stad binnen.  

De christenen hadden, zoals gezegd, heel de streek doorkruist en de eerder vermelde 

vernielingen aangericht. Nu konden ze zonder problemen of hinder naar hun eigen gebied 

terugkeren. De koning haastte zich naar Tyrus om daar samen met ons het Kerstfeest te 

vieren. 

 

XXII,24 (23) Belastingheffing in het rijk als voorzorg tegen toekomstige tegenslagen. 
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Ondertussen bleven er omtrent Saladin tegenstrijdige geruchten circuleren. Sommigen 

beweerden dat hij in Mesopotamië in de buurt van Mosoel heel wat successen boekte en 

heel de regio onderworpen had. Maar volgens anderen hadden de leiders in het Oosten een 

verbond tegen hem gesloten om hem met geweld uit hun gebied te verjagen en hem het 

territorium, dat hij zich met list en steekpenningen toegeëigend had, terug te ontnemen. 

Zijn eventuele successen baarden ons grote zorgen en we waren er erg voor beducht dat hij 
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zijn macht nog verder zou uitbreiden. We vreesden namelijk dat hij nog met extra militair 

potentieel en dus nog met meer macht naar ons zou terugkeren.  

Daarom kwamen alle leiders van het rijk in de loop van februari eerstvolgend samen in 

Jeruzalem om overleg te plegen over de actuele toestand. Men keek dus, zoals gezegd, heel 

angstig uit naar de terugkeer van Saladin en dus wilde men alle mogelijke middelen 

inzetten om hem van antwoord te dienen. Na heel lange beraadslagingen kwam men dan 

toch tot een consensus om een belasting te heffen in heel het Koninkrijk. Met deze fondsen 

zouden wij in tijden van crisis over de nodige cavalerie en infanterie kunnen beschikken, 

zodat Saladin bij zijn terugkeer zou constateren dat wij paraat waren om hem weerstand te 

bieden. De koning en de baronnen zaten namelijk financieel zo krap dat ze niet meer in 

staat waren om hun courante verplichtingen uit te voeren. Er werd dus een financieel 

beroep gedaan op de bevolking. De modaliteiten en de procedure van deze heffing zullen 

duidelijk worden uit een kopie van de akte die hiervoor werd opgemaakt: 

“Hier volgen de praktische modaliteiten van de belasting, die, op grond van een beslissing 

van zowel seculiere als kerkelijke leiders en met instemming van heel het volk van het 

Koninkrijk Jeruzalem, moet geïnd worden ten bate van het algemeen belang van datzelfde 

Koninkrijk.  

Voor heel het Koninkrijk geldt de regel dat in elke stad vier wijze en betrouwbare mannen 

uitgekozen worden. Zij moeten er zich door een plechtige eed toe verbinden om in heel 

deze procedure correct op te treden. Eerst moeten zij zelf hun belasting betalen en daarna 

de anderen ertoe brengen om dat ook te doen, namelijk één bezant op elke honderd in hun 

bezit, of op de tegenwaarde ervan in eigendommen of aan hen nog verschuldigde bedragen. 

Op inkomsten geldt evenwel een tarief van twee bezanten per schijf van honderd.  

Tegenover de belastingplichtigen geldt de volgende gedragscode: van elke burger of 

inwoner van steden of plaatsen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, moet de lokale 

commissie van vier te goeder trouw de waarde van het vermogen schatten. Daarna moeten 

zij iedereen in alle discretie meedelen wat men, conform de eigen mogelijkheden, schuldig 

is aan het gemeenschappelijk fonds. Als een belastingplichtige, die zijn aanslag gekregen 

heeft, beweert dat die heffing overdreven is en zijn mogelijkheden te boven gaat, moet hij 

in eer en geweten een schatting opgeven van de waarde van zijn roerende goederen en 

daarbij onder ede bevestigen dat hij echt niet meer verschuldigd is. Als hij zich aan dat 

afgesproken bedrag houdt, wordt hij verder niet meer lastiggevallen. De leden van de 

commissie van vier zijn door een eed tot zwijgplicht gebonden over de bijdrage van elke 

individuele burger, zij het veel, zij het weinig. Deze eed verplicht hen ook tot discretie over 

de rijkdom of de armoede van individuele belastingplichtigen.  

Tot zover de gedragsregels tegenover elkeen met een vermogen van minimum honderd 

bezanten, ongeacht taal, volk, geloof of geslacht. Mannen zowel als vrouwen vallen zonder 

onderscheid onder deze maatregel.  

Indien het ter zake bevoegde comité van vier er zeker van is dat iemands bezittingen geen 

honderd bezanten waard zijn, moeten zij ‘haardgeld’ innen, t.t.z. één bezant per haard. Als 

dat te veel is, moeten ze tevreden zijn met de helft en als ze dat ook nog niet kunnen 

opbrengen, moet één raboinus28 volstaan. Die afweging moeten de leden van de commissie 

zelf te goeder trouw maken. Deze procedure geldt dus voor alle belastingplichtigen, 

ongeacht volk, taal, geloof of sekse, als hun roerende goederen minder waard zijn dan 

honderd bezanten.  

                                                           
28 Waarschijnlijk één vierde van een bezant. 
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Verder werd er verordend dat elke kerk en monasterium, alle baronnen, ongeacht hun 

aantal, en ook al hun vazallen, een belasting van twee bezanten verschuldigd zijn op elke 

inkomstenschijf van honderd bezanten, net zoals alle andere inwoners van het Koninkrijk, 

die genieten van inkomsten. Wie echter soldij trekt, is maar één bezant per schijf van 

honderd verschuldigd.  

Eigenaars van landgoederen moeten zweren dat zij voor elke haard op hun domeinen of 

landgoederen, naast al wat voorafging, loyaal één bezant zullen bijdragen. Indien een 

landgoed dus beschikt over honderd haarden, moet de eigenaar de boeren honderd bezanten 

laten betalen. Het valt wel onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar om tussen de 

lokale boeren de verschuldigde bezanten evenredig te verdelen, zodat iedereen apart een 

belasting verschuldigd is conform zijn mogelijkheden. In geen geval mogen de rijken er 

makkelijker van afkomen en mogen de armen de zwaarste lasten krijgen. Diezelfde 

regeling is van toepassing, ongeacht of het landgoed over vele dan wel over weinig haarden 

beschikt.  

De aldus opgehaalde fondsen in de steden van de zone tussen Haifa en Jeruzalem moeten 

door de eerder vermelde verantwoordelijken van steden en kastelen naar Jeruzalem 

overgebracht worden. Zij moeten deze dan, mits registratie van hoeveelheid en gewicht, 

aan de fiscaal verantwoordelijken in Jeruzalem overdragen. Deze moeten dit geld dan, 

verzegeld en opgesplitst, zoals ze het van de diverse steden en andere plaatsen geïnd 

hebben, in aparte zakken stoppen en in het bijzijn van de patriarch of van zijn 

afgevaardigde, van de prior van het H. Graf en van de bevelhebber van de burcht van 

Jeruzalem, deponeren in een geldkist, die zich moet bevinden in de thesaurie van het H. 

Kruis. Die kist moet drie sloten en ook drie sleutels hebben. De eerste daarvan is in het 

bezit van de patriarch, de tweede is voor de prior van het H. Graf, de derde is voor de 

bevelhebber van de citadel en voor de vier burgers, die aangesteld zijn om het geld op te 

halen.  

In de zone Haifa-Beiroet moeten de verantwoordelijken van de diverse steden op dezelfde 

wijze het geld overbrengen naar Akko. Daar zullen de opbrengsten van deze belasting, 

zoals die in de diverse steden en kastelen geïnd werden, na registratie van hoeveelheid en 

gewicht, overhandigd worden aan het comité van vier dat in Akko instaat voor de inning 

van die belasting. Het geld zal dan vervolgens eveneens via zakken, voorzien van een 

opschrift en zegel, gedeponeerd worden in een kist met drie sloten en evenveel sleutels. De 

eerste is voor de aartsbisschop van Tyrus, de tweede voor de koninklijke seneschalk 

Joscelin, de derde voor het comité van vier dat in Akko hiervoor gemandateerd is. Deze 

zullen het geld in ontvangst nemen in aanwezigheid van alle vermelde heren die over een 

sleutel beschikken.  

De aldus verzamelde fondsen mogen niet voor het dagelijks beheer van het Koninkrijk, 

maar alleen voor de verdediging van het grondgebied aangewend worden. Zolang deze 

fondsen nog niet uitgeput zijn, vervallen voor kerken en steden alle heffingen, die men 

gewoonlijk ‘tol’ noemt.  

Deze belasting is een eenmalige maatregel en kan in de toekomst niet als precedent 

gelden.” 

 

XII,25 (24) Saladin belegert Aleppo en krijgt het in zijn macht onder bepaalde voorwaarden. 

De prins van Antiochië verkoopt Tarsus aan Rupen, de vorst van Armenië.  
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Ondertussen was Saladin, die altijd in de weer was en zich gedroeg als een energieke leider, 

bezig met de verovering van gebieden in Mesopotamië, dat tot Groot-Syrië behoort. Hij had 

daar gerenommeerde steden ingepalmd en nu was hij de schitterende metropool Amid aan 

het belegeren. De stad leek door haar aanzienlijke bevolking, haar zeer stevige stadsmuren 

en haar ligging onneembaar. Saladin kon haar toch innemen en gaf Amid volgens afspraak 

dadelijk door aan een Turkse leider, een zekere Nur ad-Din, de zoon van Kara-Arslan. 

Dankzij zijn assistentie en zijn hulp was hij ongestoord in die regio kunnen blijven en had 

hij heel dat gebied kunnen onderwerpen.  

In de loop van de volgende lente verzamelde hij opnieuw zijn troepen en hij gaf het beheer 

van heel het gebied veilig in de handen van enkele vertrouwelingen. Daarop stak hij 

andermaal de Eufraat over en hij keerde terug naar Coele-Syria. Hij installeerde zijn leger in 

de buurt van Aleppo en begon de stad op alle mogelijke wijzen het leven zuur te maken. De 

lokale bevelhebber besefte dat zijn broer, de heer van Mosoel, die veel machtiger en sterker 

was dan hijzelf, diezelfde Saladin niet had kunnen verjagen uit zijn gebied. Integendeel, 

ondanks zijn verzet, had Saladin alle provincies aan de overzijde van de Eufraat ingepalmd. 

Nu vreesde de heer van Aleppo dat hem hetzelfde lot wachtte. Daarom stuurde hij in het 

geheim een delegatie naar Saladin en hij sloot met hem een overeenkomst buiten het 

medeweten van de inwoners van Aleppo. Hij was bereid om de stad aan Saladin over te 

dragen, als hij van hem Sinjar in de plaats kreeg en nog een aantal andere vestingen, 

waarvan de namen ons niet bekend zijn. Saladin verwelkomde die delegatie zeer hartelijk, 

want vanaf het begin van zijn regering was het zijn grootste ambitie geweest om Aleppo, 

hoe dan ook, in te palmen, want voor hem was dat de hoeksteen van heel zijn rijk. Hij ging 

dus prompt akkoord met hun voorstel, stond Sinjar en de bijhorende plaatsen af en nam zelf 

het bestuur van Aleppo in handen op 5 juni. 

De christenen waren nu dubbel bevreesd, want datgene waarvoor ze het meest beducht 

waren, was nu werkelijkheid geworden. Van in den beginne was het voor de christenen 

evident dat, eens Aleppo in zijn handen gekomen zou zijn, heel ons gebied van alle kanten 

en rondom als het ware gegijzeld zou zijn door de troepen van Saladin en door zijn 

machtsapparaat. Zodra dit nieuws bekend raakte, zetten de christenen dus alles in om hun 

steden en vestingen met alle mogelijke middelen maximaal te versterken, vooral dan zij die 

dicht bij vijandelijk gebied gelegen waren. Ze concentreerden zich vooral op de stad Beiroet, 

die blijkbaar het meest nood had aan die extra veiligheidsmaatregelen. 

Maar ook de prins van Antiochië maakte zich ernstige zorgen omtrent die geduchte vijand, 

die zo dicht in zijn nabijheid opereerde. Nu hij zich geconfronteerd zag met een veel meer te 

duchten tegenstrever dan de voormalige heer van Aleppo, trok hij met een bescheiden 

gevolg – hij wilde zijn gebied ook niet zonder militaire bewaking achterlaten – samen met 

de graaf van Tripoli naar de koning, die toen enkele dagen in Akko verbleef. Hij kwam daar 

in het bijzijn van de rijksbaronnen hulp vragen tegen Saladin en zijn verzoek vond gehoor. 

Voor de door hem gevraagde hulpoperatie kreeg hij uit de koninklijke troepen ongeveer 300 

ruiters mee van diverse rang. Ze vergezelden hem naar het gebied van Antiochië en waren 

stand-by voor militaire ondersteuning. Maar na korte tijd kregen ze van de prins toelating 

om terug te keren, wat ze dan ook deden. Hij had immers intussen met Saladin een tijdelijk 

bestand afgesloten en zo leek zijn situatie hem nu heel wat veiliger. Om wat minder 

kopzorgen te hebben, om zich wat intenser te kunnen concentreren op het gebied van 

Antiochië en zich hiervoor volledig te kunnen inzetten, verkocht hij Tarsus, de hoofdstad 

van Cilicia Prima, voor een aanzienlijk bedrag aan Rupen, de zeer machtige vorst van 

Armenië. Zelf had de prins deze stad van de Grieken gekregen maar Rupen bezat ook de 
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andere steden van die regio. Die verkoop was een wijze beslissing, want Tarsus lag heel 

veraf en het territorium van Rupen lag daar tussenin. Het betekende dan ook voor de prins 

van Antiochië een zeer lastige en erg kostelijke aangelegenheid om die stad te besturen. 

Voor de Armeense vorst was dit daarentegen makkelijk. 

Saladin van zijn kant trok, eens hij zijn zaken in die regio naar wens had afgehandeld, met 

zijn troepen naar Damascus. Dit was voor de christenen nog een grotere reden tot paniek, 

vooral omdat het onmogelijk was om via spionnen iets over zijn ware intenties te weten te 

komen. Sommigen dachten dat hij zijn vloot wilde inschakelen en, net zoals een jaar eerder, 

Beiroet wilde gaan belegeren. Anderen waren ervan overtuigd dat hij van plan was om in de 

bergen twee burchten te gaan belegeren, namelijk Toron en Chastel-Neuf. Nog anderen 

meenden dat hij zinnens was om het gebied over de Jordaan, Syria-Sobal te gaan plunderen 

en de daar gelegen vestingen te verwoesten. Er waren er zelfs die er ons wilden van 

overtuigen dat Saladin uitgeput was van die verre en langdurige campagnes en dat hij, nu er 

tijdelijk vrede heerste, naar Egypte wilde afzakken. Daar kon hij zijn uitgeputte troepen 

laten recupereren en de nodige fondsen verzamelen voor toekomstige campagnes. 

Al die tegenstrijdige opinies zorgden voor veel stress bij de koning en bij alle rijksbaronnen. 

Zij trokken zich met alle strijdkrachten van het Koninkrijk terug bij de bron van Sepphoris, 

de van oudsher traditionele pleisterplaats van het leger. Daar wachtten ze de verdere 

ontwikkelingen af en ze ontboden er ook de prins van Antiochië en de graaf van Tripoli. Ze 

lieten van overal versterkingen en hulptroepen overkomen en verwachtten van dag tot dag 

een plotse inval van Saladin, ergens in het rijk en met nog meer troepen dan gewoonlijk.  

 
XXII,26 (25) De koning wordt zwaar ziek bij Nazareth en stelt Guido van Lusignan, de graaf 

van Jaffa, aan tot regent. 
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Terwijl ons leger aldus in spanning bij de bron van Sepphoris kampeerde, werd de koning 

door een zware koortsaanval getroffen bij Nazareth. Ook de lepra, waaraan hij sinds het 

begin van zijn regering en zelfs van in zijn prille jeugd leed, stak weer zeer agressief de kop 

op. Hij had zijn gezichtsvermogen verloren en de uiteinden van zijn lichaam waren zo 

aangetast dat ze begonnen weg te rotten, zodat zijn handen en voeten elke dienst weigerden. 

Tot dan had hij altijd geweigerd afstand te doen van de troon en van het bestuur van het 

Koninkrijk om zich met een royale toelage in eervolle rust terug te trekken, ook al was dat 

hem door sommigen geadviseerd. Hoe zwak en krachteloos hij fysisch ook was, zijn mentale 

sterkte bleef uitzonderlijk en hij spande zich boven zijn krachten in om zijn ziekte te 

camoufleren en zijn verantwoordelijkheid als koning te blijven opnemen. 

Maar toen werd hij dus door een koortsaanval getroffen en hij verloor alle hoop op 

beterschap. Daarom riep hij zijn baronnen bij zich en in het bijzijn van zijn moeder en van 

de patriarch stelde hij Guido van Lusignan, de echtgenoot van zijn zuster, aan tot koninklijk 

regent. Hij was graaf van Ascalon en Jaffa en we hebben hem eerder al bij herhaling 

vermeld. Boudewijn behield wel zijn koninklijk ambt en daarnaast alleen nog Jeruzalem met 

ook nog een jaarlijkse toelage van 10.000 goudstukken. Het beheer van alle andere gebieden 

van het rijk gaf hij integraal en zonder enige beperking in handen van Guido van Lusignan. 

Tevens droeg hij al zijn getrouwen en alle baronnen op om zijn vazal te worden en Lusignan 

trouw te zweren. En zo geschiedde.  

Men beweert nochtans dat Guido van Lusignan vooraf op uitdrukkelijk bevel van de koning 

had moeten zweren dat hij, zolang Boudewijn leefde, geen aspiraties zou koesteren om zelf 

koning te worden, dat hij geen enkele van de steden of vestingen, die de koning op dat 
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moment bezat, zou overdragen aan derden of zou onttrekken aan de publieke financiën. Men 

houdt het voor waar dat dit koninklijk bevel hem heel uitdrukkelijk en doelbewust is 

opgelegd en dat hij bijgevolg verplicht was om in aanwezigheid van alle baronnen te zweren 

dat hij zich strikt aan deze voorwaarden zou houden. Hij had evenwel apart aan de meest 

representatieve figuren van het rijk vooraf een aanzienlijk aandeel beloofd. Daarmee had hij 

hun stemmen en hun invloed willen winnen voor zijn ultieme ambitie. Er wordt daarbij zelfs 

beweerd dat hij zich door een soortgelijke eed ertoe verbonden had om die beloften ook uit 

te voeren. Dat laatste kunnen wij echter niet voor honderd procent bevestigen, want wij 

hebben dit niet kunnen natrekken. Bij de bevolking circuleerde wel dit hardnekkige gerucht. 

Heel wat mensen waren niet akkoord met deze machtsoverdracht. Sommigen waren ertegen 

gekant uit eigenbelang of om onbekende redenen. Anderen kwamen op voor het algemeen 

belang en maakten zich zorgen over de stabiliteit van het Koninkrijk. Ze kwamen er openlijk 

voor uit dat de graaf van Jaffa dergelijke bestuurstaak niet aankon en dat hij niet in staat was 

om het dagelijks bestuur van het rijk op zich te nemen. Nog anderen zagen evenwel in zijn 

promotie kansen om er zelf ook op vooruit te gaan en stelden dan ook dat die operatie een 

goede zaak was. Bij de publieke opinie circuleerden allerlei geruchten en tegenstrijdige 

meningen, conform het spreekwoord ‘zoveel hoofden, zoveel zinnen.’ 

De graaf van Jaffa had zo lang uitgekeken naar deze positie en hij had die nu kunnen 

bereiken, net zoals hij gewenst had. In het begin was hij daar ook duidelijk, maar niet erg 

doordacht, trots op. Hij kon er echter niet lang van genieten, zoals verderop zal blijken. Wij 

zelf hebben uitdrukkelijk gezegd dat de graaf die zware taak op een ondoordachte wijze 

aanvaard heeft en wel hierom: hij heeft niet grondig genoeg zijn eigen capaciteiten 

afgewogen tegenover de zware taak die op hem afkwam. Hij kreeg op zijn schouders een 

ondraaglijke last, die zowel zijn krachten als zijn intellect te boven ging. Hij had blijkbaar 

niet goed geluisterd naar de parabel uit het evangelie, waarin gesuggereerd wordt aan 

iemand, die een toren wil bouwen, om eerst rustig de kosten te berekenen en zorgvuldig te 

becijferen of het beschikbare budget wel volstaat voor de afwerking. Zo niet, zou hij, in 

geval van mislukking, moeten horen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken 

kon hij niet.”29 

 

XXII,27 (26) Saladin valt ons territorium binnen met een geweldige troepenmacht. Hij 

bivakkeert in de buurt van Scythopolis en de christenen rukken tegen hem uit.  
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Zo stonden de zaken er dus bij ons voor. Ons leger, dat opgetrommeld was van overal, zat 

intussen nog altijd in één corps verzameld bij de bron van Sepphoris. Saladin van zijn kant 

liet na zorgvuldig beraad zijn troepen van over de Eufraat overkomen en ronselde cavalerie 

overal waar dat mogelijk was. Dan viel hij aan het hoofd van een reusachtig en tot de tanden 

gewapend leger ons territorium binnen. Hij trok in ijltempo door het gebeid van Hauranitis, 

langs het meer van Tiberias en verscheen daarna met zijn in diverse afdelingen opgesplitste 

leger in de vlakte van de Jordaan op een plaats die Cavan genoemd wordt. Vandaar trok hij 

ijlings verder langs de Jordaan in de richting van Scythopolis. Dit is, zoals al vaak vermeld, 

het huidige Beit She’an en eertijds de hoofdstad van heel Galilea. Haar nobele status is nog 

zichtbaar in de ruïnes van antieke gebouwen en blijkt ook uit het vele marmer, dat daar nog 

aangetroffen wordt in resten van vernielde bouwwerken. Nu echter is de stad tot niets 

gereduceerd en zij telt nog maar weinig inwoners. Wat rest is een kleine nederzetting te 
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midden van moerassen met nog plaats voor weinig mensen. Hoewel de inwoners, in 

verhouding tot hun aantal en tot de capaciteit van het stadje, over een overvloed aan wapens 

en proviand beschikten, toch hadden ze geen vertrouwen in de verdediging van hun vesting. 

Nog vóór de aankomst van het vijandelijk leger hadden ze die plaats met al hun hebben en 

houden in de steek gelaten en ze waren verhuisd naar Tiberias. De vijanden troffen dus bij 

hun aankomst het stadje verlaten aan en konden dus ongestoord hun gangen gaan. Al wat ze 

er aantroffen aan wapens, mondvoorraad en andere bruikbare goederen namen ze mee. Dan 

trokken ze verder en splitsten hun leger op voor de verdere opmars. Eén van de afdelingen 

sloeg, omwille van de beschikbaarheid van drinkwater, de tenten op bij een bron, die La 

Tubanie30 genoemd wordt. Zij ontspringt aan de voet van de berg Gilboa, in de buurt van 

een van oudsher bekende stad, die vroeger Jizreël genoemd werd en nu bekend staat als 

‘Klein Zir’in’. 

Ondertussen bivakkeerden de christenen nog altijd in hun kamp bij de hier al vaak vermelde 

bron van Sepphoris. Ze wachtten daar in spanning af van welke kant de vijandelijke 

legioenen ons territorium zouden binnenvallen. Dan vernamen ze dat die al de vlakte van 

Beit She’an bezet hadden en, verspreid over diverse afdelingen, heel die regio in hun greep 

hadden. Daarop grepen ze eensgezind naar de wapens en ze volgden het verlossende 

kruishout en het koninklijke banier. Ze doorkruisten de heuvels in de buurt van Nazareth, de 

woonplaats van de Heer en daalden af in een grote vlakte, die eertijds Esdrelon genoemd 

werd. Daar stelden zij hun leger op in gevechtsformatie met strikte toepassing van alle regels 

van de krijgskunst. Dan rukten ze op naar de bron van La Tubanie, waar de al zo vaak 

vermelde Saladin met een enorm leger van elitekrijgers in de buurt van het water zijn kamp 

had opgeslagen. Ze waren van plan om eerst de vijand te verjagen en zich daarna te goed te 

doen aan de waterbron. Maar toen ze ter plaatse aankwamen, constateerden ze dat de 

verovering van de controle over het water een riskante onderneming was, waarvoor nog 

verwoed zou moeten gevochten worden.  

Maar onverhoopt brak Saladin zijn kamp op en hij liet die bron in de steek. Hij volgde de 

loop van de rivier en ging dan meer zuidelijk kamperen bij Beit She’an, op nauwelijks één 

mijl van de kampplaats van de christenen. Vooraleer die ter plaatse konden arriveren, 

hadden de vijanden al detachementen van hun hoofdmacht afgesplitst en deze begonnen dan 

aan een alles vernielende razzia in de omgeving. Sommigen onder hen verwoestten de zo net 

vermelde nederzetting van Klein Zir’in. Ze sloegen daar al wat ze konden vinden kort en 

klein, maar ze troffen er nauwelijks één bewoner aan, want de inwoners hadden op het 

bericht over een vijandelijke aanval gereageerd met een uittocht naar meer beveiligde 

plaatsen. Andere bendes trokken naar de plek, die in de volksmond Le Forbelet genoemd 

wordt. Bij hun aankomst verwoestten ze deze nederzetting en ze vernielden alles wat ze op 

hun weg aantroffen. Nog anderen volgden de openbare wegen, waarlangs tegelijkertijd 

vanuit diverse gebieden zowel voetknechten als ridders ons leger ijlings tegemoet snelden. 

Ze kruisten elkaar en zo bezorgden de bendes de christenen veel last met als resultaat dat 

men van eender waar het christelijk leger niet meer zonder risico of zelfs levensgevaar kon 

vervoegen. Sommige vijanden beklommen zelfs de Taborberg, wat tot dan toe ongehoord 

was. Daar reageerden ze zich af op het monasterium van de H. Elias. Ze probeerden zelfs de 

toegang te forceren tot het interne gedeelte van het monasterium. Maar de monniken hadden 

zich met hun voltallige dienstpersoneel en ook nog een aantal dorpelingen uit de omgeving 

teruggetrokken binnen de met een muur en met torens beveiligde omheining van het 
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monasterium. Vandaaruit deden ze samen hun uiterste best om de vijand, die naar boven 

geklauterd was, manhaftig weg te houden van heel de omwalling van het monasterium. 

Sommige van die bendes slaagden er zelfs in om de berg boven Nazareth te beklimmen. Zo 

hadden ze vanuit de hoogte een uitstekend zicht op heel de stad beneden. Zij zorgden voor 

paniek bij vrouwen, kinderen, ouderlingen en zieken, die in de stad achtergebleven waren. 

Naar verluidt, had dit tot gevolg dat de inwoners om het eerst een toevlucht wilden zoeken 

in de grote kerk, maar dat hierbij velen onder hen vertrappeld werden en omkwamen in het 

gedrum. Een groot deel van de bevolking, dat in staat was om de wapens op te nemen, had 

intussen het christelijke kamp vervoegd en zich aangesloten bij de gemeenschappelijke 

campagne. Ofwel waren ze met hun huishouden uitgeweken naar de kuststeden, in het 

bijzonder naar Akko.  

 

XXII,28 (27) Het leger wordt geconfronteerd met een acuut voedseltekort. Uiteindelijk keren 

zowel de christenen als de vijanden huiswaarts zonder slag gelegerd te hebben.  
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Al die her en der over heel het gebied verspreide bendes, die zich van Saladins leger hadden 

afgesplitst, zorgden voor veel en ernstig gevaar voor iedereen die het christelijke leger wilde 

vervoegen. Gevolg hiervan was dat niemand, uit schrik voor hen, het nog waagde om naar 

het christelijke kamp te trekken, hetzij om handel te drijven, hetzij om hulp te bieden. Deze 

situatie leidde tot een onverwachtse hongersnood in het leger. Want onze troepen waren 

daarheen opgerukt zonder bagage of tros om ongehinderd de confrontatie met de vijand te 

kunnen aangaan. Daarbij hadden zij gehoopt om op twee of drie dagen die klus te kunnen 

klaren. Vooral de infanterie kampte als gevolg daarvan met voedseltekort en in de eerste 

plaats de bewoners van de kustplaatsen, op wie men bij hoogdringendheid een beroep had 

gedaan, met name Pisanen, Genuezen, Venetianen en Longobarden. Ze hadden hun schepen 

in de steek gelaten en hun voorbereidingen om uit te varen onderbroken. Het was immers 

intussen half oktober en het tijdstip om terug over te steken was nakend. Niettemin hadden 

zij zich samen met pelgrims, die bij hen een overtocht geboekt hadden, bij ons leger 

aangesloten. Het was voor hen allemaal al een hele karwei om hun wapens te vervoeren, 

want de afstand tussen het kamp en de kust bedroeg ongeveer twintig mijl. Daarom hadden 

ze totaal niets aan mondvoorraad meegenomen.  

Men zond dus ijlboden uit naar de steden in de omgeving om bij de lokale bevolking aan te 

dringen op spoedzendingen van voedselpakketten. Zoals paste, reageerden zij prompt op dit 

koninklijk bevel en zij zorgden onverwijld en zonder dralen voor een maximale 

voedselbevoorrading. Het grootste deel daarvan bereikte ons kamp en zorgde voor een – 

gezien de omstandigheden – ruime voorraad. Maar door onzorgvuldigheden bij het transport 

belandde een ander gedeelte van het proviand in vijandelijke handen. En dat was erg 

welgekomen, want ook zij kampten met voedselgebrek. Een aantal christelijke ridders was 

inderdaad uitgestuurd met de bijzondere opdracht om de voedseltransporten veilig naar het 

kamp te loodsen. Al wie ze onderweg aantroffen werd door hen zonder problemen naar het 

kamp begeleid. Maar wie op hun ondersteuning geen beroep kon doen, werd door de vijand 

overvallen en wachtte ofwel de dood met het zwaard ofwel levenslange slavernij in 

vijandelijke handen.  

Indien op dat ogenblijk onze zonden het voor God mogelijk zouden gemaakt hebben om 

genadig te zijn, dan had heel die vijandelijke strijdmacht gemakkelijk kunnen vernietigd 

worden en dan zou hun onverdraaglijke arrogantie het voorwerp geworden zijn van spot.  
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Geen enkele schriftelijke bron vermeldt namelijk dat ooit zo’n massale troepenmacht van 

infanterie zowel als cavalerie uit heel het christelijke Oosten was samengebracht. Zelfs 

mannen van hoge ouderdom konden zich evenmin herinneren dat ooit in ons koninkrijk uit 

diverse milities één zo performante krijgsmacht was samengebracht. Ze beschikten immers 

over ongeveer 1300 ruiters en, naar verluidt, over ruim 15.000 uitstekend uitgeruste 

voetknechten. Bovendien was het militair commando in handen van fameuze en fantastische 

bevelhebbers van uitzonderlijke afkomst en befaamd om hun militaire expertise: prins 

Bohemund III van Antiochië, graaf Raymond van Tripoli, hertog Hendrik van Leuven, een 

edelman uit het rijk van de Teutonen en Raoul van Mauléon, een befaamde ridder uit 

Aquitanië. Daarnaast waren er nog de baronnen van het Koninkrijk: graaf Guido van Jaffa, 

Raynald van Châtillon, nu heer van Transjordanië en vroeger prins van Antiochië, 

Boudewijn van Ramla, Balian van Nablus, zijn broer Raynald van Sidon, Walter van 

Caesarea en Joscelin, de koninklijke seneschalk. Alles wel beschouwd, leek het voor de 

hand te liggen dat de vijand al te onbezonnen de Jordaan overgestoken was om ons gebied 

binnen te vallen. Maar ten gevolge van onze zonden ontstond er wedijver tussen de 

christelijke leiders. Het gevolg hiervan was dat de zorg voor het algemeen belang, die een 

erg correct beleid vereist, niet alleen verwaarloosd werd, maar zelfs totaal verknoeid werd. 

Want zij, die in staat waren om de actuele toestand ten goede te keren, lieten verstek gaan, 

naar verluidt uit rancune tegen de heer van Jaffa, die een paar dagen eerder door de koning 

tot regent was aangesteld. Ze konden het moeilijk verkroppen dat Boudewijn een 

onbekende, onbezonnen figuur zonder enige beleidservaring belast had met de hoogste 

verantwoordelijkheid in de extreme crisissituatie van die dagen. Bijgevolg gedoogden zij 

geduldig of liever tot hun schande acht dagen lang dat de vijand op nauwelijks één mijl 

afstand van de christenen kampeerde, een uniek feit in de geschiedenis van het Koninkrijk. 

Ondertussen kon de vijand van die pauze gebruik maken om heel die regio ongehinderd met 

razzia’s te teisteren.  

Eenvoudige lieden, die dit ter plaatse meemaakten en geen besef hadden van de kwalijke 

intenties van onze leiders, vroegen zich af waarom men de uitstekende kans, die hier 

geboden werd, niet aangreep om een gevecht met de vijand aan te gaan en waarom er ook 

geen enkel initiatief genomen werd. Wanneer men hierover in het openbaar interpelleerde, 

bracht men als excuus aan dat Saladin, de vijandelijke opperbevelhebber, een positie 

ingenomen had tussen de rotsen en dat het daarom voor onze troepen erg riskant was om 

hem aan te vallen. Bovendien zou hij rondom zich in een cirkel sterke legereenheden 

opgesteld hebben, die de opdracht hadden om zich van alle kanten onmiddellijk op de 

christenen te storten, als deze Saladin zouden pogen aan te vallen. Sommigen beweerden dat 

deze uitleg overeenstemde met de waarheid en dat de argumenten van de christelijke leiders 

gegrond waren. Maar anderen bestempelden dit gewoon als een excuus en een bedrieglijk 

alibi om niet te moeten vechten. Volgens hen wilden die aanvoerders gewoon vermijden dat 

de graaf van Jaffa een militair succes zou behalen en dat men zou zeggen dat hij de situatie 

goed onder controle had. Wij citeren hier deze tegenstrijdige opinies uit diverse bronnen, 

maar kiezen hier zelf geen positie, omdat wij de uiteindelijke waarheid niet hebben kunnen 

achterhalen. Het staat niettemin vast dat de vijand zeven of acht dagen lang de handen vrij 

had aan onze kant van de Jordaan en de christenen heel die tijd dagelijks straffeloos talrijke 

zware verliezen kon toebrengen.  

Uiteindelijk op de achtste of waarschijnlijker de negende dag trok Saladin zijn troepen terug 

en hij kon zonder verliezen naar zijn eigen gebied terugkeren. De christenen van hun kant 
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trokken zich weer terug in hun bivakplaats bij de bron van Sepphoris, omdat ze er niet zeker 

van waren dat hij niet zou terugkeren. 

Terwijl ons leger zich nog ophield bij de bron van La Tubanie, gebeurde er nog iets dat het 

vermelden waard is. Want tot dan toe dacht men dat zowel in die bron als in de rivier, die 

eruit ontspringt, zo goed als geen vissen voorkwamen. Maar, naar verluidt, zorgden die in 

die dagen toch voor een zo’n rijke vangst dat heel het leger hierdoor kon gevoed worden. 

 

XXII,29 (28) Saladin belegert en bestormt Petra in Transjordanië.  
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Het vervolg van de gebeurtenissen bevestigde onze vermoedens. Want nauwelijks één 

maand later zorgde Saladin voor verse troepen en hij maakte zich opnieuw op voor een 

oorlog. Hij trommelde zijn cohorten op, verzamelde zijn legioenen, zorgde voor 

oorlogstuigen en bracht de basisuitrusting, die belegeraars nodig hebben, zorgvuldig in 

gereedheid. Na al deze voorbereidingen doorkruiste hij Basan, Gilead, Ammon en Moab aan 

de overzijde van de Jordaan en hij besloot tot het beleg van het voormalige Petra van de 

Woestijn, dat nu Kerak genoemd wordt. Raynald van Châtillon, die via het erfdeel van zijn 

vrouw moest instaan voor die regio, raakte via spionnen op de hoogte van al die plannen en 

hij trok met voldoende troepen om die vesting te beschermen in allerijl naar dat gebied. 

Maar ook nog een andere aangelegenheid hield hem daar bezig. Humfred III, zoon van 

Humfred II en via zijn vader, de koninklijke opperbevelhebber, ook de kleinzoon van 

Humfred van Toron, was tevens de stiefzoon van Raynald. Humfred stond in die dagen op 

het punt in het huwelijk te treden met de jongere zuster van de koning, met wie hij zich 

ongeveer vier jaar eerder verloofd had. Raynald was nauwelijks ter plaatse aangekomen en 

de huwelijksceremonie was nauwelijks voltrokken, toen Saladin daar plots kwam opdagen 

met een kolossale troepenmacht en voorzien van de nodige belegeringstuigen en 

slingermachines, waarmee men belegerde vestingen traditioneel probeert het leven zuur te 

maken. Hij stationeerde zijn troepen rondom en begon aan een blokkade. 

Die stad was gebouwd op een vrij hoge heuvel en omgeven door diepe valleien. Lange tijd 

lag ze in puin en er quasi verlaten bij. Maar uiteindelijk, tijdens de regering van Fulco, de 

derde koning van het Latijnse Oosten, bouwde een zekere Pagan, bijgenaamd de 

Opperschenker, een burcht op de heuvel, waar eertijds de stad gelegen was. Die burcht werd 

opgericht op het minst steile deel van de heuvel, dat het dichtst aansluit bij de vlakte aan de 

voet van de heuvel. De opvolgers van Pagan, zijn neef Maurice en Filip van Nablus, zorgden 

voor verbeteringen aan die vesting door een omwalling en torens. Aan de buitenkant, waar 

in het verleden de oude stad gelegen was, lag nog een andere nederzetting, waar de lokale 

bewoners in hun woningen een quasi veilig onderkomen gevonden hadden. De citadel lag 

aan de oostkant en bood wel de beste bescherming, aan de andere zijden werd de heuvel, 

zoals eerder vermeld, omringd door diepe valleien. Een minimum aan omwalling rond de 

nederzetting maakte dus dat zij niet beducht moesten zijn voor vijandelijke aanvallen. Er 

waren wel twee punten, waarlangs men de top van de heuvel kon bereiken, maar met een 

beperkt contingent van verdedigers kon daar gemakkelijk een aanval van een talrijk 

vijandelijk leger afgeweerd worden. Voor de rest was de vesting compleet ontoegankelijk. 

Toen Raynald bemerkte dat de vijand gearriveerd was, verbood hij ondoordacht – zo luidde 

althans het oordeel van deskundigen – om de plaats aan de buitenzijde van de vesting en de 

aanpalende nederzetting te verdedigen. Tevens gaf hij aan de lokale bevolking, die hun 

bezittingen in de burcht in veiligheid wilden brengen, niet de toelating om hun huizen te 

verlaten of ook maar iets van hun inboedel te verhuizen.  
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Ondertussen waren zowel de ruiterij als de infanterie druk in de weer en zij deden er alles 

aan om de vijand te verhinderen om naar boven te komen. Maar de vijandelijke overmacht 

gaf de doorslag. Ze dreven al wie hun opmars in de weg stond op de vlucht, maakten zich 

meester van heel de heuvel en baanden zich een weg met hun zwaarden. Het scheelde niet 

veel of de vijand had zich ook een toegang tot de citadel geforceerd, op het ogenblik dat de 

christenen al het mogelijke deden om zich daarbinnen terug te trekken. Uiteindelijk zorgde 

het heldhaftige optreden van een ridder, Iven genaamd, ervoor dat de Turken tegengehouden 

werden. Ze waren nochtans al via de brug genaderd en dachten vlot en zonder hinder 

toegang te kunnen krijgen voor henzelf en hun gevolg via de poort vlakbij de brug. Op die 

manier moesten de inwoners door de nefaste strategie van hun heer zware materiële 

verliezen lijden, want de vijand kon al hun huizen inpalmen met heel de inboedel en al hun 

huisraad. De inwoners, die zich in de citadel in veiligheid brachten, waren zo beducht voor 

aanvallen van de vijand dat ze onbesuisd en buiten zichzelf de enige brug over de wal en 

meteen ook de enige ingang of uitweg voor de belegerden vernielden. 

Binnenin de burcht zat er een zeer talrijk, divers en ook qua seksen gemengd publiek, maar 

voor de belegerden waren ze eerder een extra belasting dan een hulp. Er waren 

pantomimespelers en muzikanten met fluit en citer, die van overal naar de bruiloft gekomen 

waren. Tegen al hun verwachtingen in – ze waren immers op zoek naar leute en een 

spetterende bruiloft – kwamen ze terecht in strijdgewoel en in gevechten die niet strookten 

met hun gewone bezigheden.  

Bovendien werd diezelfde plek ook ingenomen door veel Syriërs uit diezelfde regio, die 

daar een toevlucht gezocht hadden met vrouw en kinderen. Dat maakte dat al wie vrij naar 

buiten wilde doorheen heel die massa geen uitweg vond. De situatie was ook hinderlijk en 

lastig voor al wie nog mobiel was en een bijdrage wilde leveren aan de defensie van de stad. 

Die was, naar verluidt, wel goed voorzien van proviand, maar de wapenvoorraden waren 

ontoereikend voor een effectieve verdediging van die plaats. 

 

XXII,30 (29) De koning ontneemt de graaf van Jaffa zijn mandaat en kroont zijn neef 

Boudewijn tot koning. 
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De koning realiseerde zich intussen dat de graaf van Jaffa zich in heel die kwestie bij de 

bron van La Tubanie ondoordacht en weinig efficiënt had gedragen. Hij had hem, zoals 

eerder vermeld, tot regent benoemd, maar nu was door zijn onvoorzichtige en totaal 

ineffectieve optreden de stabiliteit van het Koninkrijk in gevaar. Op basis van wijze 

adviezen nam Boudewijn dus terug alle bestuurstaken over, die hij tevoren aan de graaf van 

Jaffa gedelegeerd had. Naar verluidt, speelden er nog andere motieven. Ter herinnering: bij 

de overdracht van het Koninkrijk aan graaf Guido had Boudewijn voor zichzelf de stad 

Jeruzalem gereserveerd en ook een jaarlijkse toelage van 10.000 goudstukken voor zijn 

privé uitgaven. Naderhand betreurde hij deze transactie en wilde hij tegen dezelfde 

voorwaarden Jeruzalem ruilen voor Tyrus. Dit was immers de meest beveiligde stad van het 

Koninkrijk en ook voor hem het meest voorzien van comfort. De graaf van Jaffa was niet 

geneigd hierop in te gaan en daarop zou de koning van gedacht veranderd zijn.  

Zonder twijfel handelde de koning volkomen terecht door nu alle bevoegdheden te ontnemen 

aan iemand, die weigerde zich soepel op te stellen in een kwestie van minder belang en nog 

wel tegenover degene, die hem alle macht had doorgegeven. Niet alleen het dagelijks beleid 

en het regentschap werd hem afgenomen, maar ook alle hoop op troonopvolging. Immers op 

unaniem advies van de baronnen en vooral van prins Bohemund van Antiochië, van graaf 
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Raymond van Tripoli, van Raynald van Sidon, van Boudewijn van Ramla, van zijn broer 

Balian en in het bijzijn van de graaf van Jaffa zelf, die het niet waagde om te protesteren, en 

ook op suggestie en aandringen van de moeder van de koning, werd Boudewijn, een jongetje 

van nauwelijks vijf jaar, met instemming van gans het volk en van de daar aanwezige clerus 

in de Verrijzeniskerk tot koning gezalfd en plechtig gekroond. Meteen en zonder enig uitstel 

legden ook alle baronnen, met het gepaste ceremonieel en met de protocollair vastgelegde 

uitingen van respect voor de koninklijke waardigheid, een eed van trouw af aan de jonge 

koning. Alleen de graaf van Jaffa werd door niemand uitgenodigd om deze eed af te leggen. 

Voor deskundige waarnemers was dit een duidelijk bewijs van een diepe vete of beter gezegd 

van een manifeste haat en dat zal in het verder verloop van de feiten nog duidelijk tot uiting 

komen.  

Maar de opinies van wijze mannen over die ingrijpende maatregel waren verdeeld en erg 

gevarieerd. Sommigen zagen in de aanstelling van dat kind tot koning geen enkel pluspunt 

voor het Koninkrijk noch positief effect op het algemeen belang. Immers, beide koningen, de 

ene door ziekte, de andere door zijn prille leeftijd, waren van geen enkel direct nut. Het leek 

meer opportuun om bij consensus het bestuur van het Koninkrijk en de zorg voor het algemeen 

belang over te dragen aan een krijgshaftige figuur met het nodige politieke talent. Anderen 

meenden echter dat die ogenschijnlijk zinloze promotie van de jonge Boudewijn niettemin 

politiek belangrijk was, omdat zo elke weg naar de troon voor de graaf van Jaffa 

gebarricadeerd werd en meteen alle hoop op successie. Hij was nu eenmaal, naar hun mening, 

incompetent. Men hoopte zo ook preventief op te treden tegen toekomstige schandalen of 

politieke omwentelingen, waarvoor altijd te vrezen valt bij het overlijden van een vorst. Allen 

waren het er niettemin hartsgrondig over eens dat voor het dagelijks beheer van het rijk, voor 

het uitsturen en terugsturen van legers, die moesten optreden tegen buitenissig vijandelijk 

geweld, de aanstelling van een regent vereist was. Nagenoeg unaniem was men van mening 

dat alleen de graaf van Tripoli daarvoor in aanmerking kwam en dat alleen hij die taak op zich 

kon nemen.  

Dit alles greep plaats op 20 november 1183 na Christus. 

 

XXII,31 (30) De koning verzamelt zijn troepen en trekt de Jordaan over om de belegerden te 

hulp te komen. Saladin maakt een einde aan de blokkade. 
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Terwijl dat alles zich in Jeruzalem afspeelde, bleef Saladin de belegerde stad nog meer 

intens met alles wat in zijn macht lag onder druk te zetten. Hij bestookte de ingesloten 

inwoners zo fel dat hen geen moment van rust gegund werd. Hij had ook acht 

belegeringsmachines laten bouwen, zes binnen de nederzetting, waar vroeger de antieke stad 

lag en nog twee aan de buitenzijde op de plaats, die in de volksmond Obelet genoemd wordt. 

De aanval op de vesting ging dag en nacht even intens door. Zij werden bestookt met zulke 

kolossale stenen dat niemand van de belegerde inwoners het waagde om ook maar één hand 

uit te steken of te komen kijken door de kijkgaten in de muur of een of ander initiatief te 

nemen voor de verdediging van de burcht. De belegerden waren totaal bevangen door paniek 

en ze durfden niet tevoorschijn komen, zelfs wanneer de vijanden het zo ver dreven om zich 

via touwen te laten zakken tot bij het vee, dat de arme burgers in de gracht vóór de burcht 

hadden gedreven. Ze konden die dieren straffeloos slachten en de karkassen in stukken 

verdelen om ze als voedsel te gebruiken. Dit alles konden ze heel die tijd ongestoord doen, 

zonder ook maar enige tegenstand te ondervinden vanwege de verdedigers van de burcht.  
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De koks en de bakkers van het vijandelijke leger en al wie de markt moest voorzien van 

koopwaar installeerden hun werkplaats in de huizen van de burgers, want die waren goed 

voorzien van al wat ze nodig hadden. Daar konden ze ongestoord al hun professionele taken 

uitoefenen. Ze hadden troffen daar ook alles aangetroffen wat ze maar konden wensen: 

graan, gerst, olie en wijn in overvloed. Ze sloegen al die goederen aan, tot spijt van de 

wettelijke eigenaars. 

De verdedigers binnenin de burcht probeerden op hun beurt ook een machine te bouwen, 

maar de operatoren aan de slingertuigen buiten de citadel lanceerden stenen naar die 

constructie met een enorme precisie. De continue inslagen en het doodsgevaar dat aan elk 

van de projectielen verbonden was, deed de christenen afzien van hun project. Zij achtten 

het meer opportuun om al wat op hen afkwam maar lijdzaam te ondergaan in plaats van 

defensieve tactieken toe te passen, waarbij ze hun leven riskeerden. Niet alleen de 

verdedigers, die uit hun schuilplaatsen kwamen om bij de kantelen stenen of spiesen naar de 

vijand te slingeren of de belegeraars te bespieden, waren aan grote gevaren blootgesteld en 

werden in paniek tot wanhoop gedreven. Ook al degenen die zich in kamers diep in de 

burcht of in schuilplaatsen hadden teruggetrokken, raakten in paniek door het gebonk en het 

gedaver van de inslaande stenen. Het was alsof ze donderslagen hoorden en zaten te wachten 

op de bliksemschichten. Gestresseerd verwachtten ze elk moment dat de geteisterde huizen 

op hen zouden instorten. 

Ondertussen had de koning van overal in zijn rijk hulp opgetrommeld. Hij nam het 

verlossende kruishout mee en haastte zich naar die plaats om de belegerden te hulp te 

komen. Toen hij bij de Zoutzee aankwam, die ook Asfaltmeer genoemd wordt, op een plaats 

die Soar of in de volksmond La Palmerie genoemd wordt, stelde hij na heel wat overleg 

Raymond van Tripoli aan tot opperbevelhebber van het leger en mentor. Saladin had via 

spionnen vernomen dat het leger van de christenen in aantocht was en dat de graaf van 

Tripoli het oppercommando gekregen had. Hij liet daarop de belegeringstuigen demonteren 

en gaf aan zijn troepen het bevel om zich terug te trekken. Hij gaf dus het beleg op, dat een 

hele maand lang een kwelling betekend had voor de burcht en keerde terug naar zijn eigen 

gebied. De koning rukte niettemin met heel zijn leger tot bij Kerak op. Zijn aankomst zorgde 

bij de burgers voor de al zo lang verhoopte opluchting. Vervolgens gaf hij bevel om terug te 

keren. Hij verzamelde zijn leger en bereikte veilig en wel Jeruzalem. 
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BOEK XXIII. Zal Raymond van Tripoli het Koninkrijk Jeruzalem kunnen redden?  

 

Proloog. 

  

  

 

 

 

5 

      

   

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

Gefrustreerd door al die rampen, die maar al te vaak of beter gezegd bijna zonder ophouden 

ons koninkrijk getroffen hebben, hadden wij ons voorgenomen om vanaf nu onze pen neer te 

leggen en de kroniek, die wij voor het nageslacht wilden publiceren, stilzwijgend te 

begraven. Want niemand kan onbewogen blijven bij het bekend maken van de zwakheden 

van het vaderland en de fouten van landgenoten. Het is immers een normaal menselijk 

gegeven en het gaat ook door voor quasi natuurlijk dat iedereen zijn uiterste best doet om 

zijn vaderland op te hemelen en medeburgers hun succes niet te misgunnen. Maar niets kan 

ons nog inspireren tot lofbetuigingen. De catastrofale situatie van ons vaderland en diverse 

vormen van ellende geven ons alleen aanleiding tot geweeklaag en tranen. 

Tot nog toe hebben wij in de voorgaande boeken zo goed mogelijk de exploten beschreven 

van de helden, die de afgelopen tachtig jaar en zelfs nog eerder het christelijke Oosten en in 

het bijzonder Jeruzalem bestuurden. Maar nu missen wij de moed om dit werk verder te 

zetten. Wij zijn immers gedegouteerd door de actuele situatie en verbijsterd door alles wat 

zich voor onze ogen en oren afspeelt en zelfs niet waard is om opgenomen te worden in 

gelijk welke zang van Codrus1 of gedicht van Maevius2. Wij vinden immers niets in het 

palmares van onze huidige leiders, dat een zinnig mens waard acht om in de schatkamers 

van de herinnering te deponeren, niets wat een lezer zou kunnen bekoren of een schrijver 

respect zou opleveren. Nu ontbreekt het bij ons, zoals de profeet er zich terecht over 

beklaagt, “de wijzen aan raad, de priesters aan onderricht, de profeten aan inspirerende 

woorden.”3 Bij ons geldt nu ook het motto “zo het volk, zo de priesters”4 en men kan dan 

ook terecht deze profetische uitspraak op ons toepassen: “Heel ons hoofd doet pijn, heel ons 

hart is ziek. Van voetzool tot kruin is er geen plek meer gaaf.”5 Wij zijn nu op het punt 

beland dat “wij de kwalen van onze tijd, maar evenmin de remedies daarvoor nog kunnen 

verdragen”6. Ten gevolge van onze zonden heeft de vijand nu het initiatief in handen. In het 

verleden waren wij meestal aan de winnende hand en konden wij herhaaldelijk roemrijke 

overwinningen behalen, maar nu moeten wij, bij gebrek aan goddelijke ondersteuning, in 

bijna elk treffen het onderspit delven.  

Daarom dachten wij te moeten zwijgen en leek het ons meer opportuun om al onze 

mislukkingen in het duister te hullen in plaats van alles, waarover wij ons moeten schamen, 

in het licht te stellen. Maar sommigen willen dat wij het project dat wij voor ogen hadden 

zouden verderzetten. Zij dringen er bij ons fel op aan dat wij door ons werk de volledige 

geschiedenis van het Koninkrijk Jeruzalem, inclusief alle positieve en negatieve facetten, 

aan het nageslacht zouden doorgeven. Als stimulerende voorbeelden verwijzen ze daarbij 

naar de meest prominente historiografen. Zo heeft Titus Livius niet alleen de successen maar 

ook de zwarte bladzijden van de Romeinen op schrift gesteld. En ook Josephus heeft niet 

alleen de topprestaties van de Joden, maar ook hun schanddaden in het lang en het breed in 

zijn geschriften opgenomen. Zij die aandringen op een verderzetting van ons werk komen 

                                                           
1 Dichter en waarschijnlijk tijdgenoot van Vergilius, vermeld in P. Vergilius Maro, Bucolica VII, 22 en 26. 
2 Dichter, tijdgenoot van Vergilius, vermeld in P. Vergilius Maro, Bucolica III, 90; Horatius wijdt aan hem, “de 
stinkende Maevius” zijn tiende epode. 
3 Jeremia 18,18. 
4 Hosea 4,9 en Jesaja 24,2; cf. supra I,8. 
5 Jesaja 1,5-6. 
6 Titus Livius, Ab Urbe Condita, proloog v.9. 
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met nog tal van andere voorbeelden aandragen. Natuurlijk beschikken zij over sterke 

argumenten, want het is evident dat de corebusiness van de historiografen erin bestaat om 

beide facetten van het verleden evenwaardig te behandelen. Door de successen uit het 

verleden te vertellen willen zij het nageslacht tot diezelfde positieve ingesteldheid brengen, 

terwijl het voorbeeld van mislukkingen en fouten hen meer alert moet maken om in 

soortgelijke omstandigheden meer bezonnen op te treden. Het is immers de taak van 

kroniekschrijvers om gebeurtenissen te registreren, niet zoals zij die zelf zouden wensen, 

maar zoals de feitelijke realiteit die aanbiedt. Het resultaat hiervan is nu eenmaal divers en 

niet eenduidig, vooral als het over oorlog gaat. Successen krijgen dan niet altijd een vervolg 

en perioden van tegenspoed wisselen af met meer positieve intermezzo’s.  

Wij laten ons dan maar overtuigen en stappen af van ons eerdere plan. Wij zullen het dus 

met de hulp van de Heer, bij leven en welzijn, op ons nemen om al wat de toekomst ons aan 

feitenmateriaal, positief of negatief, zal opleveren nauwkeurig op te tekenen.  
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Ondertussen verergerde van dag tot dag om ongekende redenen de onenigheid tussen de 

koning en de graaf van Jaffa. Tot dan toe had de koning zijn rancune kunnen beheersen, 

maar nu was de situatie blijkbaar zo geëscaleerd dat de koning openlijk op zoek ging naar 

argumenten om het huwelijk van zijn zuster te ontbinden en de scheiding te kunnen 

uitspreken. Daartoe belegde hij een officiële vergadering met de patriarch en hij vroeg hem 

om een datum vast te leggen om het huwelijk aan te vechten en dit plechtig te laten 

ontbinden in het bijzijn van de patriarch.  

De graaf werd over deze gang van zaken geïnformeerd bij zijn terugkeer van een veldtocht. 

Hij verliet daarop onmiddellijk het leger en vertrok langs de kortste weg naar Ascalon. Hij 

liet ook tegelijkertijd zijn vrouw verwittigen, die op dat moment in Jeruzalem verbleef, om 

nog vóór de intocht van de koning in allerijl de stad te verlaten en naar Ascalon te 

vertrekken. Hij vreesde immers dat de koning zijn zuster niet meer naar haar echtgenoot zou 

laten vertrekken, indien hij daartoe de kans kreeg. 

De koning zond daarop een bode naar de graaf om hem, met redenen omkleed, te 

convoceren. Maar de graaf ging op die oproep niet in en voerde ziekte als excuus aan voor 

zijn niet verschijnen. De koning liet hem daarop bij herhaling opnieuw oproepen, maar de 

graaf vertikte het om te komen. Daarop besloot de koning om persoonlijk naar Ascalon te 

gaan om hem ter plaatse officieel en met luide stem ter verantwoording te roepen. Toen hij 

in het gezelschap van enkele baronnen bij die stad arriveerde, stonden zij echter voor een 

gesloten stadspoort. Hij bonkte daarop met zijn hand en gaf tot driemaal toe het bevel om de 

stadspoorten te openen, maar trof daar niemand aan die aan zijn bevel gevolg kon geven. 

Uiteraard maakte hij zich terecht boos en hij keerde terug, terwijl heel de stadsbevolking 

hierop toekeek. Zij hadden zich bij het bericht over de aankomst van de koning opgesteld op 

de stadsmuren en in de torens om toe te kijken op de afloop van de gebeurtenissen.  

De koning trok vervolgens rechtstreeks naar Jaffa. Nog voor hij daar arriveerde, kwamen 

hem onderweg talrijke burgers tegemoet en wel de meest prominente leden van beide 

standen. Zij openden voor hem de stadspoorten en zo kon hij zonder problemen zijn intrede 

doen. Hij stelde een gouverneur aan om de lopende zaken te beredderen en trok dan verder 

naar Akko, waar hij een algemene raad van het Koninkrijk bijeenriep. Toen op de 

afgesproken datum alle leiders van het rijk daar samengekomen waren, deed de patriarch 

met de steun van de twee Meesters, zowel van de Tempel als van het Hospitaal, een beroep 
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op de koning. Hij hield een pleidooi voor de graaf van Jaffa en deed daarbij zelfs een knieval 

voor de koning. Hij smeekte hem om zijn wrok tegen de graaf te laten varen en hem gratie te 

verlenen. Maar de drie vonden niet meteen gehoor en verlieten daarop verontwaardigd niet 

alleen de algemene raad, maar zelfs de stad. 

Op diezelfde algemene raad was bij de daar aanwezige leiders het voorstel ingediend om een 

missie uit te sturen naar de koningen en leiders van het Westen met een oproep om hulp te 

komen bieden aan het christendom en aan ons koninkrijk. Dit punt had prioritair moeten 

besproken worden, maar de patriarch had, zoals gezegd, zelf het woord genomen en zonder 

enig respect voor de agenda een pleidooi gehouden voor de graaf. Daarop was hij, zoals 

eerder vermeld, impulsief vanuit Akko vertrekken.  

Toen de graaf van Jaffa vernam dat de koning niet geneigd was om vrede met hem te 

sluiten, maakte hij de lijst van zijn fouten nog wat langer. Hij vertrok aan het hoofd van zijn 

troepen naar Daron en deed daar een onverhoedse aanval op het kamp van een aantal 

Arabieren, die in die omgeving hun tenten hadden opgeslagen om hun kudden te weiden. Zij 

hadden een vrijgeleide gekregen van de koning, vertrouwden op zijn gegeven woord en 

waanden zich dan ook veilig. Ze waren totaal niet voorbereid op deze overval en zo kon de 

graaf dus met heel wat buit en slaven naar Ascalon terugkeren. 

Toen de koning dit vernam, riep hij opnieuw zijn baronnen samen en hij droeg het algemeen 

beheer en de integrale zorg voor het Koninkrijk over aan de graaf van Tripoli, op wiens 

wijsheid en krachtige persoonlijkheid hij kon vertrouwen. Met deze ingreep kwam hij 

duidelijk in grote mate tegemoet aan de wensen van heel het volk en van de baronnen. In de 

ogen van iedereen betekende deze overdracht van het algemeen beleid over het Koninkrijk 

immers de enige en ultieme kans op redding. 
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