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Voorwoord 

 
Geloof wordt vaak door machthebbers gebruikt om een excuus te hebben oorlogen te 
beginnen en de gruwelijkste misdaden te (laten) begaan. Hun uiteindelijke doel is meestens 
hun eigen macht te verstevigen en/of uit te breiden. Hierbij wordt vaak misbruik gemaakt 
van eenvoudige mensen, mensen zonder geld, of toekomstperspectief. We zien nu, hoe de 
IS dat doet en in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was er de bloederige 
geloofsoorlog tussen protestant en katholiek in Ierland en nog geen 1000 jaar geleden 
vonden de eerste kruistochten plaats. Geloof was toen deels aanleiding en deels dekmantel 
voor een oorlog, waarbij het grotendeels bij de vooraanstaande kruisvaarders om 
verwerving van macht ging.  
Van die eerste kruistocht is een interessant, gedetailleerd verslag over. Bij het lezen van dat 
verslag realiseer je je dat wij als westerlingen ook niet vrij zijn van religieuze misdaden.
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Inleiding 
 
In 638 werd Jeruzalem al door de Arabieren ingenomen en de  christenen 
hebben zich pas 450 jaar later daar echt druk om gemaakt. Pas in de 11e eeuw 
wilde men Jeruzalem terug, niet zozeer uit geloofsgronden maar uit 
economische overwegingen en expansiedrang. 
De kruistochten stonden onder de auspiciën van de kerk en dat bevreemdt 
omdat men lange tijd afkerig van oorlog was geweest. Deze militaire 
kruistochten konden alleen, als men binnen de kerk de antimilitaristische 
instelling had laten varen. Dit was in de loop der eeuwen al geleidelijk gebeurd 
in Frankrijk. De geestelijken daar hadden in toenemende mate veten in 
gebieden proberen te beëindigen. Daarvoor hadden ze vechtersbazen bij elkaar 
gebracht en hen gedwongen in te stemmen met het afkondigen van een Pax 
Christi, een vrede van God. In dat geval waren bepaalde bevolkingsgroepen, 
zoals geestelijken, vrouwen, pelgrims, kooplieden onschendbaar. Ook werd er 
wel een godsbestand afgekondigd. Hierdoor bleef het vechten tot enkele dagen 
per week beperkt. Overtreders werden gestraft en de geestelijken, die aan het 
hoofd van dit alles stonden werden geleidelijk zelf zo gedwongen het zwaard te 
gebruiken. Zo werd in Luik in 1082 het Tribunal de la Paix opgericht. Hierbij 
werd samenwerken met de ridders noodzakelijk en werd het ridderideaal niet 
alleen de vorst te dienen, maar ook de kerk en weduwen en wezen te 
beschermen. De ridderslag kreeg nu ook een religieus tintje. De kruistochten 
werden het werk van ridders met een vrome inslag. In deze tijd kwam ook het 
idee van een rechtvaardige oorlog naar voren om het christendom te 
verbreiden. Dit was gebaseerd op Augustinus. 
De kerk en de paus wilden best een kruistocht uitroepen, zoals in 1095 in 
Clermont bleek. De respons was onverwacht groot, o.a. omdat de 
eschatologische gedachte in de 11e eeuw groeide. Men wilde in Jeruzalem zijn, 
wanneer Jezus daar weer zou komen om over de wereld te oordelen. De 
pelgrimscharen, die naar Jeruzalem trokken, zijn door de Arabieren niet echt 
gehinderd,omdat ze als toeristen geld in het laatje brachten. De slagkracht 
moest van de ridders komen. Zij werden gedreven door verlangen naar roem 
en buit en ook religieus fanatisme. 
 
Het Oostromeinse rijk kende na een bloeiperiode in de 10e eeuw grote militaire 
problemen met de Turken. De Seldsjoeken hadden in 1050 al een groot rijk in 
Perzië gesticht en rukten verder naar het westen op. Ze maakten in 1071 een 
einde aan het Armeense rijk en de Bijzantijnse keizer moest tegen ze te velde 
trekken. Voorgenomen hulp van de paus bleef uit door de investituurstrijd. In 
1081 besteeg Alexius Commenus de troon. Deze was sterk op politiek en 
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militair gebied. Hij wist een aanval van Robert Guiscard in Albanië af te slaan en 
intussen viel het Seldsjoekse rijk uiteen. Hij bleef wel versterking nodig hebben 
en wist Robrecht de Fries en de graaf van Vlaanderen in 1090 aan zich te 
binden met 500 ridders. Omdat dit blijkbaar beviel, deed hij in 1095 een 
tweede keer een verzoek aan de paus, nu Urbanus, ridders te sturen. Op zijn 
oproep werd massaal gereageerd. 
In de tweede helft van de 11e eeuw was het Seldsjoekse rijk uiteengevallen in 
verschillende sultanaten, die regelmatig met elkaar streden. Klein-Azië was 
grotendeels in handen van het sultanaat van Rum (=Rome). In het zuiden 
hadden de Fatimieden de macht o.a. in jeruzalem, dat in 1099 in hun handen 
was. 
 
Alexius was dus gedwongen paus Urbanus II in 1095 om hulp te vragen. Deze 
paus hield in 1095 een synode in Clermont en legde het verzoek om hulp voor. 
Waarschijnlijk heeft hij toen alleen een oproep gedaan voor hulp aan de keizer 
en niet per se om Jeruzalem te bevrijden. Waarschijnlijk nam hij het plan van 
Gregorius de VII weer op om ook over het oosten als kerkelijk leider erkend te 
worden en hoopte hij dat te bereiken door het verlenen van hulp. Zo wilde hij 
het schisma terugdraaien. Dat hij meer in de geest had kan men opmaken uit 
het feit dat iedere deelnemer een rood kruis op zijn schouder droeg en een 
volle aflaat kreeg. Er werd enorm gereageerd. Met enthousiaste woorden 
‘Deus lo vult.’1 werd het kruis aangenomen en ging men er meteen vanuit dat 
Jeruzalem het einddoel was. Raimond van Toulouse verklaarde bijzonder snel 
dat hij mee deed. Uit naam van de paus deed Adhemar bisschop van le Puy 
mee. Verder werd overal door de geestelijken een oproep gedaan. Peter van 
Amiens, of Peter de Heremiet was een kruistochtprediker, die waarschijnlijk 
vooral met eschatologische gedachten op de gewone bevolking heeft ingwerkt. 
Grote massa’s zijn zonder voorbereidingen naar het oosten getrokken. Velen 
van deze mensen uit het gewone volk hadden ook gewone namen, zoals 
Wouter zonder Have (sine Habere). Op veel plaatsen werden er al voor de 
tochten zelf pogroms op de joden gedaan. Wie zich niet bekeerde werd 
afgmaakt. Slechts de volksgroep van Peter de Kluizenaar bereikte 
Constantinopel. De andere volkstochten liepen voor die tijd al op niets uit. De 
keizer wist niet hoe snel hij deze ordeloze groep over de Bosporus moest 
zetten, waar zij verder geen kans hadden. De echte slagkracht moest komen 
van de ridders. Aan hun tocht deden wel geen koningen of keizers mee, maar 
wel feodale vorsten, zoals Raimond van Toulouse met zijn contingent uit Zuid-
Frankrijk, Bohemund van Tarente met zijn Normandiërs uit Zuid-Italië, Robert 
Courthose, de hertog van Normandië en zoon van Willem de Veroveraar uit 

                                                      
1 God wil het. 
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Noord-Frankrijk met Robrecht II van Vlaanderen, de zoon van Robrecht de 
Fries, verder hertog Godfried van Bouillon, aanvoerder van de Lotharingers, 
vergezeld door zijn broer Boudewijn graaf van Boulogne. Godfried was 
waarschijnlijk diep religieus. Hij had voor zijn vertrek al zijn have verkocht en 
wilde waarschijnlijk in Jeruzalem blijven. Zijn broer was er vooral op uit fortuin 
te maken in het beloofde land en dat is hem ook goed gelukt. Hij werd 
uiteindelijk koning van Jeruzalem. Verder kwam ook uit de Nederlanden 
Boudewijn II van Henegouwen. 
In 1097 arriveerden de 4 contingenten in Constantinopel. Waarschijnlijk waren 
er vier- tot vijfduizend ruiters met nog veel voetvolk. De keizer was vooral bang 
voor de Normandiërs uit Zuid-italië, die hem 10 jaren voor die tijd hadden 
aangevallen. Daarom wilde hij van alle aanvoerders een leeneed, dat hij 
zeggenschap zou krijgen over alle veroverde gebieden van het vroegere rijk. Hij 
moest dan wel bescherming bieden. Daarna begon de tocht door Klein-Azië, 
werden de Seldsjoeken een aantal keren verslagen en men bereikte makkelijk 
Antiochië. Het beleg duurde 7 maanden en men kwam door verraad binnen. 
Kort daarop verscheen het ontzettingsleger van Kerbogha, de sultan van 
Mosoel in het noorden van Mesopotamië. Kerbogha belegerde nu de 
kruisvaarders en de keizer, die met hulp onderweg was, wanhoopte aan de 
redding van de kruisridders, ging terug. Zo verbrak hij zijn leeneed. Daarom 
behield Bohemund van Tarente Antiochië. Toch wisten de kruisridders de 
sultan te verslaan onder andere door religieus fanatisme doordat de lans, 
waarmee Christus gestoken was, teruggevonden was, hoewel die ook al o.a. in 
Constantinopel en in de kapel van de Duitse koningen was. Na de verovering 
van Antiochië wilden de ridders niet meer echt verder. Bohemund had nu 
Antiochië, Boudewijn had al iets te Edessa aan de overkant van de Eufraat. Nu 
moesten Raimond en Godfried met de noordfranse troepen Jeruzalem 
veroveren. in juni 1099 bereikten ze Jeruzalem en namen na vijf weken de stad 
in. De inname ging gepaard met een massaslachting. 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER I 

[i]1095 Synode van Clermont 
Cum iam appropinquasset1 ille terminus2 quem dominus Iesus cotidie3 suis demonstrat4 
fidelibus5, specialiter in euangelio6 dicens: "Si quis uult post me uenire, abneget7 
semetipsum8 et tollat crucem9 suam et sequatur me" facta est igitur motio10 ualida11 
per uniuersas12 Galliarum13 regiones, ut si aliquis Deum studiose14 puroque corde15 et 
mente sequi desideraret, atque post ipsum crucem fideliter baiulare16 uellet, non 
pigritaretur17 Sancti Sepulchri uiam celerius arripere18. Apostolicus19 namque Romanae 
sedis ultra montanas partes quantocius profectus est cum suis archiepiscopis20, 
episcopis, abbatibus21, et presbiteris22, coepitque subtiliter sermocinari23 et predicare24, 
dicens, ut si quis animam suam saluam25 facere uellet, non dubitaret humiliter uiam 
incipere Domini, ac si denariorum26 ei deesset copia27, diuina28 ei satis daret 
misericordia29. Ait namque  

                                                      
1 = appropinquavisset 
2 terminus   grens(lijn), grenssteen, eindpunt, dag 
3 cotidie   dagelijks 
4 demonstrare   tonen 
5 fidelis   gelovig 
6 evagelium   evangelie 
7 abnegare   verloochenen 
8 = se ipsum 
9 crux, crucis   kruis 
10 motio, motionis  beweging 
11 validus   sterk 
12 universi pl.m, -ae, -a alle 
13 Galliae: de Romeinen hadden verschillende Gallische provincies gehad. 
14 studiosus   ijverig 
15 cor n., cordis  hart 
16 baiulare   dragen 
17 pigritari   talmen, dralen 
18 arripere   inslaan 
19 (dominus) apostolicus  de zendeling, de paus, die de apostolische zetel van 

 Petrus heeft. 
20 archiepiscopus  aartsbisschop 
21 abbas, abbatis  abt 
22 presbyterus   priester 
23 sermocinari   gesprek voeren, praten 
24 predicare   openlijk verkondige, preken 
25 salvus   behouden 
26 denarii m.pl.  denarii, zilvermunt van 10 as; hier: geld 
27 copia   voorraad 
28 divinus   goddelijk 
29 misericordia  erbarmen 
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DE DADEN DER FRANKEN 
BOEK I 

 
Toen reeds die dag gekomen was, die de heer Jezus dagelijks zijn gelovigen laat 
zien, terwijl hij met name in het evangelie zegt: ‘Als iemand mij wil volgen, laat hij 
dan zichzelf verloochenen en zijn kruis nemen en mij volgen.’, is er dus een 
krachtige beweging door alle contreien der Gallische gebieden gegaan, zodat, als 
iemand ijverig en met zuiver hart en zuivere geest verlangde te volgen en achter 
zichzelf het kruis gelovig wilde dragen, hij niet zou dralen snel de weg van het 
Heilige Graf te nemen. Want de zendeling van de stoel te Rome is zo snel mogelijk 
over de berggebieden vertrokken met zijn aartsbisschoppen, bisschoppen, abten 
en priesters en hij is begonnen tactisch gesprekken te voeren en preken te 
houden, terwijl hij zei, dat als iemand zijn ziel wilde redden1, hij niet moest 
aarzelen de weg van de heer in te slaan en als hij een gebrek aan geld had, dan zou 
de goddelijke barmhartigheid hem genoeg geven. 
 

                                                      
1 verwijzing naar aflaten 
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domnus apostolicus 'Fratres, uos oportet multa pati pro nomine Christi, uidelicet1 
miserias, paupertates, nuditates2, persecutiones3, egestates4, infirmitates5,fames6, 
sites7 et alia huiusmodi8, sicuti9 Dominus ait suis discipulis10: "Oportet uos pati 
multa pro nomine meo", et: "Nolite erubescere11 loqui ante facies12 hominum; ego 
uero dabo uobis os13 et eloquium14", ac deinceps15: "Persequetur uos larga16 
retributio17". Cumque iam hic sermo18 paulatim per uniuersas regiones ac 
Galliarum patrias coepisset crebrescere19, Franci audientes talia protinus20 in 
dextra crucem suere21 scapula22, dicentes sese Christi unanimiter23 sequi uestigia, 
quibus de manu erant redempti24 tartarea25. Iamiamque26 Galliae suis remotae27 
sunt domibus. 

                                                      
1 videlicet   namelijk 
2 nuditas, -tatis  naaktheid 
3 persecutio, -cutionis  vervolging 
4 egestas   gebrek 
5 infirmitas   zwakte 
6 fames   honger 
7 sitis    dorst 
8 huiusmodi   van deze aard, zulke 
9 sicuti    zoals 
10 discipulus   leerling 
11 erubescere 3  rood worden, zich schamen 
12 facies 5   gezicht, gelaat 
13 os n., oris   mond 
14 eloquium   welsprekendheid, woord 
15 deinceps   daarna 
16 largus   rijkelijk 
17 retributio, -ionis  vergoeding 
18 sermo   gesprek, boodschap 
19 crebrescere 3  zich verspreiden 
20 protinus adv.  onmiddellijk 
21 suere en sequi inf. historici, vertalen als perf; suere - naaien 
22 scapula   schouder(blad) 
23 unanimiter adv.  eensgezind 
24 redimere 3,-demi,-demptus bevrijden 
25 tartareus   van de Tartarus, de onderwereld, de hel 
26 iamiamque   zo dadelijk, ieder ogenblik, al 
27 removeri 2   verwijderen 
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De paus zei immers,: ‘Broeders, jullie moeten veel lijden voor de naam van Christus, namelijk 
ellende, armoede, naaktheid, vervolgingen, behoeftigheid, ziekte, honger,dorst en andere 
zulke dingen, zoals de Heer tot zijn leerlingen zegt: ‘Jullie moeten veel lijden voor mijn 
naam.’en ‘Schaamt je niet te spreken voor de ogen der mensen; ik echter zal jullie een mond 
en welsprekendheid geven.’ en daarna: ‘Een rijkelijke vergoeding zal jullie bereiken.’ Toen 
reeds deze boodschap begonnen was zich geleidelijk te verspreiden over alle gebieden en de 
vaderlanden der Galliën, naaiden de Franken onmiddellijk bij het horen van zulke woorden 
op de rechter schouder een kruis, terwijl zij zeiden dat ze de sporen van Christus eensgezind 
volgden, waardoor zij uit de hand van de Tartarus bevrijd waren. Reeds zijn de Franken uit 
hun huizen vertrokken. 
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[ii] Aankomst Petrus Heremita in Constantinopel 
Fecerunt denique Galli1 tres partes. Vna pars Francorum in Hungariae intrauit regionem, 
scilicet Petrus Heremita, et dux Godefridus, et Balduinus frater eius, et Balduinus 
comes2 de Monte.Isti potentissimi3 milites et alii plures, quos ignoro, uenerunt per uiam 
quam iamdudum4 Karolus Magnus mirificus5 rex Franciae aptari6 fecit usque7 
Constantinopolim. 
Petrus uero supradictus8 primus uenit Constantinopolim in kalendis9 Augusti et cum eo 
maxima gens Alamannorum. Illic10 inuenit Lombardos et Longobardos et alios plures 
congregatos11, quibus imperator iusserat dari mercatum12, sicuti erat in ciuitate13, 
dixitque illis 'Nolite transmeare14 Brachium15, donec ueniat maxima Christianorum 
uirtus16, quoniam uos tanti non estis, ut cum Turcis preliari17 ualeatis18. Ipsique 
Christiani nequiter19 deducebant20 se, quia palatia21 urbis sternebant22 et ardebant23, et 
auferebant plumbum24 quo ecclesiae25 erant coopertae26 et uendebant27 Grecis28. 
Vnde29 imperator iratus est iussitque eos  

                                                      
1 Gallus   Galliër 
2 comes, comitis  graaf 
3 potens   machtig 
4 iamdudum   lang geleden 
5 mirificus   wonderbaarlijk 
6 aptare   in orde brengen 
7 usque    helemaal, onafgebroken 
8 supradictus   boven genoemd 
9 kalendae pl.t.  de eerste 
10 illic    daar 
11 congregare   samenbrengen 
12 dare mercatum  markt organiseren 
13 civitas, -tatis  burgerij, stad 
14 transmeare   oversteken 
15 Brachium   de Dardanellen 
16 virtus f., virtutis  deugd, leger 
17 preliari + dat.  vechten met 
18 valere 2   kunnen 
19 nequiter   op slechte wijze 
20 se deducere 3  zich gedragen 
21 palatium   paleis 
22 sternere   tegen de grond slaan 
23 ardere 2 tr.   in brand steken 
24 plumbus   lood 
25 ecclesia   kerk 
26 coopertus   bedekt 
27 vendere 3   verkopen 
28 Grecus   Griek 
29 unde rel. aansluiting daarom 
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Uiteindelijk hebben de Franken drie delen gecreëerd. Een deel van de Franken 
betrad het gebied Bulgariije, namelijk Petrus de Heremiet en hertog Godfried en 
zijn broer Boudewijn en Boudewijn de graaf van Henegouwen. Die zeer machtige 
ridders en nog meer, die ik niet ken, zijn over de weg gekomen, die lang geleden 
Karel de Grote de geweldige koning van Frankrijk in orde heeft laten maken tot 
aan Constantinopel. 
Echter de eerder genoemde Petrus kwam als eerste in Constantinopel op 1 
augustus en met hem een zeer grote menigte Duitsers. Daar trof hij Lombarden en 
Longobarden en nog meer mensen verzameld aan, voor wie de Keizer had bevolen 
markt te houden, zoals die was in de stad en hij zei hun: ‘Steekt de Bosporos niet 
over, totdat het zeer grote leger van de  christenen komt, omdat jullie niet met 
zovelen zijn, dat jullie in staat zijn met de Turken te strijden. De  christenen zelf 
gedroegen zich slecht, omdat zij de paleizen in de stad kort en klein sloegen en in 
de brand staken en het lood meenamen, waarmee de kerken bedekt waren en dat 
aan de Grieken verkochten. Daarom was de Keizer boos en beval hun 
 

Alexius Komnenos.
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transmeare Brachium. Postquam transfretauerunt1, non cessabant agere omnia 
mala, comburentes2 et deuastantes3 domos et ecclesias. Tandem peruenerunt 
Nicomediam, ubi diuisi4 sunt Lombardi et Longobardi, et Alamanni a Francis, quia 
Franci tumebant5 superbia6. Elegerunt7 Lombardi et Longobardi seniorem8 super 
se, cui nomen Rainoldus, Alamanni similiter9. Et intrauerunt in Romaniam et per 
quatuor dies ierunt ultra10 Nicenam urbem inueneruntque quoddam castrum11 cui 
nomen Exerogorgo, quod erat uacuum12 gente13. Et apprehenderunt illud, in quo 
inuenerunt satis frumenti et uini et carnis, et omnium bonorum abundantiam14. 
Audientes itaque Turci quod Christiani essent in castro, uenerunt obsidere illud. 
Ante portam castri erat puteus15, et ad pedem castri fons uiuus16, iuxta17 quem 
exiit Rainaldus insidiari18 Turcos. Venientes uero Turci in festo sancti Michahelis19, 
inuenerunt Rainaldum et qui cum eo erant, occideruntque Turci multos ex eis. Alii 
fugerunt in castrum. Quod confestim20 Turci obsederunt, eisque aquam 
abstulerunt21. Fueruntque nostri in tanta afflictione22 sitis23, ut flebotomarent24 
suos equos et asinos25, quorum sanguinem bibebant. Alii mittebant zonas26 atque 

                                                      
1 transfretare   de zeestraat oversteken 
2 comburere 3   verbranden 
3 devastare   vernietigen 
4 dividere 3   scheiden 
5 tumere 2   gezwollen zijn 
6 superbia   trots, hoogmoed 
7 eligere 3, -legi  uitkiezen 
8 senior   een heer (signeur) 
9 similiter   evenzo 
10 ultra + acc.   voorbij 
11 castrum   vesting 
12 vacuus + abl.  vrij van 
13 gens, gentis   volk, mensen 
14 abundantia   overvloed 
15 puteus   kuil, put, regenbak 
16 vivus   levend, stromend 
17 iuxta + acc.   naast 
18 insidiari   belegeren 
19 Sint Michaël is een christelijk herfstfeest Het Concilie van Mainz heeft in 813 besloten dat 
29 september een feestdag is voor de aartsengel Michaël en alle andere engelen. 
20 confestim   ijlings 
21 aufferre,-tuli, -latus  ontnemen 
22 afflictio   het getroffen zijn 
23 sitis    dorst 
24 flebotomare  aderlaten 
25 asinus   ezel 
26 zona    gordel 
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panniculos1 in piscinam2, et inde exprimebant aquam in os suum. Alii mingebant3  

                                                      
1 panniculus   doekje 
2 piscina   (vis)vijver, reservoir (wat voor? afvalwater of urnie?) 
3 mingere   wateren, plassen 
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de Bosporos over te steken. Nadat ze waren overgestoken, hielden ze niet op louter 
slecht te handelen: ze verbrandden en verwoestten huizen en kerken. Uiteindelijk 
bereikten ze Nicomedia, waar de Lombarden en Longobarden zich afscheidden en de 
Duitsers apart gingen van de Franken, omdat de Franken zich erg hoogmoedig 
gedroegen. De Lombarden en Longobarden kozen als heer over zich een man die 
Rainaldus heette en de Duitsers deden datzelfde. Ze trokken Rum1 in en in vier dagen 
tijd trokken ze voorbij aan de stad Nikomedia 

 
Seljuk Sultanaat van Rum 1190 Locator Map.svg 
en ze troffen een vesting aan, dat de naam Xerigordo had en dat zonder mensen 
was. Ze namen die in en vonden daar voldoende graan en wijn en vlees en een 
overvloed aan alle goederen. Toen dus de Turken hoorden, dat de  christenen in de 
vesting waren, kwamen ze om die te belegeren. Voor de poort van de vesting was 
een kuil en aan de voet van de vesting een stromende bron, langs deze verliet 
Rainaldus de vesting om de Turken te belagen. De Turken kwamen op de feestdag 
van sint Michael. Ze troffen Rainaldus en zijn metgezellen aan en doodden velen 
van hen. De rest vluchtte de vesting in. De Turken hebben die ijlings belegerd en 
hen afgesneden van het water. De onzen leden zo’n ontzettende dorst, dat ze hun 
eigen paarden en ezels aderlieten en hun bloed dronken. Anderen lieten hun 
gordels en lappen in een reservoir en persten het water daaruit in hun mond. 

                                                      
1 Het sultanaat Rûm of Roem, ook wel Iconium of Konya, was een rijk in Anatolië van 1077 
tot 1307. Het sultanaat was een afsplitsing van het rijk van de Seltsjoeken, die Romeinse 
(lees: Byzantijnse) gebieden hadden veroverd; vandaar dat men zichzelf Rûm (="Rome") 
noemde 
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in pugillo1 alterius, et bibebant. Alii fodiebant2 humidam3 terram, et supinabant4 
se, terramque sternebant5 super pectora sua, pro6 nimia7 ariditate8 sitis. Episcopi 
uero et presbiteri confortabant9 nostros et commonebant ne deficerent10. Haec 
tribulatio11 fuit per octo dies. Denique dominus Alamannorum concordatus est12 
cum Turcis, ut traderet socios illis, et fingens13 se exire ad bellum, fugit ad illos et 
multi cum eo. Illi autem qui Deum negare noluerunt, capitalem sententiam14 
susceperunt15. Alios quos ceperunt uiuos adinuicem16 diuiserunt quasi oues17. Alios 
miserunt ad18 signum19 et sagittabant20 eos; alios uendebant et donabant quasi 
animalia. Quidam conducebant suos in domum suam, alios in Corosanum21, alios in 
Antiochiam22, alios in Aleph23, aut ubi ipsi manebant. Isti primo felix24 acceperunt 
martirium25 pro nomine Domini Iesu. 

                                                      
1 pugillus  holle hand 
2 fodere 5  uitgraven 
3 humidus  vochtig 
4 supinare  op hun rug gaan liggen 
5 sternere 3  strooien 
6 pro + abl.   wegens 
7 nimius  al te grote 
8 ariditas, -tatis droogte 
9 confortare  sterken, troosten 
10 deficere 5  versagen 
11 tribulatio  droefenis, ellende 
12 concordari cum het eens worden met 
13 fingere 3  veinzen 
14 sententia capitalis doodstraf 
15 suscipere 5  op zich nemen, lijden 
16 adinvicem  onder elkaar 
17 ovis   schaap 
18 ad + acc.  tot, om te dienen als 
19 signum  teken, merk 
20 sagittare  pijlen schieten 
21 Corosanus  Khorasan 
22 Antiochia  Antiochia 
23 Aleph  Haleb 
24 felix   gelukkig, genadig 
25 martirium  martelaarschap 
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Anderen plasten in de holle hand van een ander en dronken dat op. Weer anderen groeven 
in de vochtige aarde en gingen op hun rug liggen en gooiden de aarde op hun borst, omdat 
ze door de dorst te veel uitgedroogd waren. De bisschoppen en priesters echter 
bemoedigden de onzen en vermaanden hen niet op te geven. Deze kwelling duurde acht 
dagen lang. Uiteindelijk heeft de heer der Duitsers een overeenkomst met de Turken 
gesloten om zijn makkers aan hen uit te leveren en terwijl hij deed alsof hij de vesting verliet 
om te vechten, vluchtte hij naar hen en velen met hem. Zij echter, die God niet wilden 
verloochenen, hebben de doodstraf ondergaan. Anderen die men levend gevangen heeft 
genomen, hebben ze onder elkaar verdeeld als waren het schapen. Weer anderen hebben ze 
als roos opgesteld en op hen pijlen geschoten; weer anderen verkochten ze en gaven ze 
cadeau als beesten. Sommigen namen hun gevangenen mee naar hun huis, sommigen naar 
Khorazan, anderen naar Antiochia, weer anderen naar Haleb, of waar zijzelf verbleven. Die 
hebben als eersten het genadige martelaarschap voor de naam van de Heer Jezus 
ontvangen.
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Audientes denique Turci quod Petrus Heremita et Guualterius Sinehabere1 fuissent 
in Cyuito2, quae supra3 Nicenam4 urbem est, uenerunt illuc cum magno gaudio ut 
occiderent illos et eos qui cum ipsis erant. Cumque uenissent obuiauerunt5 
Guualterio cum suis, quos Turci mox occiderunt6. Petrus uero Heremita paulo ante 
ierat Constantinopolim, eo7 quod nequibat8 refrenare9 illam diuersam10 gentem, 
quae nec illum nec uerba eius audire uolebat. Irruentes11 uero Turci super eos 
occiderunt multos ex eis; alios inuenerunt dormientes, alios nudos, quos omnes 
necauerunt, cum quibus quemdam sacerdotem inuenerunt missam12 
celebrantem13, quem statim super altare14 martirizauerunt15. Illi uero, qui 
euadere16 potuerunt, Cyuito fugerunt; alii precipitabant17 se in mare, alii latebant18  
 

                                                      
1 Gualtherius Sinehabere is de letterlijke vertaling van ‘Walter Zonderhave’ 
2 Cyuitus  Civitot 
3 supra + acc.  voorbij 
4 Nicena  Nicea, het huidige Iznik 
5 obviare + dat. tegemoet gaan aan 
6 occidere 3, occidi doden 
7 eo   hierom 
8 nequire  niet kunnen 
9 refrenare  beteugelen 
10 diversus  verscheiden 
11 irruere 3  stromen naar 
12 missa  de mis 
13 celebrare  vieren 
14 altare n, altaris altaar 
15 martirizare  de martelaarsdood laten sterven 
16 evadere 3  ontsnappen 
17 se precitare  zich storten 
18 latere 2  zich schuil houden 
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Toen de Turken hoorden, dat Peter de Heremiet en Wouter Zonderhave in Civitot 
waren geweest, dat voorbij Nicea ligt, zijn ze daarheen gekomen met grote 
vreugde om hen te doden en degenen die met hen waren. Toen zij gekomen 
waren, kwamen ze Wouter met de zijnen tegemoet, die snel door de Turken 
gedood zijn. Petrus de Heremiet echter was kort voor die tijd naar Constantinopel 
gegaan, en wel omdat hij dat diverse volk niet kon beteugelen. Het wilde namelijk 
noch naar hem noch naar zijn woorden luisteren. De Turken echter vielen hen aan 
en doodden velen van hen; sommigen vonden ze slapend, anderen naakt, die zie 
allemaal gedood hebben, onder wie ze een zekere priester aangetroffen hebben, 
die de mis aan het vieren was. Die hebben ze onmiddellijk op het altaar de 
martelaarsdood laten sterven. Zij echter, die konden ontsnappen, zijn naar Civetot 
gevlucht; anderen stortten zich in zee, weer anderen hielden zich schuil
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in siluis et montanis1. Turci uero persequentes2 illos in castrum3 adunauerunt4 
ligna5, ut eos comburerent6 cum castro. Christiani igitur qui in castro erant 
miserunt ignem in ligna congregata7, et uersus8 ignis in Turcos quosdam eorum 
concremauit, sed ab illo incendio9 Deus nostros tunc liberauit10. Tandem Turci 
apprehenderunt11 illos uiuos, diuiseruntque illos sicut prius fecerant alios, et 
disperserunt12 illos per uniuersas13 regiones has, alios in Corosanum, alios in 
Persidem14. Hoc totum est factum in mense Octobri. Audiens imperator quod15 
Turci sic dissipassent16 nostros, gauisus17 est ualde, et mandauit18 fecitque eos 
Brachium transmeare19. Postquam ultra20 fuerunt, comparauit21 omnia arma 
eorum. 

                                                      
1 montana n.pl . bergstreken 
2 persequi   achtervolgen 
3 castrum   vesting 
4 adunare   samenbrengen 
5 lignum   hout 
6 comburere 3   verbranden 
7 congregare   bijeenbrengen 
8 vertere 3, verti, versus keren 
9 incendium   brand 
10 liberare ab + abl.  bevrijden van 
11 apprehendere 3  grijpen 
12 dispergere, dispersi verspreiden, verdelen 
13 universi   alle 
14 Persis, -sidis   Perzië 
15 quod   dat (voegwoord) 
16 dissipare   uiteenwerpen, verstrooien, verwoesten 
17 gaudere, gavisus  blij zijn 
18 mandare   opdragen 
19 transmeare   oversteken 
20 ultra    aan de andere kant 
21 comparare   gereed maken, zich verschaffen (afnemen?) 
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in de bossen en bergstreken. De Turken echter achtervolgden hen tot in een vesting en 
verzamelden hout om hen te verbranden met vesting en al. De  christenen dus, die in de 
vesting waren, wierpen vuur op het verzamelde hout en het vuur draaide naar de Turken en 
verbrandde sommigen van hen, maar God heeft toen de onzen van die brand bevrijd. 
Tenslotte grepen de Truken hen levend en verdeelden hen zoals ze eerder met anderen 
hadden gedaan en ze verspreidden hen over al deze gebieden, sommigen naar Khorazan, 
anderen naar Perzië. Dit is allemaal gebeurd in de maand oktober. Toen de keizer hoorde, 
dat de Turken zo de onzen hadden verstrooid, was hij heel blij en droeg de overlevenden op 
om over te steken en hij maakte dat ze dat deden. Toen ze overgestoken waren, nam hij al 
hun wapens af.  
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 [iii] De komst van de overige legers. 

Secunda1 uero pars intrauit in Sclauiniae2 partes, scilicet3 comes4 de Sancto Egidio 
Raimundus5 et Podiensis6 episcopus. Tertia autem pars per antiquam Romae uiam 
uenit. In hac parte fuerunt Boamundus7, et Richardus de Principatu8, Rotbertus comes 
Flandrensis9, Rotbertus Nortmannus10, Hugo Magnus11, Eurardus de Puisatio12, 
Achardus de Monte Merloi13, Isuardus de Musone14, et alii plures. Deinde uenerunt ad 
portum Brandosim15 aut Barim16 siue Otrentum17. Hugo denique Magnus et Willelmus 
Marchisi18 filius intrauerunt mare ad portum Bari19, et transfretantes20 uenerunt 
Durachium21. Audiens uero dux illius loci hos prudentissimos22 uiros illic esse  

                                                      
1 secundus    tweede 
2 Sclavinia    Sclavinia, het land der Slaven, vooral van die in het  

zuiden op deBalkan 
3 scilicet    namelijk 
4 comes, comitis   graaf 
5 Raimundus de Sancto Egidio Raimond, graaf van Saint-Gilles, plaats bij Brussel 
6 Podiensis    van le Puy (en Velay in de Auvergne) 
7 Boamundus    Bohemund I de Guiscard (ook wel Bohemund) was heer 
van Tarente en later vorst van Antiochië en koning van Jeruzalem (ca. 1058 - 3 maart 1111) 
en een van de leiders van de Eerste Kruistocht en Normandisch edelman. 
8 Richardus de Principatu 
9 Robrecht II van Jeruzalem (ca. 1065 – nabij Meaux, 1/2 oktober 1111) was graaf van 
Vlaanderen van 1093 tot aan zijn dood. Van 1096 tot 1100 nam Robrecht deel aan de Eerste 
Kruistocht. Hij sloot zich aan bij het contingent van Godfried van Bouillon. 
10 Rotbertus Normannus  Robert de Normandiër 
11 Hugo Magnus   Hugo de Grote: Hugo I van Vermandois (ca. 1053 - 
Tarsus, 18 oktober 1101) bijg. de Grote, was een zoon van Hendrik I van Frankrijk en van 
Anna van Kiev. Hij was getrouwd met Adelheid (1062-1122), erfdochter van Herbert IV van 
Vermandois en verwierf zo de graafschappen Vermandois en Valois in 1080. 
12 Eurardus de Puisatio  Everhard van Puiset 
13 Achardus de Monte Merloi  Achard van Montmerle 
14Isuardus de Musone  Isard van Mouzo 
15 Brandosis    Brindisi 
16 Baris     Bari 
17 Otrentum    Otranto 
18 Marchisus    de Markies, Markgraaf: De markgraven waren in het 
bijzonder belast met het toezicht en beheer van een uit meerdere graafschappen bestaande 
mark, oftewel grote districten langs de grenzen van het rijk. 
19 Bari locativus   te Bari 
20 transfretari    de zeestraat oversteken 
21 Dyrrhachium nu Dürres, stad in Albanië 
22 prudens    verstandig, ervaren 
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Het tweede deel echter betrad delen van Sclavinia, namelijk Raimond, de graaf van 
Saint-Gilles en de bisschop van Le Puy. Het derde deel echter kwam over de oude 
weg van Rome. In dit derde deel waren Bohemund en Richard van het Principaat, 
Robert graaf van Vlaanderen, Robert de Normandiër, Hugo de Grote, Everhard van 
Puiset , Achard van Montmerle,Isard van Mouzo en nog meer. Vervolgens kwamen 
zij bij de haven Brindisi of Bari of Otranto. Tenslotte kozen Hugo de Grote en 
Willem de zoon van de Markies zee bij Bari. Ze staken de zee over en kwamen in 
Durachium. Toen echter de hertog van die plaats hoorde, dat uiterst ervaren 
mannen daar waren geland, beroerde al snel een slechte gedachte zijn hart. Hij 
greep hen en beval dat ze voorzichtig naar Constantinopel naar de keizer gebracht 
werden om aan hem de eed van trouw af te leggen. 
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applicatos , mox mala cogitatiocor eius tetigit, illosque apprehendit, ac iussit 
Constantinopolim imperatori cauteduci, quoei fidelitatemfacerent. 
Dux denique Godefridus primus omnium seniorum Constantinopolim uenit cum 
magno exercitu, duobus diebus ante Domini nostri Natale, et hospitatus1 est extra 
urbem, donec iniquus2 imperator iussit eum hospitari in burgo3 urbis. Cumque 
fuisset hospitatus dux, secure4 mittebat armigeros5 suos per singulos dies, ut 
paleas6 et alia equis necessaria7 asportarent. Et cum putarent exire fiducialiter8 
quo9 uellent, iniquus imperator Alexius imperauit Turcopolis10 et Pinzinacis11 
inuadere illos et occidere. Balduinus itaque frater ducis haec audiens misit se in 
insidiis12, tandemque inuenit eos occidentes gentem suam, eosque inuasit forti 
animo, ac Deo iuuante superauit eos. Et apprehendens sexaginta ex eis, partem 
occidit, partem duci fratri suo presentauit13. Quod cum audisset imperator, ualde 
iratus est. Videns uero dux inde iratum imperatorem, exiit cum suis de burgo et 
hospitatus est extra urbem. Sero14 autem facto, infelix imperator iussit suis 
exercitibus inuadere ducem cum Christi gente. Quos dux persequens inuictus15 
cum Christi militibus septem ex illis occidit, persequendo alios usque ad portam 
ciuitatis. Reuersusque16 dux ad sua tentoria mansit inibi17 per quinque dies, donec 
pactum18 iniit cum imperatore, dixitque illi imperator ut transfretaret Brachium 

                                                      
1 hospitari   vertoeven, logeren 
2 iniquus   onbillijk 
3 burgus   fort 
4 secure   zorgeloos 
5 armiger, -geri  schildknaap 
6 palea    kaf 
7 necessaria n.pl.  benodigdheden 
8 fiducialiter   vol zelfvertrouwen, veilig 
9 quo    waarheen 
10 Turcopoli m.pl.  Turcopoli, boogschutters te paard 
11 Pinzinaci, onduidelijk welk volk, verscheidene namen zijn hiervan bekend 
12 insidiae   hinderlaag 
13 presentare   aanbieden 
14 sero fit   het wordt laat 
15 invictus   onoverwinnelijk 
16 revertere, -verti,-versus terugkeren 
17 inibi    daar 
18 pactum   verdrag 
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Tenslotte kwam Godfried als eerste van alle heren naar Constantinopel met een groot leger, 
twee dagen voor de geboortedag van de Heer en hij heeft buiten de stad vertoefd, totdat de 
onrechtvaardige keizer hem beval in de burcht van de stad te verblijven. Toen de hertog 
daar zijn intrek had genomen, stuurde hij zorgeloos zijn schildknapen iedere dag om kaf en 
andere benodigdheden voor zijn paarden te halen. En toen zij dachten veilig weg te gaan 
waarheen zij wilden, beval de onrechtvaardige keizer Alexius de Turcipoli en Pinzinaci hen 
aan te vallen en te doden. Dus Boudewijn de broer van de hertog legde zich, toen hij dit 
hoorde, in een hinderlaag en trof hen tenslotte aan, terwijl ze zijn mensen dood maakten en 
hij viel hen aan met dapper hart en met Gods hulp overwon hij hen. Hij greep zestig van hen, 
doodde een deel, gaf een deel aan zijn broer de hertog. Toen de keizer dit gehoord had, was 
hij zeer boos.Toen de hertog zag dat de keizer daarom boos was, ging hij weg met de zijnen 
uit de burcht en verbleef hij buiten de stad. Toen het echter laat was geworden, beval de 
ongelukkige keizer zijn legers de graaf met zijn volk van Christus aan te vallen. De graaf 
verloor niet, achtervolgde hen met de ridders van Christus en doodde 7000 van hen. 
Anderen achtervolgde hij tot aan de poort van de stad. Teruggekeerd naar zijn tentenkamp 
verbleef hij daar vijf dagen, totdat hij een pact met de keizer had gesloten. De keizer zei hem  
 

Godfried van Bouillon 
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sancti Georgii , permisitque eum habere omnem mercatumibi sicut est Constantinopoli ; et 
pauperibus elemosinamerogare, undepotuissent uiuere. 
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dat hij de Hellespont over moest steken en hij stond hem toe daar een volledige markt te 
houden, zoals die in Constantinopel is en om aan de armen een aalmoes te geven om 
daarvan te kunnen leven.  
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 [iiii] Tocht door de Balkan. 

At bellipotens1 Boamundus qui erat in obsidione2 Malfi Scafardi Pontis3, audiens uenisse 
innumerabilem gentem Christianorum de Francis, ituram ad Domini Sepulchrum, et 
paratam ad prelium contra gentem paganorum4, coepit diligenter5 inquirere6 quae 
arma pugnandi haec gens deferat, et quam ostensionem7 Christi in uia portet, uel quod 
signum in certamine sonet8. Cui per ordinem9 haec dicta sunt: 'Deferunt arma ad 
bellum congrua10, in dextra uel inter utrasque scapulas11 crucem Christi baiulant12; 
sonum13 uero "Deus uult, Deus uult, Deus uult!" una uoce conclamant. Mox Sancto 
commotus Spiritu, iussit preciosissimum14 pallium15 quod apud se habebat incidi16, 
totumque statim17 in cruces expendit18. Coepit tunc ad eum uehementer concurrere19 
maxima pars militum qui erant in obsidione illa, adeo ut Rogerius comes pene20 solus 
remanserit, reuersusque Siciliam dolebat et merebat21 quandoque22 gentem amittere23 
suam. Denique reuersus iterum in terram suam dominus Boamundus diligenter 
honestauit24 sese ad incipiendum Sancti Sepulchri iter. Tandem transfretauit mare cum 
suo exercitu, et cum eo Tancredus Marchisi filius, et Richardus princeps25, ac Rainulfus  

                                                      
1 bellipotens   machtig in de oorlog 
2 obsidio, -dionis  belegering 
3 Malfi Scafardi Pontes Amalfi, onder Napels, de stad was in opstand gekomen in 1096 
4 paganus   heiden 
5 diligenter   nauwkeurig 
6 inquirere 3   onderzoeken 
7 ostensio   het vertonen, onthulling 
8 sonare   laten klinken 
9 per ordinem   in volgorde 
10 congruus ad   geschikt voor 
11 scapula   schouder 
12 baiulare   dragen 
13 sonus   geluid, woord, (oorlogs)kreet 
14 preciosus   duur 
15 pallium   mantel 
16 incidere 3   doorsnijden 
17 statim   terstond 
18 expendere 3 in + acc. hier: laten maken tot  
19 concurrere 3  te hoop lopen 
20 pene   bijna 
21 merere 2   bedroefd zijn 
22 quandoque   hier met inf. hist.; aangezien 
23 amittere 3   verliezen 
24 honestare se  zich gereed maken 
25 princeps    prins (van Salerno) 
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Maar de strijdvaardige Bohemund, die Amalfi aan het belegeren was, hoorde dat er een 
ontelbare menigte  christenen van de Franken gekomen was om naar het graf van de 
Heer te gaan en dat die gereed was voor de strijd tegen het volk der heidenen. Hij 
begon nauwkeurig te informeren naar welke strijdwapens die menigte meenam en welk 
herkenningsteken van Christus die menigte op weg droeg of welke kreet het in de strijd 
liet klinken. Aan hem is het volgende op de rij af gezegd: ‘Ze dragen wapens die bij de 
oorlog passen. Op de rechter schouder of tussen beide schouders in dragen ze het kruis 
van Christus en als kreet schreeuwen ze met één stem ‘God wil het, God wil het, God 
wil het.’ Daarna bewogen door de heilige geest beval hij de zeer dure mantel, die hij bij 
zich had, door te snijden en hij liet die hele mantel tot kruisen maken. Toen begon een 
zeer groot deel der ridders, dat bij die belegering was, onstuimig naar hem te hoop te 
lopen en wel zozeer, dat graaf Roger bijna alleen achter is gebleven. Na zijn terugkeer 
naar Sicilië was hij verdrietig en treurig, aangezien hij zijn volk verloren had. Tenslotte 
maakte heer Bohemund, toen hij weer teruggekeerd was naar zijn eigen land, zich 
nauwgezet gereed om de tocht naar het heilige graf te beginnen. Tenslotte trok hij de 
zee over met zijn leger en met hem Tancred1 de zoon van de Markies en prins Richard 
en Rainulfus zijn broer en Robert van Anse en Herman van Cannes en  

Tancred 

                                                      
1 Tancred van Galilea (1072 - 1112) ook bekend als Tancred van Tiberias en Tancred de 
Kruisvaarder was één van de leiders van de Eerste Kruistocht. Hij was de zoon van Emma van 
Apulia, de oudste dochter van de succesvolle Normandisch edelman Robert Guiscard; zijn 
vader is onbekend. Hij werd vernoemd naar de vader van Robert Guiscard, Tancred van 
Hauteville. Hij kreeg na de Kruistocht de titel van prins van Galilea en van heer van Tiberias 
toebedeeld. 
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frater eius, et Rotbertus de Ansa , et Hermannus de Canni , et Rotbertus de Surda Valle, 
et Robertus filius Tostani, et Hunfredus filius Radulfi, et Ricardus filius comitis Rainulfi, 
et comes de Russignolo cum fratribus suis, et Boello Carnotensis, et Alberedus de 
Cagnano, et Hunfredus de Monte Scabioso1. Hi omnes transfretauerunt ad Boamundi 
famulatum2, et applicuerunt3 Bulgariae partibus; ubi inuenerunt nimiam abundantiam4 
frumenti5 et uini et alimentorum6 corporis. Deinde descendentes in uallem7 de 
Andronopoli8; expectauerunt9 gentem suam, donec omnes pariter10 transfretassent. 
Tunc Boamundus ordinauit11 concilium cum gente sua, confortans12 et monens omnes 
boni et humiles essent; et ne depredarentur13 terram istam quia Christianorum erat, et 
nemo acciperet nisi quod ei sufficeret14 ad edendum15. 
Tunc exeuntes inde, uenerunt per nimiam16 plenitudinem17 de uilla18 in uillam, de 
in ciuitatem, de castello in castellum, quousque19 peruenimus Castoriam20; ibique 
Natiuitatem Domini solemniter21 celebrauimus22; fuimusque ibi per plures dies, et 
quesiuimus23 mercatum, sed ipsi noluerunt nobis assentire24, eo quod ualde timebant 
nos, non putantes nos esse peregrinos25, sed uelle populari26  
Robert van Sourdeval en Robert Fitz-Toustan en Humfred de zoon van Radulfus en 
Ricardus de zoon van graaf Rainulfus en de graaf van Roussignol met zijn broers en Boel 
van Chartres en Alberedus van Cagnano en Hunfred van Monte Scaglioso. Zij allemaal 
zijn overgestoken om Bohemund te dienen en zij zijn geland ergens in  

                                                      
1 Hunfredus de Monte Scabioso  Humfred van Monte Scaglioso 
2 famulatus 4    dienstbaarheid 
3 applicare, -plicui + dat.  landen in, op 
4 abundantia    overvloed 
5 frumentum    graan 
6 alimentum    voedingsmiddel 
7 vallis     vallei 
8 Andronopolis   Andranopolis 
9 exspectare    wachten op 
10 pariter    evenzeer 
11 ordinare    aankondigen, beleggen 
12 confortare    sterken, troosten 
13 depredari    plunderen 
14 sufficere 5    voldoende zijn 
15 edere    eten 
16 nimius    zeer groot 
17 plenitudo, -dinis   volheid, rijkdom  
18 villa     landgoed, hier al: plaats 
19 quousque    totdat 
20 Castoria     Castoria, plaats in het Noorden van Griekenland 
21 solemniter    plechtig 
22 celebrare    vieren 
23 querere, quesivi   vragen om 
24 assentire + dat.   toestaan 
25 peregrinus    pelgrim 
26 populari    plunderen 
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Bulgarije. Daar hebben ze een zeer grote overvloed aan graan en wijn en andere 
voedingsmiddelen voor het lichaam gevonden. Vervolgens daalden ze af in de vallei van 
Andronopolis. Ze wachtten op hun volk, totdat allen evenzeer overgestoken waren. Toen 
belegde Bohemund een vergadering met zijn volk. Hier bemoedigde hij en vermaande hij 
allen om goed en nederig te zijn en om niet dat land te plunderen, omdat het van  
christenen was, en dat niemand zou pakken tenzij wat voldoende voor hem was om te eten. 
Toen vertrokken ze vandaar en kwamen ze door zeer rijk gebied van dorp naar dorp, 
van stad naar stad, van burcht naar burcht, totdat we Kastoria1 bereikten. Daar hebben 
we de geboortedag van Christus plechtig gevierd. We zijn daar meer dagen geweest en 
hebben om een markt gevraagd, maar zij zelf wilden niet met ons tot een 
overeenkomst komen, en wel omdat ze zeer bang waren, omdat ze niet dachten dat we 
pelgrims waren, maar het land wilden plunderen 

 
 

                                                      
1  
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terram et occidere illos. Quapropterapprehendebamus boues, equos et asinos , et omnia 
quae inueniebamus. Egressi de Castoria, intrauimus Palagoniam , in qua erat quoddam 
hereticorum1 castrum. Quod2 undique3 aggressi sumus, moxque nostro succubuit4 imperio. 
Accenso5 itaque igne, combussimus6 castrum cum habitatoribus7 suis. Postea peruenimus ad 
flumen Bardarum8. Denique perrexit9 dominus Boamundus ultra10 cum sua gente, sed non 
tota. Remansit11 enim ibi comes de Russignolo, cum fratribus suis. Venit exercitus 
imperatoris, et inuasit comitem cum fratribus suis, et omnes qui erant cum eis. Quod 
audiens Tancredus rediit retro, et proiectus12 in flumen natando13 peruenit ad alios, et duo 
milia miserunt se in flumen sequendo Tancredum. Tandem inuenerunt Turcopulos et 
Pinzinacos dimicantes14 cum nostris. Quos repente fortiter inuaserunt, et prudenter15 eos 
superauerunt16. Et apprehenderunt plures ex illis, et duxerunt illos ligatos17 ante domini 
Boamundi presentiam18. Quibus ait ipse, 'Quare miseri occiditis gentem Christi et meam? 
Ego cum uestro imperatore nullam altercationem19 habeo. Qui responderunt: 'Nos 
nequimus20 aliud agere. In roga21 imperatoris locati sumus, et quicquid nobis imperat nos 
oportet implere22. Quos Boamundus impunitos23 permisit24 abire. Hoc bellum factum est in 
quarta feria25, quae est caput26 ieiunii27. Per omnia benedictus28 Deus. Amen. 
Explicit29 liber I. Incipit liber secundus. 

                                                      
1 hereticus    ketter 
2 rel. aansluiting = et id 
3 undique    van alle kanten 
4 succumbere 3,-cubui  gaan liggen onder, bezwijken 
5 accendere, accendi, accensus aansteken 
6 comburere, -bussi   verbranden 
7 habitator    bewoner 
8 Bardarus     de Vardari, rivier in Macedonië 
9 pergere, perrexi   verder gaan 
10 ultra     verder 
11 remanere 2, remansi  achterblijven 
12 proici, proiectus sum  zich storten 
13 natare    zwemmen 
14 dimicare    strijden 
15 prudenter    kundig 
16 superare    overwinnen 
17 ligare    vastbinden 
18 presentia    aanwezigheid 
19 altercatio    ruzie 
20 nequire    niet kunnen 
21 roga     bevel 
22 implere 2    vervullen 
23 impunitus    ongestraft 
24 permittere 3, -misi   toestaan 
25 feria     feestdag, dag 
26 caput    hoofd, begin 
27 ieiunium    vasten (aswoensdag) 
28 benedicere    prijzen; vul aan: sit 
29 explicere     eindigen 
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en hen wilden doden. Daarom grepen wij koeien en al wat wij vonden. Toen we Kastoria 
verlaten hadden, betraden we Palagonia, waar een zeker fort van ketters was. Dit hebben 
we van alle kanten aangevallen en al snel gaven ze zich over aan ons gezag. Nadat we dus 
brand gesticht hadden, verbrandden we het fort met zijn bewoners. Daarna bereikten we de 
rivier de Vardari. Vandaar trok heer Bohemund verder met zijn volk, maar niet met al zijn 
mensen. Immers, graaf de Rousignol bleef achter samen met zijn broers. Het leger van de 
keizer kwam en viel de graaf met zijn broers aan en allen, die bij hen waren. Toen Tancred 
dit hoorde, keerde hij terug, stortte zich in de rivier en bereikte de anderen en 2000 stortten 
zich in de rivier om Tancred te volgen. uiteindelijk troffen ze de Turcopoli en de Pinzinaci in 
gevecht met de onzen aan. Zij vielen hen plotseling dapper aan en hebben hen kundig 
overwonnen. Zij grepen meerderen van hen en brachten hen geboeid onder de ogen van 
heer Bohemund. Hij zei tot hen: ‘Waarom doden jullie, ellendelingen, het volk van Christi en 
van mij? Ik heb met jullie keizer geen enkele ruzie.’ Zij antwoordden: ‘Wij kunnen niets 
anders doen. Wij staan onder bevel van de keizer en alwat hij ons beveelt moeten wij 
vervullen.’ Bohemund liet hen ongestraft weggaan. Deze strijd is geschied op de woensdag, 
die het begin is van de vasten. God zij om alles gezegend. Amen. 
BoekI I eindigt en boek boek II begint. 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER II 

[v] Veilige doortocht tot Constantinopel. 

Mandauit1 infelix2 imperator simul3 cum nostris nuntiis uni ex suis, quem ualde 
diligebat4, quem et Corpalatium5 uocant, ut nos secure6 deduceret per terram suam, 
donec ueniremus Constantinopolim. Cumque transiremus7 ante illorum ciuitates, 
iubebat habitatoribus8 terrae ut nobis asportarent9 mercatum10, sicut faciebant et illi 
quos diximus. Certe tantum timebant fortissimam gentem domni11 Boamundi, ut 
nullum nostrorum sinerent intrare muros ciuitatum. Volueruntque nostri quoddam 
castrum aggredi et apprehendere, eo quod erat plenum12 omnibus bonis. Sed uir 
prudens Boamundus noluit consentire13, tantum14 pro iustitia15 terrae quantum pro 
fiducia imperatoris. Vnde16 ualde iratus est cum Tancredo et aliis omnibus. Hoc factum 
est uespere17. Mane18 uero facto, exierunt habitatores castri, et cum processione19 
deferentes in manibus cruces, uenerunt in presentiam Boamundi. Ipse uero gaudens 
recepit eos, et cum letitia abire permisit illos. Deinde uenimus ad quamdam urbem 
quae dicitur Serra20, ubi nostra fiximus21 tentoria22, et sat23 habuimus mercatum, illis  

                                                      
1 mandare    opdragen 
2 infelix   ongelukkig, ellendig 
3 simul    tegelijk 
4 diligere 3   beminnen 
5 corpalatius   corpalatius, hofmeier 
6 secure adv.   veilig 
7 transire   voorbijgaan 
8 habitator   bewoner 
9 asportare   aanvoeren (foutief i.p.v. apportare) 
10 mercatum n.  markt, handel, koopwaar 
11 = domini (synkope) 
12 plenus + abl.  vol van 
13 consentire   instemmen 
14 tantum .. quantum .. evenzeer ... als .. 
15 iustitia   gerechtigheid 
16 unde   daarom (rel. aansl.) 
17 vespere   in de avond 
18 mane n. indecl.  ochtend 
19 processio   processie 
20 Serra    Serres, stad in het noorden van Griekenland 
21 figere 3, fixi   vastmaken 
22 tentorium   tent 
23 sat    voldoende, in voldoende mate 
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DE DADEN VAN DE FRANKEN 
BOEK II 

[v] Veilige doortocht tot Constantinopel. 
De ellendige keizer gaf tegelijk met onze boden als opdracht aan een van de zijnen, die 
hij zeer waardeerde, dien ze ook de hofmeier noemen, om ons veilig door zijn land te 
leiden totdat wij Constantinopel bereikten. Toen wij voorbijtrokken aan de steden van 
hen, beval deze man de bewoners van dat land om marktkoopwaar naar ons te 
brengen, zoals ook die gewoon waren te doen, die wij genoemd hebben. In ieder geval 
was men zo bang voor het zeer dappere volk van heer Bohemund, dat ze niemand van 
de onzen de muren van de burgerijen binnenlieten. De onzen wilden een zeker fort 
aanvallen en innemen, en wel omdat dat vol van alle goederen was. Maar de ervaren 
man Bohemund wilde daarmee niet instemmen evenzeer wegens gerechtigheid jegens 
het land als op grond van zijn leeneed jegens de keizer. Daarom was hij zeer boos op 
Tancred en al de anderen. Dit is ‘s avonds gebeurd. Toen het echter ochtend geworden 
was, kwamen de bewoners van het kamp naar buiten en terwijl ze in processie kruisen 
in hun handen droegen, kwamen ze Bohemund voor ogen. Hij ontving hen echter zelf 
zeer blij en liet ze met blijdschap weggaan. Daarna bereikten we een zekere stad, die 
Serra heet, waar we ons tentenkamp opgeslagen hebben en de markt, die we daar 
hadden, was voldoende, in ieder geval voldoende voor die dag, 
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diebus conueniens1. Ibi Boamundus concordatus2 est cum duobus corpalatiis, et pro 
amicitia eorum ac pro iustitia terrae iussit reddi omnia animalia quae nostri depredata3 
tenebant. Deinde peruenimus ad Rusam4 ciuitatem. Grecorum autem gens exibat et 
ueniebat gaudens in occursum5 domini Boamundi, nobis deferens maximum mercatum, 
ibique nostros tetendimus papiliones6 in quarta feria7 ante Cenam Domini8; ibi etiam 
Boamundus totam gentem suam dimisit, perrexitque loqui cum imperatore 
Constantinopolim, ducens tamen secum paucos milites. Tancredus remansit caput 
militiae Christi, uidensque peregrinos cibos emere, ait intra9 se quod exiret extra10 
uiam, et hunc populum conduceret ubi feliciter uiueret. Denique intrauit in uallem11 
quamdam plenam omnibus bonis quae corporalibus12 nutrimentis13 sunt congrua14; in 
qua15 Pascha Domini deuotissime16 celebrauimus. 

                                                      
1 convenie + dat.  passen bij 
2 concordari   het eens worden 
3 depredare   roven 
4 Rusa: tegenwoordig Kesan in Turkije 
5 occursus 4   ontmoeting 
6 papilio, -ionis  tent 
7 quarta feria   woensdag 
8 Bedoeld is het laatste avondmaal. 
9 intra + acc.   binnen 
10 extra + acc.   buiten 
11 vallis    vallei 
12 corporalis   lichamelijk 
13 nutrimentum  voeding, verzorgen 
14 congruus + dat.  passend bij 
15 = et in ea (valle) 
16 devotus   vroom 
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Daar is Bohemund tot overeenstemming gekomen met twee hofmeiers en hij beval opp 
grond van de vriendschap met hen en uit rechtvaardigehid jegens het land, dat alle 
dieren teruggegeven werden, die de onzen buitgemaakt hadden. Daarna bereikten we 
de stad Rusa. De Griekse bewoners kwamen echter naar buiten en kwamen opgewekt 
snel aan heer Bohemund tegemoet, terwijl ze met zeer veel marktwaar voor ons 
kwamen en wij zetten daar onze tenten op de woensdag op voor het maal van de Heer. 
Daar liet ook Bohemund al zijn mensen gaan en hij ging verder naar Constantinopel om 
met de keizer te praten en hiervoor nam hij evenwel een paar ridders mee. Tancred 
bleef achter als hoofd van het leger van Christus. Toen hij zag dat de pelgrims eten 
kochten, zei hij in zichzelf, dat hij van de weg zou afgaan en dat hij dit volk daarheen 
zou leiden, waar het gelukkig zou leven. Uiteindelijk betrad hij een vallei vol van alle 
goederen, die onder de noemer lichamelijke voedingsmiddelen vallen. Dit was op de 
dag waarop wij zeer vroom het pasen van de Heer hebben gevierd. 
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[vi] Ontvangst bij de keizer. 

Cum imperator audisset honestissimum uirum Boamundum ad se uenisse, iussit eum 
honorabiliter recipi1, et caute2 hospitari3 extra urbem. Quo hospitato4, imperator misit 
pro eo, ut ueniret loqui simul secreto5 secum. Tunc illuc6 uenit dux Godefridus cum 
fratre suo; ac deinde comes Sancti Egidii appropinquauit ciuitati. Tunc imperator 
anxians7 et bulliens8 ira, cogitabat quemadmodum9 callide10 fraudulenterque11 
comprehenderet hos Christi milites. Sed diuina gratia12 reuelante13, neque locus neque 
nocendi spatium14 ab eo uel a suis inuenta sunt. Nouissime15 uero congregati16 omnes 
maiores17 natu qui Constantinopoli erant, timentes ne sua priuarentur18 patria, 
reppererunt19 in suis consiliis atque ingeniosis20 scematibus21 quod nostrorum duces, 
comites, seu omnes maiores imperatori sacramentum fideliter facere22 deberent. Qui 
omnino23 prohibuerunt24, dixeruntque: ,Certe indigni25 sumus, atque iustum nobis 
uidetur26 nullatenus27 ei sacramentum iurare.' 

                                                      
1 recipere   ontvangen 
2 caute    met zorg 
3 hospitari   logeren, ontvangen worden 
4 hospitare   gastvrij ontvangen 
5 secreto   in het geheim 
6 illuc    daarheen 
7 anxiari   zich ongerust maken 
8 bullire   koken, zieden 
9 quemadmodum  hoe 
10 callidus   sluw 
11 fraudulens   met bedrog 
12 gratia   gunst 
13 revelare   onthullen 
14 spatium   ruimte 
15 novissime adv.  tenslotte 
16 congregare   bijeenkomen 
17 maior natu   oudere 
18 privare + abl.  beroofd worden van  
19 reperire, repperi  vinden 
20 ingeniosus   scherpzinnig 
21 scema, scematis  plan 
22 sacramentum facere  eed van trouw afleggen 
23 omnino   volstrekt 
24 prohibere 2   tegenhouden 
25 indignus   onwaardig 
26 videri   schijnen 
27 nullatenus   geenszins 
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[vi] 
 
Toen de keizer had gehoord, dat de zeer eerwaarde heer Bohemund naar hem toegekomen 
was, beval hij hem eervol te ontvangen en dat hij met zorg buiten de stad ontvangen werd. 
Toen hij ontvangen was, stuurde de keizer een bode met als doel dat hij samen met hem 
onder vier ogen kwam praten. Hertog Godfried kwam toen daarheen samen met zijn broer 
en daarna naderde graaf de Saint-Gilles de stad. Toen dacht de keizer, ongerust en razend 
van woede, erover na hoe hij sluw en met bedrog deze ridders van Christus zou grijpen. 
Maar doordat de goddelijke gunst het openbaarde, is er noch een plaats noch ruimte 
gevonden om schade te berokkenen door hem of de zijnen.Tenslotte zijn alle ouderen, die in 
Constantinopel waren, bijeengekomen, bang dat ze van hun vaderland beroofd zouden 
worden, en zij zijn tot de slotsom gekomen in hun besluiten en vernuftige plannen, dat de 
hertogen der onzen en graven,of alle meerderen trouw een eed van trouw moesten 
afleggen aan de keizer. Maar zij hebben dit volledig tegengehouden en ze hebben gezegd: 
‘Wij zijn zeker onwaardig en het schijnt ons geenszins rechtvaardig aan hem een eed van 
trouw te zweren.’ 
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Forsitan1 adhuc a nostris maioribus sepe2 delusi3 erimus. Ad ultimum4 quid facturi 
erunt? Dicent quoniam5 necessitate6 compulsi7 nolentes uolentesque humiliauerunt se 
ad nequissimi8 imperatoris uoluntatem9. 
Fortissimo autem uiro Boamundo quem ualde timebat, quia olim eum sepe cum suo 
exercitu eiecerat10 de campo, dixit, quoniam si libenter11 ei iuraret12, quindecim dies 
eundi terrae in extensione13 ab Antiochia retro daret, et octo in latitudine14. Eique tali 
modo iurauit, ut si ille fideliter teneret illud sacramentum, iste suum nunquam 
preteriret15. Tam fortes et tam duri16 milites, cur hoc fecerunt? Propterea17 igitur, quia 
multa coacti erant necessitate. 
Imperator quoque omnibus nostris fidem et securitatem dedit, iurauit etiam quia18 
ueniret nobiscum pariter cum suo exercitu per terram et per mare; et nobis mercatum 
terra marique fideliter daret, ac omnia nostra perdita19 diligenter restauraret20, 
insuper21 et neminem nostrorum peregrinorum conturbari22 uel contristari23 in uia 
Sancti Sepulchri vellet aut permitteret. 

                                                      
1 forsitan   misschien 
2 = saepe 
3 deludere 3   misleiden 
4 ad ultimum   uiteindelijk 
5 quoniam   aangezien, hier: dat (voegwoord) 
6 necessitas, -tatis  noodzaak 
7 compellere 3, -pulli, -pulsus dwingen 
8 nequissimus   laagst, zeer laag 
9 voluntas, -tatis  wil 
10 eicere 5, eieci  verdrijven 
11 libenter   graag 
12 iurare   zweren 
13 extensio   uitspreiding 
14 latitudo, -tudinis  breedte 
15 preterire   voorbijgaan aan, vergeten 
16 durus   hard 
17 propterea   hierom 
18 quia +coni.   dat 
19 perdere, perdidi, perditus verleizen 
20 restaurare   herstellen 
21 insuper   bovendien 
22 conturbare   in de war brengen, verontrusten 
23 contristari   bedroefd, toornig worden 
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Misschien zullen wij door onze heren dikwijls misleid zijn. Wat zullen ze uiteindelijk gaan 
doen? Ze zullen zeggen, dat ze door noodzaak gedwongen tegen hun zin in zich vernederd 
hebben tot de wens van de zeer lage keizer. 
 
Echter tegen de zeer dappere man Bohemund, dien hij zeer vreesde, omdat hij de keizer 
dikwijls met zijn leger van het strijdveld afgeworpen had, zei hij, dat hij, als Bohemund hem 
welwillend de eed zou zweren, hem 15 dagen land gaans in de lengte vanaf Antiochië 
daarvoor in ruil zou geven en 8 in de breedte. Op zo’n wijze zwoer hij hem, dat die keizer, als 
Bohemund die eed trouw hield, nooit zijn gelofte zou breken. Die zo dappere en zo harde 
ridders, waarom hebben ze dat gedaan? Hierom dus, omdat zij daartoe gedwongen waren 
door grote nood. 
 
Ook de keizer gaf al de onzen zijn woord en zekerheid. Hij zwoer zelfs, dat hij evenzeer met 
ons zou komen met zijn leger over land en over zee en dat hij ons te land en ter zee markt 
zou geven en al wat van ons verloren was nauwgezet zou herstellen en dat hij bovendien 
niet wilde of zou toestaan dat iemand van onze pelgrims verontrust of bedroefd zou worden 
op de weg van het Heilige Graf.
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Comes autem Sancti Egidii erat hospitatus1 extra ciuitatem in burgo2, gensque sua 
remanserat retro. Mandauit itaque imperator comiti, ut faceret ei hominium3 et 
fiduciam sicut alii fecerant. Et dum imperator haec mandabat, comes meditabatur4 
qualiter uindictam5 de imperatoris exercitu habere posset. Sed dux Godefridus et 
Rotbertus comes Flandrensis aliique principes dixerunt ei, iniustum fore6, contra 
Christianos pugnare. Vir quoque sapiens Boamundus dixit, quia si aliquid iniustum 
imperatori faceret, et fiduciam ei facere prohiberet, ipse ex imperatoris parte fieret7. 
Igitur comes accepto consilio a suis, Alexio uitam et honorem8 iurauit9, quod nec per se 
nec per alium ei auferre consentiat, cumque de hominio appellaretur10, non se pro11 
capitis periculo id facturum. Tunc gens domni Boamundi appropinquauit 
Constantinopoli. 
 

                                                      
1 hospitari   ontvangen worden, verblijven 
2 burgus   fort 
3 hominium   leenmanschap, toewijding 
4 meditari   overdenken, erop broeden 
5 vindicta   wraak 
6 = futurum esse 
7 fieri ex parte + gen.  de kant kiezen van  
8 vitam en honorem acc. Graec. 
9 iurare + acc.   zweren bij 
10 appellare 3   iem. vragen om, manen, ter verantwoording roepen 
11 pro + abl.   voor, wegens 
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De graaf van Saint-Gilles echter had buiten de stad in een burcht verbleven en zijn 
mensen waren achter gebleven. Dus droeg de keizer de graaf op, dat hij hem 
leenmanschap en een eed van trouw zou geven, zoals de anderen gedaan hadden. En 
terwijl de keizer dit opdroeg, dacht de graaf na hoe hij wraak op de keizer kon hebben 
met het leger. Maar hertog Godfried en Robert graaf van Vlaanderen en de andere 
vorsten zeiden hem, dat het onrechtvaardig zou zijn tegen  christenen te vechten. Ook 
de wijze man Bohemund zei, dat, als hij de keizer enig onrecht aan zou doen en het zou 
beletten hem de eed van touw te zweren, hij zelf de kant van de keizer zou kiezen. Dus 
zwoer de graaf, na het advies van de zijnen te hebben aangenomen, aan Alexius bij 
diens leven en eer, dat hij er noch mee in zou stemmen, als het van hem zelf afhing 
noch als het van een ander af hing, die de keizer te ontnemen en dat hij, wanneer hem 
gevraagd werd een leeneed af teleggen, dat niet zou doen, ook niet als zijn hoofd op 
het spel stond. Toen naderde het volk van heer Bohemund Constantinopel. 
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[vii] Tocht naar Nicea en gebrek.  
Tancredus uero et Richardus de Principatu propter1 iusiurandum2 imperatoris latenter3 
transfretauerunt Brachium, et fere omnis gens Boamundi iuxta4 illos. Et mox exercitus 
comitis Sancti Egidii appropinquauit Constantinopoli. Comes uero remansit ibi cum ipsa 
sua gente. Boamundus itaque remansit cum imperatore, ut cum eo consilium acciperet, 
quomodo mandarent mercatum gentibus quae erant ultra5 Nicenam ciuitatem. Dux 
itaque Godefridus iuit6 prius Nicomediam simul cum Tancredo, et aliis omnibus, 
fueruntque ibi per tres dies. Videns uero dux quod nulla uia pateret7 per quam posset 
conducere has gentes usque8 Nicenam ciuitatem, quoniam per illam uiam, per quam 
prius alii transierant, non posset modo9 tanta gens transire, misit ante se tria milia 
hominum cum securibus10 et gladiis, qui11 incidissent12 et aperuissent hanc viam, quae 
patefacta13 fieret nostris peregrinis usque Nicenam urbem. Quae uia fuit aperta per 
angustam14 et nimis immensam15 montanam16, et faciebant retro per uiam cruces17 
ferreas18 ac ligneas19, quas ponebant super stipites20 ut eas nostri peregrini 
cognoscerent.  

                                                      
1 propter + acc. wegens 
2 iusiurandum  eed 
3 latenter  heimelijk 
4 iuxta + acc.  naast 
5 ultra + acc.  voorbij aan 
6 = iit 
7 patere  open zijn 
8 usque   helemaal 
9 modo  slechts, hier: in ieder geval 
10 securis  bijl 
11 qui + coni.  opdat zij 
12 incidere, -cidi insnijden 
13 patefieri  geopend worden 
14 angusta  smal 
15 immensus  onmetelijk; hier: hoog? 
16 montana  berggebied 
17 crux   kruis 
18 ferreus  ijzeren 
19 ligneus  houten 
20 stipes, stipitis paal 
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[vii] 
Tancred echter en Richard van het Principaat waren wegens de eed aan de keizer 
heimelijk de Bosporos overgestoken en behalve hen bijna alle mensen van Bohemund. 
En al snel naderde het leger van graaf de Saint-Gilles Constantinopel. De graaf echter 
bleef daar achter met juist zijn eigen mensen. Bohemund dus bleef bij de keizer om met 
hem een plan samen te stellen, hoe zij voor al die volkeren, die voorbij de stad Nicea 
waren, marktwaar moesten leveren. Dus hertog Godfried ging eerst met Tancred naar 
Nicomedia en met alle anderen en daar waren ze drie dagen. Toen de hertog zag, dat er 
geen weg open stond om deze volkeren daarover heen tot aan de stad Nicea te leiden, 
omdat over die weg, waarover eerder de anderen waren gegaan, in ieder geval niet 
zo’n grote massa kon gaan, zond hij 3000 mannen voor zich uit met bijlen en zwaarden, 
om die weg uit te hakken en open te leggen, die voor onze pelgrims geopend moest 
worden tot aan de stad Nicea. Deze weg was open door een smal en zeer hoog 
berggebied heen en zij lieten over de weg ijzeren en houten kruisen achter, die zij 
boven op staken plaatsten, opdat onze pelgrims ze zouden herkennen.
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Interea peruenimus ad Niceam, quae est caput totius Romaniae1, in quarto die, II 
nonas2 Maii3, ibique castrametati4 sumus. Priusquam autem Boamundus uenisset 
ad nos, tanta inopia5 panis fuit inter nos, ut unus panis uenderetur6 uiginti aut 
triginta denariis7. Postquam uenit uir prudens Boamundus, iussit maximum 
mercatum conduci per mare, et pariter utrinque8 ueniebant, ille per terram et ille 
per mare, et fuit maxima ubertas9 in tota Christi militia. 
 

                                                      
1 Romania: Het sultanaat Rûm of Roem, ook wel Iconium of Konya, was een rijk in Anatolië 
van 1077 tot 1307. Het sultanaat was een afsplitsing van het rijk van de Seltsjoeken, die 
Romeinse (lees: Byzantijnse) gebieden hadden veroverd; vandaar dat men zichzelf Rûm 
(="Rome") noemde. 
2 II nonas Maii  6 mei 
3 mensis Maius de maand mei 
4 castrametari  zich legeren  
5 inopia  gebrek 
6 vedere 3  verkopen 
7 denarius  denarius, muntstuk van zilver met oorspronkelijk de waarde van 6 as 
8 utrimque  van alle kanten 
9 ubertas  vruchtbaarheid, overvloed 
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Intussen bereikten wij op 6 mei Nicea, dat de hoofdstad is van heel Rum en hier 
hebben we ons kamp opgeslagen. Voordat echter Bohemund bij ons was 
gekomen, was er zo’n groot gebrek aan brood bij ons, dat één brood verkocht 
werd voor 23 denarii. Nadat de ervaren man Bohemund gekomen was, beval hij 
dat zeer veel marktkoopwaar bijeengebracht zou worden over zee en tegelijk 
kwam men van beide kanten, deels over land en deels over zee en er was enorme 
overvloed in het hele leger van Christus. 
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[viii] Belegering van Civitot.  
In die autem Ascensionis1 Domini coepimus urbem circumquaque2 inuadere, et 
aedificare instrumenta3 lignorum atque turres4 ligneas, quo5 possemus murales6 turres 
sternere7. Tam fortiter et tam acriter aggredimur8 urbem per duos dies, ut etiam 
foderemus9 murum urbis. Turci quippe10 qui erant in urbe, miserunt nuntios aliis qui 
uenerant adiutorium11 ciuitati dare, in hunc modum12, quo audacter13 secureque14 
approximent15, et per meridianam16 introeant17 portam, quoniam ex illa nemo eis erit 
obuiam18 nec contristabit19. Quae porta ipsa die a comite sancti Egidii in die sabbati20 
post Ascensionem Domini et episcopo Podiensi21 hospitata22 fuit. Qui comes, ueniens ex 
alia parte, protectus23 diuina uirtute ac terrenis24 fulgebat25 armis cum suo fortissimo 
exercitu. Hic itaque inuenit contra nos uenientes Turcos. Qui undique26 signo crucis 
armatus27, uehementer irruit28 super29  

                                                      
1 ascensio   verrijzenis, hemelvaart 
2 circumquaque  rondom 
3 instrumentum  werktuig 
4 turris f, turris  toren 
5 quo + coni.   opdat daarmee (grammaticaal incorrect; beter quibus, tenzij  

modo aangevuld moet en dan betekent het ‘opdat zo’) 
6 muralis   muur- 
7 sternere 3   tegen de grond slaan 
8 aggredi 5   aanvallen 
9 fodere 5   ondergraven 
10 quippe   immers 
11 adiutorium   hulp 
12 in hunc modum  op deze wijze, zo 
13 audacter adv.  vermetel 
14 secure   zorgeloos, zonder vrees 
15 approximare  naderen 
16 meridianus   middag-, zuidelijk 
17 introire   naar binnen gaan 
18 obviam + dat.  tegemoet 
19 contristare   bedroefd maken, versomberen 
20 sabbatum n.pl.  de sabbat 
21 nog afhankelijk van a 
22 hospitari   bezoeken, verblijven als gast; hier actief gebruikt en 

eufemistische: bezocht, zodat die door de massa geblokkeerd  
was: ingenomen 

23 protectus   beschermd 
24 terrenus   aards 
25 fulgere 2   schitteren 
26 undique   van alle kanten 
27 armare    bewapenen 
28 irruere 3   afstormen op 
29 super + acc.   over .. heen 
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[viii] 
Op de dag echter van de hemelvaart van de Heer zijn wij begonnen de stad rondom aan 
te vallen en werktuigen van hout en torens van hout te fabriceren om daarmee de 
muurtorens te kunnen neerwerpen. Zo dapper en zo fel vielen wij de stad gedurende 
twee dagen aan, dat wij ook de stadsmuur ondergroeven. De Turken immers, die in de 
stad waren, zonden boden aan de anderen, die gekomen waren om de stad hulp te 
geven. De inhoud van die boodschap was zodanig, dat ze vermetel en zorgeloos 
naderden en in de middag de poort binnen gingen, omdat niemand daaruit hun 
tegemoet zou komen en niemand hen zou doen versomberen. En deze poort was juist 
op de sabbatdag na de hemelvaart van de Heer door de graaf van Saint-Gilles en de 
bisschop van la Puy geblokkeerd. Deze graaf kwam van de andere kant en beschermd 
door de goddelijke deugd en aardse wapens schitterde hij met zijn zeer dappere leger. 
Hij dus trof de Turken aan in opmars tegen ons. En hij, van alle kanten met het teken 
van het kruis gewapend, stortte zich hevig op hen en hij overwon hen. 
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illos atque superauit. Dederuntque fugam, et fuit mortua maxima pars illorum. Qui 
rursus uenerunt auxilio aliorum gaudentes et exultantes1 ad certum bellum, trahentes 
secum funes2, quibus3 nos ligatos4 ducerent Corosanum5. Venientes autem letantes6, 
coeperunt ex cacumine7 montis paulatim descendere. Quotquot8 descenderunt, illic9 
cesis10 capitibus a manibus nostrorum11 remanserunt. Proiiciebant12 autem nostri capita 
occisorum funda13 in urbem, ut inde14 Turci magis terrerentur. 
Denique comes sancti Egidii et episcopus Podiensis consiliati 15sunt in unum16 qualiter17 
facerent18 subfodi19 quamdam20 turrim, quae erat ante tentoria21 eorum. Ordinati22 
sunt homines qui hanc suffodiant, et arbalistae23 et sagittarii24 qui eos undique 
defendant. Foderunt namque illam usque ad radices25 muri, summiseruntque26 postes27 
et ligna, ac deinde miserunt ignem. Sero28 autem facto, cecidit turris iam in nocte, sed 
quia nox erat, non potuerunt preliari29 cum illis. Nocte uero illa surrexerunt30  

                                                      
1 exsultare   juichen, uitgelaten zijn 
2 funis    koord 
3 quibus + coni.  opdat daarmee 
4 ligare    binden 
5 Corosanus   Khorasan 
6 letari    blij zijn 
7 cacumen, -minis n.  top 
8 quoquot indecl.  alwie 
9 illic    daar 
10 cedere, cecidi, caesus afhakken 
11 nostri   de onzen 
12 proicere   naar voren werpen, neerwerpen 
13 funda   slinger (om kogels weg te werpen) 
14 inde     daardoor 
15 consiliari   beraadslagen 
16 in unum   samen 
17 qualiter   hoe 
18 facere + aci.   ervoor zorgen, dat 
19 subfodere   ondergraven 
20 quidam   een zekere 
21 tentorium   tent 
22 ordinare   opstellen, aanstellen, regelen 
23 arbalista   kruisboog 
24 sagittarius   boogschutter 
25 radix, radicis  wortel, fundament 
26 summittere 3, -misi, -missus eronder aanbrengen 
27 postis   post 
28 sero fit   het wordt laat 
29 preliari   strijden 
30 surgere, surrexi tr.  overeind zetten 
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Ze sloegen op de vlucht en een zeer groot deel van hen is gestorven. Maar zij kwamen 
terug om de rest te helpen vol blijdschap en juichend naar een doodzekere oorlog, 
terwijl ze touwen met zich meesleepten om hen daarmee geboeid naar Khorazan te 
leiden. Ze kwamen opgewekt en begonnen langzaam van de top van de berg af te 
dalen. Al degenen die afgedaald zijn, bleven achter, nadat hun hoofden door de handen 
van de onzen afgehakt waren. De onzen wierpen echter de hoofden van de gedoden 
met een slinger in de stad om daarmee de Turken banger te maken. 
Tenslotte hebben de graaf van Saint-Gilles en de bisschop van la Puy met elkaar 
overlegd, hoe zij er voor moesten zorgen dat een bepaalde toren, die voor hun 
tentenkamp was, ondergraven werd. Er zijn mensen geregeld om die toren te 
ondermijnen en kruisbogen en boogschutters die hen van alle kanten zouden 
verdedigen. Ze hebben immers die toren ondergraven tot aan de voet van de muur en 
ze hebben er stutten en houten blokken ondergezet en daarna vuur erop gegooid. Toen 
het echter laat geworden was, viel die toren, toen het al nacht was, maar omdat het 
nacht was, konden ze niet met hen vechten. In de nacht hebben echter de Turken in 
haast die delen weer overeind gezet en ze hebben de muur zo energiek hersteld, 
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festinanter1 Turci, et restaurauerunt murum tam fortiter, ut ueniente die nemo posset 
eos laedere ex illa parte. 
Modo2 uenit comes de Nortmannia, et comes Stephanus, et alii plures, ac deinceps 
Rogerius de Barnauilla3. Boamundus denique4 obsedit5 urbem in prima fronte6, et iuxta 
eum Tancredus, et postea dux7 Godefridus, ac deinde comes Flandrensis, iuxta quem 
Rotbertus Nortmannus, et iuxta eum comes Sancti Egidii, iuxta quem Podiensis 
episcopus. Ita uero per terram fuit obsessa8, ut nemo auderet exire neque intrare. 
Fueruntque ibi onmes congregati in unum9. Et quis poterat numerare10 tantam Christi 
militiam? Nullus, ut puto, tot prudentissimos milites nec antea uidit nec ultra11 uidere 
poterit. 
Erat autem ex una parte urbis immensus12 lacus13, in quo Turci suas mittebant naues, et 
exibant et intrabant, et afferebant14 herbam15, ligna et alia plura. Tunc nostri maiores16, 
consiliati in unum, miserunt nuntios Constantinopolim dicturos imperatori, ut faceret 
naues conduci ad Ciuito17, ubi portus18 est, atque iuberet congregari boues19 qui eas 
traherent per montanas et siluas, usque20 approximent lacui. Quod continuo21 factum 
fuit, suosque Turcopulos mandauit22 cum eis. 

                                                      
1 festinanter   haastig 
2 modo    nu pas 
3 Rogerius de Barnauilla  Roger van Barneville 
4 denique   tenslotte 
5 obsidere 3,-sedi  belegeren 
6 frons,frontis   gelid 
7 dux    hertog 
8 sc. urbs 
9 in unum   tezamen, op een hoop 
10 numerare   tellen 
11 ultra    later 
12 immensus   onmetelijk 
13 lacus 4   meer 
14 afferre   aanvoeren 
15 herba   gras 
16 maior   aanvoerder 
17 Civitus   Civitot 
18 portus 4   haven 
19 bos, bovis   rund, koe 
20 usque voegw.  totdat 
21 continuo   onmiddellijk 
22 mandare cum  meegeven met 
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dat niemand hen aan die kant kon kwetsen, toen de dag kwam. 
 
Nu pas kwam de graaf van Normandië en graaf Stephanus en nog meer en daarna Roger van 
Barneville. Bohemund belegerde daarna de stad in het eerste gelid en naast hem Tancred en 
daarna de hertog Godfried en daarna de graaf van Vlaanderen, naast wie Robert de 
Normandiër en naast hem de graaf van Saint-Gilles, naast wie de bisschop van la Puy. De 
stad was zo op het land belegerd, dat niemand de stad durfde te verlaten of te betreden. 
Allen waren daar tezamen verzameld. En wie zou zo’n groot leger van Christus hebben 
kunnen tellen. Niemand, naar ik meen, heeft zoveel uiterst ervaren ridders én voordien 
gezien en niemand zal dat later kunnen zien. 
 
Er was echter aan een kant van de stad een geweldig meer, waarin de Turken hun schepen 
neer lieten en daar gingen ze de stad uit en de stad binnen en ze haalden zo gras, hout en 
nog meer dingen. Toen hebben onze heren na met elkaar overlegd te hebben boden 
gestuurd naar Constantinopel om aan de keizer te zeggen dat hij ervoor moest zorgen dat 
schepen bijeengebracht werden naar Civitot, waar een haven is en dat hij beval dat er 
runderen verzameld werden, die die schepen door berggebieden en bossen moesten 
trekken, totdat ze het meer bereikten. Dit is onmiddelijk uitgevoerd en hij heeft zijn 
Turcopoli met hen meegegeven.
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Die uero quo naues fuerant conductae, noluerunt eas statim mittere in lacum; sed nocte 
superueniente1 miserunt eas in ipsum lacum, plenas2 Turcopolis, bene ornatis3 armis. 
Summo autem diluculo4 stabant naues optime ordinatae5, per lacum properantes contra 
urbem. Videntes eas Turci mirabantur, ignorantes6 an esset eorum gens an imperatoris. 
Postquam autem cognouerunt esse gentem imperatoris, timuerunt usque ad mortem, 
plorantes et lamentantes7; Francique gaudebant, et dabant gloriam Deo. Videntes autem 
Turci quod nullatenus8 ex suis exercitibus adiutorium habere possent, legationem9 
mandauerunt10 imperatori, quia ciuitatem sponte11 redderent, si eos omnimodo12 abire 
permitteret cum mulieribus et filiis et omnibus substantiis13 suis. Tunc imperator, plenus 
uana14 et iniqua15 cogitatione16, iussit illos impunitos17 abire sine ullo timore, ac sibi eos 
Constantinopolim cum magna fiducia adduci. Quos studiose18 seruabat19, ut illos ad 
Francorum nocumenta20 et obstacula21 paratos haberet. 
Fuimusque in obsidione illa per septem ebdomadas22 et tres dies, et multi ex nostris illic 
receperunt martyrium23, et letantes gaudentesque reddiderunt felices animas Deo; et 
ex pauperrima gente multi mortui sunt fame24 pro Christi nomine. Qui in caelum 
triumphantes25 portarunt stolam26 recepti27 martyrii, una uoce dicentes: ,Vindica28,  

                                                      
1 superveniens  volgend 
2 plenus + abl.   vol van 
3 ornatus + abl.  uitgerust met 
4 diluculum   dageraad 
5 ordinatus   opstellen 
6 ignorare   niet weten 
7 lamentari   weeklagen, jammeren 
8 nullatenus   geenszins 
9 legatio   gezantschap 
10 mandare   zenden 
11 sponte   uit eigen beweging 
12 omnimodo   absoluut 
13 substantia   bezit 
14 vanus   ijdel 
15 iniquus   onbillijk 
16 cogitatio   gedachte 
17 impunitus   ongestraft 
18 studiose adv.  ijverig 
19 servare   apart houden 
20 nocumentum  beschadiging 
21 obstaculum   hindernis 
22 ebdomas, -madis  week 
23 martyrium   martelaarschap 
24 fames, famis  honger 
25 triumphare   triomferen, zegevieren 
26 stola    gewaad 
27 receptus   verkregen 
28 vindicare   wreken 
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Op de dag echter, waarop de schepen gebracht waren, wilden ze die meteen te water 
laten, maar ze lieten ze de volgende nacht in het meer zelf. De schepen zaten vol 
Turcopoli, goed voorzien van wapens. Echter met het krieken van de dag lagen de 
schepen goed opgesteld en zij haastten zich naar de stad. De Turken zagen ze met 
verbazing, omdat ze niet wisten, of het volk van hen of van de keizer was. Nadat ze 
echter hadden vernomen dat het de mensen van de keizer waren, waren ze doodsbang 
en huilden en jammerden en de Franken waren blij en eerden God. Toen de Turken 
echter zagen, dat ze geenszins van hun eigen leger hulp konden hebben, stuurden ze 
een gezantschap naar de keizer, dat zij uit eigen beweging de stad teruggaven, als hij in 
ieder geval hun toestond weg te gaan met hun vrouwen en kinderen en al hun hebben 
en houwen. Toen beval de keizer, vol van ijdele en onrechtvaardige gedachten, dat ze 
ongestraft weg moesten gaan zonder enige angst en dat zij naar hem naar 
Constantinopel onder grote garantie gebracht werden, opdat hij hen paraat zou hebben 
om de Franken te schaden en hun in de weg te staan. 
Wij zijn zeven weken en drie dagen met die belegering bezig geweest en velen van de 
onzen hebben daar het martelaarschap ontvangen en vrolijk en blij hebben ze gelukkig 
hun zielen teuggegeven aan God en van het armste volk zijn velen gestorven door 
honger voor de naam van Christus. Zij hebben het gewaad van het verkregen 
martelaarschap zegevierend naar de hemel gedragen, terwijl zij met één stem zeiden:  
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Domine, sanguinem nostrum, qui pro te effusus1 est; qui es benedictus2 et laudabilis3 in 
secula4 seculorum. Amen.' 
 

Explicit liber II. Incipit liber III. 

                                                      
1 effundere 3, -fudi, -fusus vergieten 
2 benedictus   gezegend 
3 laudabilis   prijzenswaardig 
4 seculum   eeuwig 
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‘Wreek, heer, ons bloed, dat voor u vergoten is, voor jou die gezegend en 
prijzenswaardig is tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Hier eindigt boek II en begint boek III. 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER III 

[ix] Slaags met de Turken.  

Interea reddita1 ciuitate et Turcis deductis Constantinopolim, unde imperator magis 
magisque2 gauisus3 quod ciuitas reddita sit eius potestati4, iussit maximas elemosinas5 
erogari6 nostris pauperibus. Denique prima die qua recessimus7 a ciuitate, uenimus ad 
quemdam pontem, ibique mansimus per duos dies. Tertia autem die, priusquam lux 
coepisset oriri8, surrexerunt nostri; et quia nox erat, non uiderunt tenere unam uiam, 
sed sunt diuisi9 per duo agmina10, et uenerunt diuisi per duos dies. In uno agmine fuit 
uir Boamundus, et Rotbertus Normannus, et prudens Tancredus, et alii plures. In alio 
fuit comes Sancti Egidii, et dux Godefridus, et Podiensis episcopus, et Hugo Magnus, 
comesque Flandrensis, et alii plures. 
Tertia uero die irruerunt Turci uehementer super Boamundum, et eos qui cum ipso 
erant. Continuo11 Turci coeperunt stridere12 et garrire13 ac clamare, excelsa14 uoce 
dicentes diabolicum15 sonum nescio quomodo in sua lingua. Sapiens uir Boamundus 
uidens innumerabiles Turcos procul, stridentes et clamantes demoniaca16 uoce, 
protinus17 iussit omnes milites descendere, et tentoria celeriter extendere18. Priusquam 
tentoria fuissent extensa, rursus dixit omnibus militibus: "Seniores19 et fortissimi milites  

                                                      
1 reddere, reddidi, redditus teruggeven 
2 magis magisque  steeds meer 
3 gaudere 2, gavisus  blij zijn 
4 potestas, -tatis  macht 
5 elemosina   aalmoes 
6 erogare   uitgeven 
7 recedere 3, -cessi  teruggaan 
8 oriri    ontstaan 
9 dividere 3, divisus  verdelen 
10 agmen, agminis  colonne 
11 continuo   onmiddellijk 
12 stridere 2   sissen, gieren, huilen 
13 garrire   zwetsen, babbelen, kletsen 
14 excelsus   verheven 
15 diabolicus   duivels 
16 demoniacus   bezeten 
17 protinus    direct 
18 extendere 3   opzetten 
19 senior   heer 
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DE DADEN VAN DE FRANKEN 
BOEK III 

 
[ix]  
 
Nadat intussen de stad teruggegeven was en de Turken weggevoerd waren naar 
Constantinopel, waardoor de keizer, steeds blijer omdat de stad teruggegevn was aan 
zijn macht, beval zeer grote aalmoezen te geven aan onze armen. Tenslotte op de 
eerste dag, waarop wij teruggegaan zijn van de stad, bereikten wij een brug en bleven 
wij daar twee dagen. De derde dag, voordat het begonnen was licht te worden, stonden 
de onzen op en omdat het nacht was, bekommerden ze zich er niet om één weg te 
houden, maar zijn ze uiteengegaan in twee stoeten en ze kwamen gesplitst in de loop 
van twee dagen. In de ene colonne waren Bohemund en Robert de Normandiër en de 
ervaren Tancred en nog meer. In de andere waren de graaf van Saint-Gilles en hertog 
Godfried en de bisschop van la Puy en Hugo de Grote en de graaf van Vlaanderen en 
nog meer. 
 
Op de derde dag vielen de Turken Bohemund en hen, die bij hem waren, fanatiek aan. 
Onmiddellijk begonnen de Turken te huilen en te babbelen en te roepen, terwijl ze met 
verheven stem op de een of andere wijze een duivels geluid in hun eigen taal 
produceerden. De verstandige heer Bohemund beval, toen hij de ontelbare Turken in 
de verte zag, terwijl ze huilden en schreeuwden met hun demonische stem, 
onmiddellijk alle ridders naar beneden te gaan en de tenten snel op te zetten. Voordat 
de tenten opgezet waren, zei hij weer tegen alle ridders: ‘Heren en zeer dappere  
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Christi, ecce modo bellum angustum1 est undique circa nos. Igitur omnes milites eant 
uiriliter2 obuiam3 illis, et pedites4 prudenter et citius5 extendant tentoria." 
Postquam uero hoc totum factum est, Turci undique iam erant circumcingentes6 nos, 
dimicando7 et iaculando8, ac spiculando9, et mirabiliter longe lateque sagittando10. Nos 
itaque quamquam nequiuimus11 resistere illis, neque sufferre12 pondus13 tantorum 
hostium, tamen pertulimus illuc14 unanimiter15 gradum16. Feminae quoque nostrae in 
illa die fuerunt nobis in maximo refugio17, quae afferebant ad bibendum aquam nostris 
preliatoribus18, et fortiter semper confortabant19 illos, pugnantes et defendentes. Vir 
itaque sapiens Boamundus protinus mandauit aliis, scilicet comiti de Sancto Egidio, et 
duci Godefrido, et Hugoni Magno, atque Podiensi episcopo, aliisque omnibus Christi 
militibus, quo20 festinent21, et ad bellum citius approximent, dicens: "Et si hodie luctari22 
uolunt, uiriliter ueniant." Dux itaque Godefridus audax et fortis, ac Hugo Magnus simul 
uenerunt prius cum suis exercitibus; episcopus quoque Podiensis prosequutus23 est 
illos, una24 cum suo exercitu, et comes de Sancto Egidio iuxta illos cum magna gente. 
Mirabantur ergo nostri ualde unde esset exorta25 tanta multitudo Turcorum, et Arabum 
et Saracenorum, et aliorum quos enumerare ignoro; quia pene26 omnes montes et  

                                                      
1 angustus   beperkt 
2 viriliter   moedig 
3 obviam + dat.   tegemoet 
4 pedes, peditis  voetsoldaat 
5 citius    snel; weliswaar qua vorm comparativus 
6 cricumcingere 3  omsingelen 
7 dimicare   strijden 
8 iaculari   werpen, slingeren 
9 spiculari   speer slingeren 
10 sagittare   een pijl schieten 
11 nequire   niet kunnen 
12 sufferre   verdragen 
13 pondus n.   gewicht 
14 illuc    daarheen 
15 unanimiter   eensgezind 
16 gradus 4   stap 
17 refugium   toevlucht(soord) 
18 preliator   strijder 
19 confortare   versterken 
20 = ut 
21 festinare   zich haasten 
22 luctari   worstelen 
23 prosequi, prosequutus begeleiden 
24 una adv.   tegelijk 
25 exoriri, exortus  opduiken 
26 pene   bijna 
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ridders van Christus, kijk nu is de oorlog beperkt overal rond ons. Dus laten alle ridders 
dapper hun tegemoet gaan en laten de voetsoldaten bekwaam en snel de tenten 
opzetten. 
Nadat echter dit in zijn totaliteit gedaan was, omgaven de Turken reeds overal ons, 
vechtend en speren en spiezen werpend en over een wonderlijke afstand en 
uitgestrektheid pijlen schietend. Dus hoewel wij hun geen weerstand konden bieden 
noch de druk van zoveel vijanden konden verdragen, toch zijn wij eensgezind daarheen 
opgerukt. Ook onze vrouwen zijn op die dag voor ons als grootste toevlucht geweest: zij 
brachten steeds onze strijders water om te drinken en altijd bemoedigden ze hen 
energiek, terwijl die streden en verdedigden. Dus droeg de wijze heer Bohemund 
onmiddellijk aan de rest op, namelijk de graaf van Saint-Gilles en hertog Godfried en 
Hugo de Grote en de bisschop van La Puy en aan al de andere ridders van Christus om 
zich te haasten en snel bij de oorlog te komen, zeggend: ‘En als men vandaag wil 
vechten, laten ze dan dapper komen.’ Dus zijn de hertog Godfried dapper en energiek 
en Hugo de Grote tegelijk het eerst gekomen samen met hun troepen; ook de bisschop 
van la Puy heeft hen begeleid, tegelijk met zijn leger en de graaf van Saint-Gilles na hen 
met veel volk. 
De onzen dus waren zeer verbaasd over waarvandaan zo grote menigte Turken en 
Arabieren en Saracenen en anderen, die ik niet kan opsommen, was opkomen dagen;  
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colles et ualles et omnia plana1 loca2 intus et extra undique3 erant cooperta de illa 
excommunicata4 generatione5. Factus est itaque sermo secretus6 inter nos laudantes et 
consulentes7 atque dicentes: "Estote8 omnimodo unanimes9 in fide Christi et Sanctae 
Crucis uictoria, quia hodie omnes diuites10, si Deo placet, effecti11 eritis." 
Continuo fuerunt ordinatae12 nostrorum acies13. In sinistra parte fuit uir sapiens 
Boamundus, et Rotbertus Nortmannus, et prudens Tancredus, ac Robertus de Ansa et 
Richardus de Principatu. Episcopus uero Podiensis uenit per alteram montanam, 
undique circumcingens incredulos14 Turcos. In sinistra quoque parte equitauit15 
fortissimus miles Raimundus comes de Sancto Egidio. In dextera uero parte fuit dux 
Godefridus, et acerrimus miles Flandrensis comes, et Hugo Magnus, et alii plures, 
quorum nomina ignoro. 
Statim autem uenientibus militibus nostris, Turci et Arabes, et Saraceni et Agulani16 
omnesque barbarae nationes dederunt uelociter17 fugam, per compendia18 montium et 
per plana loca. Erat autem numerus Turcorum, Persarum, Publicanorum, Saracenorum, 
Agulanorum, aliorumque paganorum19 trecenta sexaginta milia extra20 Arabes, quorum 
numerum nemo scit nisi solus Deus. Fugerunt uero nimis uelociter ad sua tentoria, 
ibique eos diu morari21 non licuit. Iterum uero arripuerunt22 fugam, nosque illos 
persecuti sumus occidentes23 tota una die. Et accepimus spolia24 multa, aurum,  

                                                      
1 planus   vlak 
2 locus m. pl.n. loca 
3 undique   van alle kanten 
4 excommunicatus  geëxcommuniceerd, vervloekt 
5 generatio, -tionis  volk 
6 secretus   geheim 
7 consulere 3   overleggen 
8 = este; archaïsche imperativus 
9 unanimis   eensgezind 
10 dives, divitis   rijk 
11 efficere 5, -feci, -fectus maken 
12 ordinare   opstellen 
13 acies 5   gelid 
14 incredulus   ongelovig 
15 equitare   rijden 
16 Agulani   naam van een volk 
17 velociter   snel 
18 compendium  besparing, pas 
19 paganus   heiden 
20 extra + acc.   buiten 
21 morari   verblijven 
22 arripere 5, -ripui  aangrijpen 
23 occidere 3   doden 
24 spolia n.pl.   wapenbuit 
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omdat bijna alle bergen en heuvels en valleien en alle vlakten daarbinnen en daarbuiten 
van alle kanten bedekt waren met dat vervloekte volk. Er is dus in afzondering een 
gesprek onder ons gevoerd, terwijl wij God prezen en beraadslaagden en zeiden: 
‘Weest in ieder geval eensgezind in jullie trouw aan Christus en houdt allen vast aan de 
overwinning van het Heilige Kruis, omdat jullie allemaal vandaag, als het God behaagt, 
rijk gemaakt zullen zijn.’ 
Onmiddellijk zijn de slaglinies der onzen opgesteld. Aan de linkerkant was de wijze heer 
Bohemund en Robert de Normandiër en de ervaren Tancred en Robert van Anse en 
Richard van het Principaat. Echter de bisschop van la Puy kwam via een ander 
bergachtig gebied, terwijl hij van alle kanten de ongelovige Turken omsingelde. Ook 
reed aan de linkerkant de zeer dappere ridder Raimond, graaf van Saint-Gilles. Aan de 
rechterkant echter was hertog Godfried en de zeer felle ridder de graaf van Vlaanderen 
en Hugo de Grote en nog meer, wier namen ik niet ken. 
Toen echter onze ridders kwamen, sloegen direct de Turken en Arabieren en de 
Saracenen en Agulani en alle barbaarse volkeren snel op de vlucht, door de passen van 
de bergen en over de vlakten. Het aantal echter van de Turken, Persen, Publicani, 
Saracenen, Agulani en andere heidenen bedroeg 360.000 afgezien van de Arabieren, 
wier aantal niemand weet tenzij alleen God. Ze zijn echter zeer snel gevlucht naar het 
eigen tentenkamp en daar stond het hun niet vrij lang te blijven. Ze zijn echter opnieuw 
op de vlucht geslagen en wij hebben ze één hele dag dodend achtervolgd. En wij 
hebben veel buit gemaakt: goud, zilver, paarden en ezels, kamelen, schapen en  
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argentum, equos et asinos, camelos, oues, et boues et plurima alia quae ignoramus. Et 
nisi Dominus fuisset nobiscum in bello, et aliam cito nobis misisset aciem, nullus 
nostrorum euasisset1, quia ab hora tertia usque in horam nonam perdurauit2 haec 
pugna. Sed omnipotens Deus pius et misericors3 qui non permisit suos milites perire4, 
nec in manibus inimicorum incidere5, festine6 nobis adiutorium misit. Sed fuerunt illic 
mortui duo ex nostris milites honorabiles7, scilicet Gosfredus de Monte Scabioso, et 
Willelmus Marchisi filius frater Tancredi, aliique milites et pedites quorum nomina 
ignoro. 
Quis unquam tam sapiens aut doctus audebit describere8 prudentiam militiamque9 et 
fortitudinem Turcorum? Qui putabant terrere gentem Francorum minis10 suarum 
sagittarum11, sicut terruerunt Arabes, Saracenos, et Hermenios12, Suranios13 et Grecos. 
Sed si Deo placet, nunquam tantum ualebunt14, quantum nostri. Verum tamen dicunt 
se esse de Francorum generatione15, et 16quia nullus homo naturaliter17 debet esse 
miles nisi Franci et illi. Veritatem18 dicam quam nemo audebit prohibere19. Certe si in 
fide Christi et Christianitate20 sancta semper firmi fuissent, et unum Deum in trinitate21 
confiteri22 uoluissent Deique Filium natum de Virgine23 matre, passum24, et 
resurrexisse25 a mortuis et in caelum ascendisse26 suis cernentibus27 discipulis28,  

                                                      
1 evadere, -vasi  ontsnappen 
2 perdurare   voortduren 
3 misericors   barmhartig 
4 perire   omkomen 
5 incidere 3 in + abl.  terecht komen in 
6 festine adv.   haastig 
7 honorabilis   eervol 
8 describere 3   beschrijven 
9 militia   krijgsdienst, soldaten, oorlogvoering 
10 minae pl.t.   dreigementen 
11 sagitta   pijl 
12 Hermenii   Armeniërs 
13 Suranii   Syriërs 
14 valere 2   kunnen, vermogen 
15 generatio   volk, afkomst 
16 et    hier: en wel 
17 naturaliter   van nature 
18 veritas, -tatis  waarheid 
19 prohibere 2   tegenspreken 
20 christianitas, -tatis  christendom 
21 trinitas   drieëenheid 
22 confiteri   bekennen 
23 virgo, virginis  maagd 
24 patior, passus  lijden 
25 resurgere 3, -surrexi opstaan 
26 ascendere 3, -scendi opstijgen 
27 cernere 3    zien, kijken 
28 discipulus   leerling 
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runderen en zeer veel andere zaken, die wij niet kennen. En als de Heer niet met ons 
was geweest in de strijd en ons niet snel een andere linie had gestuurd, dan zou 
niemand der onzen ontsnapt zijn, omdat deze strijd van het derde uur tot het negende 
uur voortduurde. Maar de almachtige, toegewijde en barmhartige God, die niet 
toestond dat zijn ridders omkwamen, noch in de handen van de vijanden vielen, 
stuurde ons snel hulp. Daar zijn twee eerbare ridders van de onzen gestorven, namelijk 
Gosfried van Monte Scabioso en Willem de zoon van de Markies, de broer van Tancred 
en andere ridders en voetsoldaten, wier namen ik niet ken. 
Wie, nog zo wijs of zo geleerd, zal het ooit wagen de kundigheid en de oorlogvoering en 
dapperheid van de Turken te beschrijven? Zij dachten het volk der Franken af te 
schrikken met de dreiging van hun pijlen zoals ze de Arabieren, Saracenen, en de 
Armeniërs, de Syriërs en Grieken hebben bang gemaakt. Maar als het God bevalt, zullen 
zij nooit zoveel vermogen als de onzen. Maar ze zeggen evenwel dat zij van het volk der 
Franken afstammen en dat geen mens van nature ridder moet zijn afgezien van de 
Franken en hen. Ik zal de waarheid zeggen, die niemand zal durven tegen te spreken. In 
ieder geval, als we altijd onverzettelijk in de trouw aan Christus waren geweest en ons 
vastgehouden hadden aan het heilige Christendom en als wij de ene God in de Drie-
eenheid hadden willen bekennen en dat de zoon van God geboren is uit de Maagd als 
moeder, en dat hij geleden heeft en weer opgestaan is uit de doden en in de hemel 
opgestegen is, terwijl zijn leerlingen het zagen, 
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consolationemque1 Sancti Spiritus perfecte misisse; et eum in caelo et in terra 
regnantem recta mente et fide credidissent, ipsis2 potentiores3 uel fortiores uel 
bellorum ingeniosissimos4 nullus5 inuenire potuisset. Et tamen gratia6 Dei uicti sunt a 
nostris. Hoc bellum est factum, primo die Iulii. 
 
Explicit liber III. Incipit IIII. 

                                                      
1 consolatio, -tionis  troost 
2 abl. comparationis 
3 potens   machtig 
4 ingeniosus + gen.  scherpzinnig, vindingrijk op het gebied van, geschikt voor; deze  

superlativus heeft de waarde van een comparativus. 
5 = nemo 
6 gratia    dienst, genade 
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en dat hij de troost van de Heilige Geest volkomen heeft gestuurd en als zij met 
oprechte geest en trouw geloofd hadden, dat hij en in de hemel en op aarde heerst, zou 
niemand mensen hebben kunnen vinden, die machtiger of dapperder of vindingrijker in 
oorlogen dan zijzelf zijn. En toch zijn zij dankzij God door de onzen overwonnen. Deze 
oorlog is gevoerd op 1 juli. 
 
Hier eindigt boek III en begint boek 4. 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER IIII 

[x] Waarschuwende woorden van Suleiman.  
Postquam uero Turci inimici Dei et sanctae Christianitatis omnino fuerunt deuicti1, per 
quatuor dies et noctes fugientes huc et illuc2, contigit3 ut Solimanus4 dux illorum, filius 
Solimani ueteris, fugeret de Nicea. Qui inuenit decem milia Arabum, qui dixerunt ei: "O 
infelix et infelicior omnibus gentilibus5, cur tremefactus6 fugis?" Quibus Solimanus 
lacrimabiliter7 respondit: "Quoniam olim cum habuissem omnes Francos deuictos, 
eosque putarem iam in captiuitate8 ligatos, dum paulatim9 uoluissem ligare 
adinuicem10, tunc respiciens retro, uidi tam innumerabilem gentem eorum, ut si uos aut 
aliquis illic adesset, putaret quod omnes montes et colles11 uallesque12 et omnia plana 
loca plena essent illorum multitudine13. Nos igitur illos cernentes, statim coepimus 
capere subitaneum14 iter, timentes tam mirabiliter15, ut uix16 euaserimus de illorum 
manibus, unde17 adhuc in nimio terrore sumus. Et si michi18 et uerbis meis uelletis 
credere, auferretis19 uos hinc20, quia si et ipsi potuerint uos21 solummodo22 scire, unus 
ex uobis uix amplius23  

                                                      
1 devincere 3,-vici,-victus  volledig overwinnen 
2 huc et illuc    hier- en daarheen 
3 contingit, -tigit, ut + coni.  het gebeurt dat 
4 Solimanus    Suleiman, zijn vader had in 1084 grote delen van  

Klein-Azië op de Bijzantijnen veroverd en in zijn gebied 
waren nog veel  christenen. De hoofdstad was Nikea, het 
huidige Iznik 

5 gentiles pl.    stamverwanten 
6 tremefactus    aan het trillen gebracht, bang 
7 lacrimabiliter    in tranen 
8 captivitas, -tatis   gevangenschap 
9 paulatim    langzaam aan, de een na de ander 
10 adinvicem    met elkander   
11 collis     heuvel 
12 vallis     vallei 
13 multitudo, -tudinis   menigte 
14 subitaneus    plotseling, onverwacht 
15 mirabiliter    wonderbaarlijk 
16 vix     nauwelijks, met moeite 
17 unde     ten gevolge waarvan 
18 = mihi 
19 se aufferre    weggaan 
20 hinc     van hier 
21 lees: adesse 
22 solummodo    slechts alleen 
23 unus .. vix amplius   met moeite slechts één (één nauwelijks meer) 
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DE DADEN VAN DE FRANKEN 
BOEK III 

 
[x] 
Nadat echter de Turken, de vijanden van God en het heilige Christendom volkomen 
verslagen waren en toen zij vier dagen en nachten alle kanten op vluchtten, gebeurde 
het dat Suleiman, hun leider, de zoon van de oude Suleiman, uit Nicea vluchtte. Hij trof 
10.000 Arabieren, die hem zeiden: ‘O jij, ongelukige, die ongelukkiger bent dan al jouw 
stamverwanten, waarom vlucht jij met de stuipen op het lijf?’ Hun antwoordde 
Suleiman jammerend: ‘Omdat ik ooit, toen ik alle Franken compleet verslagen had en 
dacht dat zij al in gevangenschap geboeid waren, terwijl ik de een na de ander met 
elkaar had willen boeien, een zo ontelbaar volk van hen zag, toen ik op dat moment 
achterom keek, dat als jullie daar waren of iemand daar was, hij zou menen dat alle 
bergen en heuvels en valleien en alle vlakten vol waren van hun menigte. Toen wij hen 
dus zagen, gingen wij plotsklap op weg, omdat we zo enorm bang waren, en zo zijn wij 
met moeite uit hun handen ontsnapt en daarom zijn we nog enorm bang. En als jullie 
mij en mijn woorden zouden willen geloven, zouden jullie hiervandaan weggaan, want 
stel dat zij ook zelf hebben kunnen achterhalen, dat alleen jullie hier zijn, zal nauwelijks 
eentje van jullie levend ontsnappen. 
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euadet uiuens." At illi audientes talia, retrorsum1 uerterunt dorsa2, et se expanderunt3 
per uniuersam Romaniam4. Tunc ueniebamus nos persequentes iniquissimos5 Turcos, 
cotidie6 fugientes ante nos. At illi uenientes ad cuncta7 castra siue urbes, fingentes8 et 
deludentes9 habitatores terrarum illarum dicebant: "Nos deuicimus Christianos omnes, 
et superauimus10 illos, ita ut nullus eorum iam unquam11 audeat erigere12 se ante nos; 
tantum permittite nos intus13 intrare." Qui intrantes spoliabant14 ecclesias15 et domos 
et alia omnia, et ducebant equos secum et asinos et mulos16, aurum et argentum et ea 
quae reperire poterant. Adhuc quoque filios Christianorum secum tollebant, et 
ardebant17 ac deuastabant18 omnia conuenientia19 siue utilia20, fugientes et pauentes21 
ualde ante faciem22 nostram. Nos itaque persequebamur eos per deserta23 et 
inaquosam24 et inhabitabilem25 terram, ex qua uix uiui26 euasimus uel exiuimus27. 
Fames uero et sitis28 undique coartabant29 nos, nihilque penitus30 nobis erat ad 
edendum31, nisi forte32 uellentes1 et fricantes1 spicas manibus nostris, tali cibo1 quam1  
quam1  

                                                      
1 retrorsum   terug 
2 dorsum   rug 
3 expandere 3, -pandi  uitvouwen, verspreiden 
4 Romania   Rum 
5 iniquus   onbillijk, onrechtvaardig 
6 cotidie   dagelijks 
7 cuncti m.pl.   alle 
8 fingere 3   verzinnen, liegen 
9 deludere 3   misleiden 
10 superare   overwinnen 
11 unquam   ooit 
12 erigere 3 se   zich verheffen 
13 intus    binnen 
14 spoliare   plunderen 
15 ecclesia   kerk 
16 mulus   muildier 
17 ardere 2   verbranden 
18 devastare   verwoesten 
19 convenire   passen, geschikt zijn 
20 utilia n.pl.   gebruiksvoorwerpen 
21 pavere 2   bang zijn 
22 facies 5   gezicht, gelaat 
23 desertum   verlaten gebied 
24 inaquosus   zonder water 
25 inhabitabilis   onbewoonbaar 
26 vivus   levend 
27 exire    weggaan 
28 sitis    dorst 
29 coartare   samendringen, in een wurggreep houden 
30 penitus adv.   volstrekt 
31 edere 3   eten 
32 forte    misschien 
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En toen zij zulke woorden hoorden, hebben ze zich omgdraaid en hebben zich over heel 
Rum verspreid. Toen kwam hij achter die zeer onrechtvaardige Turken aan, terwijl die 
dag in en uit voor ons vluchtten. Maar bij ieder fort en iedere stad, waar zij kwamen, 
logen zij en misleidden zij de bewoners van die gebieden en zeiden ze: ‘Wij hebben de  
christenen allemaal compleet overwonnen en wij hebben hen verslagen, zo dat geen 
van hen het verder ooit het zal wagen zich te verheffen tegen ons; staat alleen toe dat 
wij binnen komen.’ Wanneer zij binnenkwamen, plunderden ze de kerken en huizen en 
al het andere en zij namen de paarden met zich mee en de ezels en muildieren, goud en 
zilver en dat wat ze konden vinden. Bovndien namen ze ook zonen van de  christenen 
met zich mee en zij verbrandden en verwoesten alles, wat van pas kwam en nuttig was, 
terwijl zij vluchtten en ontzettend bang waren, wanneer ze voor ons stonden. Wij 
achtervolgden hen dus door verlaten gebieden en land dat geen water had en 
onbewoonbaar was, waaruit wij met moeite levend ontsnapten of wegkwamen. Honger 
en dorst echter hielden ons van alle kanten in een wurggreep en wij hadden absoluut 
niets om te eten, tenzij wij misschien aren losrukten en in onze handen wreven en van 
zulk voedsel zo ellendig leefden, dat het niet ellendiger kon. 

                                                                                                                                                                      
1 vellere 3   losrukken 
2 fricare  afwrijven 
3 cibus   voedsel 
4 quam + superlativus zo .. mogelijk 
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miserrime uiuebamus. Illic fuit mortua maxima pars nostrorum equorum, eo1 quod 
multi ex nostris militibus remanserunt pedites2; et pro3 penuria4 equorum, erant nobis 
boues loco5 caballorum6, et pro nimia7 necessitate succedebant8 nobis capri9 et 
multones10 ac canes ad portandum. 
Interea coepimus intrare in terram optimam, plenam corporalibus11 alimentis12 et 
deliciis13 omnibusque bonis; ac deinceps14 appropinquauimus Yconio15. Habitatores 
uero terrae illius suadebant et ammonebant nos, nobiscum ferre utres16 plenos aqua, 
quia illic in itinere diei unius est maxima penuria aquae. Nos uero ita fecimus, donec 
peruenimus ad quoddam flumen, ibique hospitati17 sumus per duos dies. Coeperunt 
autem cursores18 nostri ante ire, donec peruenerunt ad Erachiam19, in qua erat  

                                                      
1 eo    met dit gevolg 
2 pedes, peditis  te voet 
3 pro + abl.   wegens 
4 penuria   gebrek 
5 loco + gen.   op de plaats van, als 
6 caballus   paard 
7 nimius   (te) groot 
8 succedere 3   in de plaats komen 
9 caper, capri   bok 
10 multo, multonis  schaap 
11 corporalis   lichamelijk 
12 alimentum   voedingsmiddel 
13 deliciae   genietingen, luxe 
14 deinceps   daarna 
15 Yconius: Een oude stad in Klein-Azië, die 1027 m boven de zeespiegel ligt. Ikonium wordt 
thans Konya (Konia) genoemd en ligt ongeveer 240 km ten Z van Ankara op de ZW-rand van 
de centrale Turkse hoogvlakte. In de 1ste eeuw G.T. was Ikonium een van de belangrijkste 
steden van de Romeinse provincie Galatië; het lag aan weerszijden van de grote 
handelsroute van Efeze naar Syrië. 
16 uter, utris   zak 
17 hospitari   verblijven 
18 cursor   wedloper, renbode 
19 Erachia   Herakleia, nu Kapıkırı; Het Latmosgebergte was reeds in pre-
historische tijden bewoond. Vóór de komst van de Grieken leefden hier de Kariërs en de 
Lelegen (genoemd door Homeros). Alexander de Grote verplaatste de stad en liet de 
vestingmuren bouwen. In de christelijke tijd vestigden zich hier vele monniken. Christodoulos 
ging hiervandaan naar Patmos en stichtte daar in 1088 het klooster Johannes Theologos, 
boven de grot der Openbaring. 
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Daar was een zeer groot deel van onze paarden gestorven, met dit gevolg dat velen van 
onze ridders te voet zijn gebleven; en uit gebrek aan paarden dienden voor ons 
runderen als paarden en door de al te grote nood kwamen bokken en schapen en 
honden voor ons in de plaats van lastdieren. 
Intussen begonnen wij zeer goed land te betreden, dat vol van voedingsmiddelen was 
en luxe en alle goederen. En daarna naderden wij Ikonium. De bewoners echter van dat 
gebied rieden ons aan en maanden ons om zakken vol water met ons mee te dragen, 
omdat daar op die tocht, die één dag duurde, zeer groot gebrek aan water is. Wij nu 
deden zo, totdat wij een zekere rivier bereikten en daar twee dagen verwijld hebben. 
Onze lopers echter begonnen voor ons uit te gaan, totdat ze Herakleia bereikten, waar 
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Turcorum nimia congregatio1, exspectans2 et insidians3, quomodo posset Christi milites 
nocere4. Quos Turcos Dei omnipotentis milites inuenientes audacter inuaserunt. 
Superati itaque sunt inimici nostri in illa die, tamque celeriter fugiebant quam sagitta 
fugit emissa5 ictu6 ualido cordae7 et arcus8. Nostri igitur intrauerunt statim in ciuitatem, 
ibique mansimus per quatuor dies.  
Illic diuisit9 se ab aliis Tancredus Marchisi filius, et Balduinus comes frater ducis 
Godefridi, simulque intrauerunt uallem de Botrenthrot10. Diuisit quoque se Tancredus, 
et uenit Tharsum11 cum suis militibus. Exierunt denique Turci de urbe, et uenerunt 
obuiam eis, atque in unum congregati properauerunt12 ad bellum contra Christianos. 
Appropinquantibus itaque nostris et pugnantibus, dederunt inimici nostri fugam, 
reuertentes13 in urbem celeri gressu14. Tancredus uero miles Christi peruenit laxatis 
loris15, et castrametatus16 est ante portam urbis. Ex alia igitur parte uenit uir inclitus17 
comes Balduinus cum suo exercitu, postulans18 Tancredum, quatinus19 eum amicissime 
in societatem20 ciuitatis dignaretur21 suscipere22. Cui ait Tancredus: "Te omnimodo23 in  

                                                      
1 congregatio   verzamelde menigte 
2 exspectare   uitkijken, onderzoeken 
3 insidiari   belagen 
4 nocere   schaden; hier met acc. 
5 emittere 3, -misi, -missus wegzenden, wegschieten 
6 ictus 4   klap 
7 corda    pees 
8 arcus 4   boog 
9 dividere 3 se   zich afscheiden 
10 Botrenthrot   Botrenthrot 
11 Tharsus   Tarsus (Tarsos in het Grieks) is een stad in het zuiden van Turkije 
met ongeveer 240.000 inwoners. De stad ligt in de aan de Middellandse Zee grenzende 
provincie Mersin. Het was vroeger de hoofdstad van Cilicië. 
In de Romeinse tijd was er iets bijzonders, iedereen die in Tarsus geboren werd had het 
Romeinse burgerrecht. Dat kwam omdat Tarsus voor de Romeinen erg belangrijk was. 
De apostel Paulus is geboren in Tarsus. De profeet Daniël zou daar zijn begraven. 
12 properare   zich haasten 
13 revertere 3 intr.  terugkeren 
14 gressus 4   stap 
15 lora laxare   de teugels vieren 
16 castrametari  zijn kamp opslaan 
17 inclitus   beroemd 
18 postulare   eisen 
19 quatinus   in zoverre als 
20 societas   verbond, deelneming 
21 dignari   waardig keuren 
22 suscipere 5   opnemen 
23 omnimodo   volstrekt 
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een zeer grote verzameling Turken op de loer en in hinderlaag lag, om te zien hoe zij de 
ridders van Christus kon schaden. Deze Turken zijn door de ridders van de almachtige 
God, toen ze die vonden, dapper aangevallen. Dus zijn onze vijanden op die dag 
overwonnen en ze waren zo snel op de vlucht, als een pijl, afgeschoten met de 
krachtige klap van een pees en boog, vlucht. De onzen betraden dus direct de stad en 
daar bleven ze vier dagen. 
Daar scheidde zich Tancred, de zoon van de Markies, af van de rest en graaf Boudewijn, 
de broer van hertog Godfried en tegelijk betraden zij de vallei van Berenthrot. Ook 
Tancred scheidde zich af en kwam in Tarsus met zijn ridders. Uiteindelijk zijn de Turken 
uit de stad gegaan en hun tegemoet gekomen en zij hebben zich op één plaats 
verzameld en zich naar de oorlog tegen de  christenen gehaast. Toen dus de onzen 
naderden en streden, sloegen de vijanden op de vlucht en keerden met gezwinde spoed 
terug naar de stad. Tancred echter de ridder van Christus kwam daar in galop aan en 
heeft zijn kamp opgeslagen voor de poort van de stad. Van een andere kant dus kwam 
de beroemde heer graaf Boudewijn met zijn leger en eiste van Tancred, dat hij ermee in 
zou stemmen hem op basis van grote vriendschap te laten delen in de stad. Tot hem zei 
Tancred: ‘Ik laat jou absoluut niet hierin delen.’ 
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’hac societate denego1." Nocte itaque superueniente2, omnes Turci tremefacti fugam 
una3 arripuerunt4. Exierunt denique habitatores ciuitatis sub illa noctis obscuritate5, 
clamantes excelsa6 uoce: "Currite, inuictissimi Franci, currite, quia Turci expergefacti7 
uestro timore omnes pariter8 recedunt." 
Orta9 autem die, uenerunt maiores ciuitatis, et reddiderunt sponte ciuitatem, dicentes 
illis qui super hoc litigabant10 adinuicem11: "Sinite modo12, seniores, sinite, quia 
uolumus et petimus dominari13 et regnare super nos illum qui heri14 tam uiriliter15 
pugnauit cum Turcis." Balduinus itaque mirificus16 comes altercabatur17 et litigabat cum 
Tancredo dicens: "Intremus simul et spoliemus ciuitatem, et qui plus potuerit habere, 
habeat, et qui poterit capere, capiat." Cui Tancredus fortissimus dixit: "Absit18 hoc a me. 
Ego namque Christianos nolo expoliare19. Homines huius ciuitatis elegerunt20 me 
dominum super se, meque habere desiderant21." Tandem nequiuit22 uir fortis 
Tancredus diu luctari23 cum Balduino comite, quia illi magnus erat exercitus; tamen 
uolens nolensque24 dimisit eam, et uiriliter25 recessit cum suo exercitu; fueruntque ei 
statim traditae duae optimae ciuitates, uidelicet Athena et Manustra, et plurima castra. 

                                                      
1 denegare   weigeren 
2 superveniens  volgend 
3 una adv.   tegelijk 
4 arripere 5, -ripui  aangrijpen 
5 obscuritas, -tatis  duisternis 
6 excelsus   hoog opreizend, verheven 
7 expergefacere 5  wekken, tot bezinning brengen 
8 pariter   evenzeer 
9 oriri, ortus   opkomen 
10 litigare   ruzie maken 
11 adinvicem   met elkaar 
12 modo   slechts 
13 dominari   meester zijn 
14 heri    gisteren 
15 viriliter   dapper 
16 mirificus   buitengewoon 
17 altercari   ruzie maken 
18 abesse   afwezig zijn 
19 expoliare   uitplunderen 
20 eligere 3, -legi  uitkiezen 
21 desiderare   wensen 
22 nequire   niet kunnen 
23 luctari   worstelen 
24 volens nolensque  willens en wetens, met opzet 
25 viriliter   mannelijk, moedig 



79 
 

In de volgende nacht dus sloegen alle Turken bevend tegelijk op de vlucht. Uiteindelijk 
gingen de bewoners van de stad onder de bescherming van die nachtelijke duisternis 
weg, terwijl ze met luid klinkende stem riepen: ‘Rent, zeer onoverwinnelijke Franken, 
rent, omdat de Turken, tot bezinning gebracht, uit vrees voor jullie allen tegelijk 
terugkeren.’ 
Toen echter de dag aangebroken was, kwamen de vooraanstaanden van de stad en 
gaven uit eigen beweging de stad terug, terwijl zij tot hen, die hierover met elkaar ruzie 
hadden, zeiden: ‘Staat slechts toe, heren, staat ons verzoek toe: wij willen en vragen 
dat hij over ons de scepter zwaait en van ons koning is die gisteren zo dapper gestreden 
heeft met de Turken.’ Boudewijn dus, de wonderbaarlijke graaf, maakte ruzie en had 
twist met Tancred en zei: ‘Laten we tegelijk naar binnen gaan en de stad plunderen en 
hij die in staat zal zijn meer te hebben, laat die het heben en wie meer kan pakken, laat 
die dat doen.’ Tot hem zei de zeer dappere Tancred: ‘Laat dit ver van mij zijn. Want ik 
wil geen  christenen beroven. De mannen van deze stad hebben me gekozen als heer 
boven zich en ze willen mij hebben.’ Tenslotte kon de dappere heer Tancred niet lang 
met graaf Boudewijn twisten, omdat die een groot leger had; toch gaf hij met opzet die 
stad op en hij week dapper met zijn leger en onmiddellijk zijn twee topsteden aan hem 
overgeleverd, te weten Athene en Manustra en zeer veel forten. 
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[xi] Tocht naar Antiochia.  
Major uero exercitus scilicet Raimundus comes de Sancto Egidio, et doctissimus 
Boamundus, duxque Godefridus, et alii plures, in Hermeniorum intrauerunt terram, 
sitientes1 atque aestuantes2 Turcorum sanguinem. Tandem peruenerunt ad quoddam 
castrum, quod tam forte erat, ut nichil3 ei possent facere. Erat autem ibi homo quidam 
nomine Symeon, qui in illa ortus4 fuit regione5 quique hanc petiit6 terram, quo eam de 
manibus defenderet inimicorum Turcorum, cui sponte illi dederunt terram, quique 
remansit ibi cum sua gente. Nos denique exeuntes inde peruenimus feliciter, usque 
Cesaream Cappadociae. A Cappadocia autem egressi7, uenimus ad quamdam ciuitatem 
pulcherrimam et nimis8 uberrimam9, quam paululum10 ante nostrum aduentum11 
obsederant12 Turci per tres ebdomadas13, sed non superauerant. Mox illuc 
aduenientibus nobis, continuo tradidit se in manu nostra cum magna laetitia14. Hanc 
igitur petiit quidam miles cui nomen Petrus de Alpibus, ab omnibus senioribus, 
quatinus15 eam defenderet in fidelitate16 Dei et Sancti Sepulchri, et seniorum atque 
imperatoris. Cui cum nimio amore gratis17 concesserunt18 eam. Sequenti19 nocte audiuit 
Boamundus quod Turci qui fuerant in obsessione20 ciuitatis, frequenter21 precederent22  

                                                      
1 sitire    dorst hebben, smachten naar 
2 aestuare   branden van verlangen 
3 = nihil 
4 oriri, ortus   geboren worden 
5 regio, regionis  gebied 
6 petere   vragen 
7 egredi, egressus  wegtrekken 
8 nimis adv.   zeer 
9 uber 3e   vruchtbaar 
10 paululum   kort 
11 adventus   komst 
12 obsidere 2, -sedi  belegeren 
13 ebdomas, -adis  week 
14 laetitia   vreugde 
15 quatinus + coni  dat 
16 fidelitas, -tatis  trouw 
17 gratis   kosteloos 
18 concedere, -cessi  toestaan 
19 sequens   volgend 
20 obsessio   belegering 
21 frequenter   in groten getale 
22 precedere + acc.  uitgaan voor iemand 
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[xi] 
Echter het hoofdleger, ofwel Raimond graaf van Saint-Gilles en de zeer bekwame 
Bohemund en hertog Godfried en nog meer betraden het land van Armeniërs. Zij 
dorstten en brandden van verlangden naar het bloed der Turken. uiteindelijk bereikten 
ze een zeker fort, dat zo sterk was, dat zij niets konden doen. Daar was echter een zeker 
man met de naam Simeon, die in dat gebied geboren was en die naar dat land gegaan 
was om het uit de handen van de vijandige Turken te houden. Zij hebben hem uit eigen 
beweging het land gegeven en hij is daar gebleven met zijn mensen. Tenslotte 
vertrokken wij vandaar opgewekt tot aan Caesarea in Cappadocia. Toen wij echter 
Cappadocia verlaten hadden, bereikten wij een zekere stad, die zeer mooi en uiterst 
vruchtbaar was, die kort voor onze komst de Turken gedurende drie weken belegerd 
hadden, maar die de Turken niet hadden overwonnen. Spoedig kwamen wij daar, en de 
stad gaf zich onmiddellijk over in onze macht met gote vreugde onzerzijds. Een zekere 
ridder, die de naam Petrus van de Alpen had, vroeg aan alle heren om die stad te 
verdedigen op grond van hun eed van trouw aan God en aan het Heilige Graf en aan de 
heren en de keizer. En ze hebben voor hem van de stad met grote liefde kosteloos 
afstand gedaan. In de nacht daarna hoorde Bohemund, dat de Turken, die de stad 
belegerd hadden, in groten getale voor ons uitgingen. 
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nos. Mox preparauit1 se solummodo2 cum militibus, quatinus illos undique3 
expugnaret4, sed eos inuenire non potuit. 
Deinde uenimus ad quamdam urbem nomine Coxon5, in qua erat maxima ubertas6 
omnium bonorum quae nobis erant necessaria7. Christiani igitur uidelicet8 alumni9 urbis 
illius reddiderunt se statim10, nosque fuimus ibi optime per tres dies, et illic maxime 
sunt recuperati11 nostri. Audiens itaque Raimundus comes quod Turci qui erant in 
custodia12 Antiochiae discessissent13, in suo inuenit consilio14, quod mitteret illuc15 
aliquos ex suis militibus, qui eam diligenter16 custodirent. Tandem elegit illos quos 
legare17 uolebat, uidelicet Petrum de Castellione vicecomitem18, Willelmum de Monte 
Pislerio19, Petrum de Roasa20, Petrum Raimundum de Pul21, cum quingentis militibus. 
Venerunt itaque in uallem prope Antiochiam ad quoddam castrum Publicanorum22, 
illicque audierunt Turcos esse in ciuitatem eamque fortiter defendere preparabant23. 
Petrus de Roasa diuisit se ibi ab aliis, et proxima nocte transiuit24 prope25 Antiochiam,  

                                                      
1 preparare   voorbereiden 
2 solummodo   slechts 
3 undique    van alle kanten 
4 expugnare   bedwingen, overwinnen 
5 Coxon   Göksun (oud-Grieks: Kykysòs, Κυκυσός; Latijn: Coxon of 
Cucusus) een stad in het district van Kahramanmaraş provincie in Turkije, dichtbij de bronnen 
van de rivier de Ceyhan (in de oudheid Pyramos). 
6 ubertas, -tatis  vruchtbaarheid, overvloed 
7 necessarius   noodzakelijk 
8 videlicet   namelijk 
9 alumnus   kind, telg 
10 statim   onmiddellijk 
11 recuperare   herstellen 
12 custodia   bewaking 
13 discedere 3, -cessi  weggaan 
14 consilium   beraad 
15 illuc    daarheen 
16 diligenter   nauwgezet 
17 legare   als gezant, onderbevelhebber zenden 
18 vicecomes   sheriff, burggraaf 
19 de Monte Pislerio  van Montpelier 
20 Roasa   Roaix 
21 Pul    Hautpoul 
22 publicanus   belastingpachter 
23 preparare   voorbereidingen treffen 
24 transire   oversteken 
25 prope + acc.   (tot) dichtbij 
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Spoedig bereidde hij zich slechts met ridders voor om hen van alle kanten te 
bestormen, maar hij kon ze niet vinden. 
Daarna kwamen we bij een bepaalde stad geheten Göksun, waar een zeer grote 
overvloed aan alle goederen was, die voor ons noodzakelijk waren. De christelijke 
telgen dus, namelijk van die stad, gaven zich onmiddellijk over en wij hebben daar drie 
dagen zeer goed verbleven en de onzen zijn daar zeer hersteld. Toen dus graaf Raimond 
hoorde, dat de Turken, die in Antiochia bewaakt werden, weggegaan waren, kwam hij 
in zijn beraad tot de slotsom, dat hij daarheen sommigen van zijn ridders zou sturen, die 
Antiochia nauwgezet moesten bewaken. Uiteindelijk koos hij die, die hij wilde zenden, 
te weten Petrus van Castillon, een burggraaf en Willem van Montpellier en Petrus van 
Roaix, Petrus Raimond van Hautpoul samen met 500 ridders. Ze zijn dus in een vallei 
gekomen dichtbij Antiochia bij een zeker fort van de Publicani en daar hoorden zij, dat 
Turken in de stad waren en ze troffen voorbereidingen die stad te verdedigen. Petrus 
van Roaix scheidde zich af van de rest en in de eerst volgende nacht trok hij op tot dicht  
 

 
Göksun
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intrauitque uallem de Rugia; et inuenit Turcos et Saracenos, et preliatus1 est cum eis, et 
occidit multos ex eis, et alios persecutus est ualde. Videntes hoc Hermenii habitatores 
terrae illius, illum fortiter superasse2 paganos3, continuo reddiderunt4 se. Ipse uero 
statim cepit Rusam ciuitatem, et plurima castra. 
Nos autem qui remansimus, exeuntes inde intrauimus in diabolicam5 montanam, quae 
tam erat alta et angusta, ut nullus nostrorum auderet per semitam6, quae in monte 
patebat7, ante alium preire8. Illic precipitabant9 se equi, et unus saumarius10 
precipitabat alium. Milites ergo stabant undique tristes, feriebant11 se manibus pre 
nimia tristitia et dolore, dubitantes12 quid facerent de semet ipsis et de suis armis 
uendentes13 suos clipeos14 et loricas15 optimas cum galeis16, solummodo propter17 tres 
aut quinque denarios, uel prout18 quisque poterat habere. Qui autem uendere 
nequibant, gratis a se iactabant19 et ibant. Exeuntes igitur de exsecrata20 montana, 
peruenimus ad ciuitatem quae uocatur Marasim21. Cultores22 uero illius ciuitatis 
exierunt obuiam nobis letantes23, et deferentes maximum mercatum, illicque habuimus 
omnem copiam, expectando24 donec ueniret domnus25 Boamundus. Venerunt itaque 
nostri milites in uallem, in qua regalis26 ciuitas Antiochia sita27 est, quae est caput totius  

                                                      
1 preliari   strijden 
2 = superavisse 
3 paganus   heiden 
4 se reddere   zich overgeven 
5 diabolicus   duivels 
6 semita   pad 
7 patere 2   begaanbaar zijn 
8 preire   vooruit gaan, inhalen 
9 praecipitare   vooroverstorten 
10 saumarius   lastdier 
11 ferire   slaan 
12 dubitare   aarzelen 
13 vendere   verkopen 
14 clipeus   schild 
15 lorica   pantser 
16 galea   helm 
17 propter + acc.  wegens 
18 prout   al naar gelang 
19 iactare   werpen 
20 exsecratus   vervloekt 
21 Marasim   Marasim 
22 cultor   bebouwer, bewoner 
23 letari   blij zijn 
24 expectare   afwachten 
25 = dominus 
26 regalis   koninklijk 
27 situs    gelegen 
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bij Antiochia, en betrad de vallei van Rugia en hij trof de Turken en Saracenen aan en hij 
streed met hen en doodde velen van hen en hij heeft anderen zeer achtervolgd. Toen 
de Armeniërs, de bewoners van dat land, dat zagen, dat hij de heidenen dapper 
overwonnen had, gaven ze zich onmiddellijk over. Hij zelf echter nam onmiddellijk de 
stad Rusa in en zeer veel forten. 
Wij echter, die gebleven zijn, gingen weg en betraden vandaar een duivels gebergte, 
dat zo hoog en krap was, dat geen der onzen over het pad, dat begaanbaar was in de 
berg, een ander durfde in te halen. Daar stortten de paarden de diepte in en het ene 
lastdier duwde het andere naar beneden. Dus stonden de ridders overal bedroefd; zij 
sloegen zich met de handen wegens zeer grote droefheid en verdriet, twijfelend wat ze 
moesten doen met betrekking tot zichzelf, en terwijl ze van de eigen wapens hun 
schilden verkochten en zeer goede pantsers samen met de helmen, voor slechts drie of 
vijf denarii, of alnaargelang wat een ieder ervoor kon hebben. Wie dat echter niet 
konden verkopen, wierpen die wapens zonder vergoeding van zich af en gingen. Toen 
we dus uit het vervloekte gebergte weggingen, bereikten we de stad, die Marasim heet. 
De bewoners echter van die stad, kwamen ons blij uit de stad tegemoet en ze brachten 
koopwaar mee en wij hebben daar volledige overvloed gehad, in afwachting van de 
komst van heer Bohemund. Onze ridders dus kwamen in de vallei, waar de koninklijke  
 
Antiochia 

 



86 
 

Syriae, quamque dominus Iesus Christus tradidit beato Petro apostolorum principi1, 
quatinus2 eam ad cultum3 sanctae fidei reuocaret; qui uiuit et regnat cum Deo Patre in 
unitate Spiritus Sancti Deus4, per omnia secula seculorum. Amen. 
 

[Explicit liber IIII. Incipit liber V.] 

                                                      
1 princeps,-cipis eerste 
2 quatinus + coni. totdat, opdat 
3 cultus 4  naleving 
4 Jezus is het beeld van God. Maar zelfs dat was niet genoeg voor God. Hij wilde 
nog dichterbij komen en meer betrokken zijn. Daarom kwam Hij in gelovigen wonen door 
zijn Heilige Geest. Hij helpt ons om zo te leven als Hij dat voor ons wil. 
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stad Antiochia gelegen is, de stad die de hoofdstad is van heel Syrië is en die de 
heer Jezus Christus aan de gelukzalige Petrus, de eerste der apostelen, gegeven 
heeft, om haar terug te roepen tot het onderhouden van het heilige geloof; hij 
leeft en bestuurt als drievoudige God samen met God de Vader in eenheid met de 
Heilige Geest, gedurende alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
Hier eindigt boek IIII en begint boek V. 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER V 

[xii] Aankomst bij Antiochia.  
Cum coepissemus appropinquare ad Pontem Farreum1, cursores2 nostri, qui semper 
solebant nos precedere3, inuenerunt Turcos innumerabiles congregatos obuiam eis, qui 
dare adiutorium Antiochiae festinabant4. Irruentes igitur nostri uno corde et mente 
super illos, superauerunt Turcos. Consternati5 sunt barbari dederuntque fugam, et multi 
mortui sunt ex eis in ipso certamine. Nostri igitur superantes illos Dei gratia6, 
acceperunt spolia multa, equos, camelos, mulos, asinos, honustos7 frumento et uino. 
Venientes denique nostri, castrametati8 sunt super ripam9 fluminis. Protinus10 uir 
sapiens Boamundus cum quatuor milibus militum uenit ante portam ciuitatis, uigilare11 
si12 forte aliquis nocte latenter13 exiret aut intraret ciuitatem. Crastina14 uero die 
peruenerunt usque ad Antiochiam media die, in quarta feria15 quae est XII kalendas16 
Novembris, et obsedimus mirabiliter tres portas ciuitatis, quoniam in alia parte deerat 
nobis locus obsidendi, quia alta et nimis angusta montana nos coartabat17. Tantum 
autem timebant nos undique18 inimici nostri Turci, qui erant intus19 in urbe, ut nemo 
eorum auderet offendere20 aliquem ex nostris, fere21 per spatium dierum quindecim.  

                                                      
1 pons farreus   de Speltbrug ?; een brug over de Orontes 
2 cursor   hardloper, renbode, verspieder 
3 precedere 3   vooruitlopen op 
4 festinare   zich haasten 
5 consternare   in verwarring brengen 
6 gratia    genade, gunst 
7 honustus + abl.  beladen met; hypercorrectie i.p.v. onustus 
8 castremetari   het kamp opslaan 
9 ripa    oever 
10 protinus   onmiddellijk 
11 vigilare   op wacht staan 
12 si forte + coni.  voor het geval dat misschien 
13 latenter   heimelijk 
14 crastinus   van morgen 
15 quarta feria   de 4e dag, woensdag 
16 kalendae is de eerste dag van een maand; xii – duodecimum diem ante: men telt dan af en 
begint bij 1 november: 21 oktober 
17 coartare   bijeendwingen 
18 undique   van alle kanten, overal, in ieder opzicht 
19 intus adv.   binnen 
20 offendere 3   kwetsen, aanvallen 
21 fere adv.   ongeveer 
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DE DADEN DER FRANKEN 
BOEK V 

 
 
[xii] 
 
Toen wij begonnen waren de brug van de Orontes te naderen, troffen onze verspieders, die 
gewoon waren voor ons uit te gaan, ontelbare Turken, die verzameld op de weg hun 
tegemoet kwamen en zich haastten hulp te bieden aan Antiochië. De onzen stormden 
eendrachtig en eensgezind op hen af en ze overwonnen de Turken. De barbaren waren 
verbijsterd en sloegen op de vlucht en velen zijn gestorven in de strijd zelf. De onzen dus 
overwonnen hen dankzij God. Ze hebben veel buit gemaakt: paarden, kamelen, muilezels, 
ezels belast met graan en wijn. Tenslotte arriveerden de onzen en sloegen hun kamp op de 
oever van de rivier op. Onmiddellijk kwam de verstandige heer Bohemund met 4000 ridders 
voor de poort van de stad om die te bewaken, voor het geval dat iemand heimelijk in de 
nacht eruit probeerde te gaan of de stad probeerde binnen te komen. Ze kwamen echter de 
volgende dag op het middaguur helemaal bij Antiochië, op woensdag 21 oktober en wij 
belegerden op buitengewone wijze drie poorten van de stad, omdat wij aan de andere kant 
geen ruimte hadden om een belegering uit te voeren, omdat een hoge en zeer steile berg 
ons samendrukte. Onze vijanden de Turken, die in de stad waren, waren echter zo volstrekt 
bang voor ons, dat niemand van hen iemand van ons durfde aan te vallen over een periode 
van ongeveer 15 dagen. 
 

 de Orontes bij Antiochia
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Mox hospitantes1 nos circa Antiochiam, repperimus2 illic omnem abundantiam3, uidelicet 
uineas4 undique plenas, foueas5 plenas frumento6, arbores refertas7 pomis8, et alia multa 
bona corporibus utilia9. 
Hermenii et Suriani qui erant intus in urbe exeuntes et ostendentes10 se fugere, cotidie 
erant nobiscum, sed eorum uxores in ciuitate. Illi uero ingeniose11 inuestigabant12 
nostrum esse nostramque qualitatem13, referebantque omnia his qui erant in urbe 
inclusi14. Postquam uero Turci fuerunt edocti15 de nostra essentia16, coeperunt paulatim 
de urbe exire, nostros peregrinos undique coangustare17, non solum ex una parte, sed 
undique erant latentes18 obuiam nobis ad mare et ad montanam. 
Erat autem non longe19 castrum cui nomen Aregh, ubi erant congregati multi Turci 
fortissimi, qui frequenter20 conturbabant nostros. Audientes itaque nostri seniores talia, 
nimis doluerunt, miseruntque ex militibus suis qui diligenter explorarent21 locum ubi 
erant Turci. Reperto igitur loco ubi latebant, nostri milites qui quaerebant illos obuiant22 
eis. At nostris paulatim retrogredientibus23 ubi sciebant Boamundum esse cum suo 
exercitu, statim fuerunt illic mortui duo ex nostris. Hoc audiens Boamundus surrexit  

                                                      
1 hospitari   verblijven 
2 reperire, repperi  vinden 
3 abundantia   overvloed 
4 vinea    wijngaard 
5 fovea    kuil 
6 frumentum   graan 
7 refertus + abl.  rijk aan 
8 pomum   appel 
9 utilis    nuttig 
10 ostendere 3   voorspiegelen 
11 ingeniose   vindingrijk 
12 investigare   onderzoeken, opsporen, trachten te weten komen 
13 qualitas   hoedanigheid 
14 includere 3, -clusus  opsluiten 
15 edocere 2,-docui, -doctus op de hoogte brengen 
16 essentia   het zijn, het wezen 
17 coangustare  samendringen 
18 latere 2   zich schuil houden, verborgen zijn 
19 longe   verweg 
20 frequenter   herhaaldelijk 
21 explorare   onderzoeken 
22 obviare + dat.  tegemoet gaan 
23 retrogredi   teruggaan 
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Spoedig, toen wij rond Antiochia verbleven, vonden wij daar een overvloed aan alles, te 
weten volstrekt volle wijngaarden, kuilen vol graan, bomen rijk aan appels en veel andere 
goederen, die nuttig zijn voor het lichaam. 
De Armeniërs en Syriërs, die binnen in de stad waren, verlieten de stad en deden alsof zij 
vluchtten. Zij waren dagelijks bij ons, maar hun vrouwen waren in de stad. Zij deden echter 
sluw onderzoek naar wat wij waren en naar onze hoedanigheid en zij rapporteerden alles 
aan hen, die in de stad opgesloten waren. Nadat echter de Turken op de hoogte gebracht 
waren van wat wij waren, begonnen zij langzaam de stad te verlaten en van alle kanten onze 
pelgrims in het nauw te drijven, niet alleen aan één kant, maar aan alle kanten kwamen zij 
ons onopgemerkt tegemoet bij de zee en de berg. 
 
Er was echter niet ver weg een fort, dat Aregh heette, waar veel zeer dappere Turken 
verzameld waren, die de onzen herhaaldelijk in verwarring brachten. Toen dus onze heren 
zulke dingen hoorden, waren zij zeer verdrietig en zonden ze van hun ridders mensen die 
nauwgezet de plaats zoeken moesten, waar de Turken waren. Toen dus de plaats gevonden 
was, waar zij zich schuil hielden, gingen onze ridders, die hen zochten, hun tegemoet. Maar 
toen de onzen zich geleidelijk terugtrokken naar de plek, waarvan ze wisten, dat Bohemund 
er met zijn leger was, zijn daar onmiddellijk twee van de onzen gestorven. Toen heer 
Bohemund dit hoorde, stond hij met de zijnen op, zoals een dappere 



92 
 

cum suis ut fortissimus Christi athleta1, et barbari irruerunt contra illos, eo2 quod nostri erant 
pauci; tamen simul iuncti3 inierunt bellum. Mortui sunt uero multi ex nostris inimicis, et capti 
alii ducti sunt ante portam urbis, ibique decollabantur4, ut magis tristes fierent qui erant in 
urbe. 
Exibant quidem alii de ciuitate, et ascendebant in quamdam portam, et sagittabant nos, 
ita ut sagittae eorum caderent in domini Boamundi plateam5; et una mulier occubuit 
ictu sagittae. 
 
 

 
belegering Antiochia

                                                      
1 athleta   kampvechter 
2 eo    hierom 
3 iunctus   verenigd 
4 decollare   onthoofden 
5 platea   straat, kamp 
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kampvechter van Christus en vielen de barbaren hen aan, en wel omdat de onzen 
weinigen waren; toch gingen zij tegelijk verenigd de strijd aan. Gestorven zijn echter 
velen van onze vijanden en verder zijn er aanvoerders gevangen genomen voor de 
poort van de stad en ze zijn daar onthoofd, opdat zij, die in de stad waren, droeviger 
werden. 
Anderen verlieten weliswaar de stad en schoten pijlen op ons, zó dat hun pijlen in het 
kamp van heer Bohemund vielen; en één vrouw sneuvelde doordat ze door een pijl 
getroffen was. 
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[xiii] Hongersnood.  
Congregati sunt itaque omnes maiores nostri, et ordinauerunt1 concilium dicentes: 
"Faciamus castrum in uertice montis Maregart2, quo3 securi4 atque tuti5 possimus esse 
a Turcorum formidine6." Facto itaque castro atque munito7, omnes maiores illud 
inuicem8 custodiebant. Iamiam9 coeperant frumentum et omnia nutrimenta corporum 
nimis esse cara10 ante Natale Domini11. Foras12 penitus13 non audebamus exire, 
nichilque14 penitus in terra Christianorum inuenire poteramus ad edendum. In 
Saracenorum namque terram nemo intrare audebat nisi cum magna gente. Ad 
ultimum15 statuerunt16 nostri seniores concilium, ordinando17 qualiter18 regerent tantas 
gentes. Inuenerunt in consilio19, ut una pars nostri iret diligenter20 attrahere21  

                                                      
1 ordinare   organiseren 
2 mons Maregart  de berg Maregart 
3 quo + coni.   opdat daardoor 
4 securus   zorgeloos 
5 tutus a   veilig voor 
6 formido, -dinis  angst 
7 munire   aanleggen, versterken 
8 invicem   beurtelings 
9 iamiam   meteen 
10 carus   duur 
11 natale (n.) Domini  Kerstmis 
12 foras adv.   naar buiten 
13 penitus adv.   volstrekt 
14 = et nihil 
15 ad ultimum   tenslotte 
16 statuere 3   beleggen 
17 hier dat. finalis:   om te 
18 qualiter   hoe 
19 consilium   vergadering 
20 diligenter   nauwgezet, zorgvuldig, stipt 
21 attrahere   verwerven 
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[xiii]  
Bijeengekomen zijn dus al onze aanvoerders en ze hebben een vergadering gehouden 
met de woorden: ‘Laten we een fort maken op de top van de berg.’ Nadat dus het fort 
gemaakt was, bewaakten alle aanvoerders dat om beurten. Meteen waren graan en alle 
lichaamsvoedingsmiddelen begonnen zeer duur te zijn voor de geboortedag van de 
Heer. Wij durfden absoluut niet naar buiten te gaan en wij konden niets in het land der  
christenen vinden om te eten. Want niemand durfde het land der Saracenen te 
betreden tenzij met veel mensen. Tenslotte belegden onze heren een vergadering om 
te regelen hoe zij zoveel mensen moesten beteugelen. Ze vonden in het beraad, dat 
één deel van van onze troepen met zorg aan onderhoud moest gaan komen 
 

 
Saracenen
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stipendium1, et ubique custodire exercitum; alia quoque pars fiducialiter2 remaneret 
custodire hostem. Boamundus denique dixit: "Seniores et prudentissimi milites, si uultis 
et bonum uobis uidetur, ego ero cum Flandrensi comite, iturus cum eo." Celebratis3 
itaque gloriosissimae solemnitatibus4 Natiuitatis5 in die lunae secunda scilicet feria 
egressi sunt illi et alii plus quam uiginti milia militum et peditum, ac sani6 et incolumes7 
intrauerunt terram Saracenorum. Congregati quippe erant multi Turci et Arabes et 
Saraceni, ab Hierusalem et Damasco et Aleph8, et ab aliis regionibus, qui ueniebant 
fortitudinem9 Antiochiae dare. Audientes itaque isti Christianorum gentem conductam 
esse in illorum terram, illico10 preparauerunt11 se ad bellum contra Christianos; atque 
summo diluculo12 uenerunt in locum ubi gens nostra erat in unum. Diuiseruntque se 
barbari et fecerunt duas acies, unam ante et aliam retro, cupientes ex omni parte 
circumcingere13 nos. Egregius14 itaque comes Flandrensis undique regimine15 fidei 
signoque crucis quam fideliter cotidie baiulabat16 armatus, occurrit illis una17 cum 
Boamundo. Irrueruntque nostri unanimiter18 super illos. Qui statim arripuerunt fugam, 
et festinanter uerterunt retro scapulas19, ac mortui sunt ex illis plurimi, nostrique 
ceperunt equos eorum et alia spolia. Alii uero, qui uiui remanserant, uelociter fugerunt, 
et in iram20 perditionis21 abierunt. Nos autem reuertentes cum magno tripudio22,  

                                                      
1 stipendium  soldij, onderhoud 
2 fiducialiter  trouw 
3 celebrare  vieren 
4 sollemnitas  plechtigheid 
5 Nativitas, -tatis Kerstmis 
6 sanus   gezond 
7 incolumis  ongedeerd 
8 Aleph   Haleb 
9 fortitudo, -dinis kracht, dapperheid 
10 illico   terstond 
11 preparare  voorbereiden 
12 diluculum  dageraad 
13 circumcingere 3 omsingelen 
14 egregius  voortreffelijk 
15 regimen, -minis leiding 
16 baiulare  dragen 
17 una adv.  tegelijk 
18 unanimiter  eensgezind 
19 scapula  schouder 
20 ira + gen.  woede wegens 
21 perditio  ondergang, vernietiging 
22 tripudium  wapen-, overwinningsdans 
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en overal het leger moest bewaken en dat ook een ander deel achter moest blijven om de 
vijand te bewaken. Heer Bohemund zei tenslotte: ‘Heren en zeer ervaren ridders, als jullie 
het willen en het jullie goed toeschijnt, zal ik bij de graaf van Vlaanderen zijn om met hem 
mee te gaan.’ Toen dus de plechtigheden van de de zeer roemrijke geboortedag van Christus 
gevierd waren, zijn zij op maandag, de tweede dag namelijk, vertrokken en nog meer dan 
20.000 ridders en voetsoldaten en ze hebben gezond en ongeschonden het land van de 
Saracenen betreden. Verzameld waren immers vele Turken en Arabieren en Saracenen, 
vanaf Jeruzalem en Damascus en Haleb en uit andere streken, die hun dapperheid kwamen 
geven aan Antiochia. Toen die dus hoorden dat een menigte der  christenen bijeengebracht 
was naar het land van hen, hebben ze zich onmiddellijk voorbereid voor de oorlog tegen de  
christenen; en bij het eerste ochtendgloren kwamen ze op de plaats, waar onze mensen 
bijeen waren. De barbaren hebben zich verdeeld en hebben twee linies gemaakt, één voor 
en één achter, omdat ze ons van iedere kant wilden omsingelen. De uitmuntende graaf van 
Vlaanderen dus stormde volkomen onder de leiding van het geloof en met het teken van het 
kruis gewapend, dat hij dagelijks trouw droeg, op hen af tezamen met Bohemund. De onzen 
stormden eendrachtig op hen af. En zij grepen onmiddellijk de vlucht en draaiden haastig de 
schouders om en zeer velen van hen zijn gestorven en de onzen grepen hun paarden en 
andere buit. De rest echter, die levend achter was gebleven, vluchtte snel en uit woede om 
het verlies gingen ze weg.Wij echter keerden om met een grote overwinningsdans,
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laudauimus et magnificauimus1 trinum2 et unum Deum, qui uiuit et regnat nunc et in 
aeuum3. Amen. 
 

Explicit liber V. Incipit liber VI. 

 

                                                      
1 magnificare  verheerlijken 
2 trinus   drievoudig 
3 aevum  eeuwigheid 
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en prezen en verheerlijkten de drievoudige en ene God, die leeft en koning is, nu en tot in de 
eeuwigheid. 
 
Hier eindigt boek V en begint boek VI. 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER VI 

[xiiii] Met lege handen terug.  
Turci denique, inimici Dei et sanctae christianitatis1, qui erant intus in custodia ciuitatis 
Antiochiae, audientes dominum Boamundum et Flandrensem comitem in obsessione 
non esse, exierunt de ciuitate, et audacter ueniebant preliari2 nobiscum, insidiantes3 
undique in qua parte obsidio esset languidior4, scientes prudentissimos milites foris5 
esse; inueneruntque quod in una martis die6 possent obsistere7 nobis et ledere8. 
Venerunt uero iniquissimi9 barbari caute10, et irruerunt uehementer11 super nos, et 
incautos12 occiderunt multos ex nostris militibus et peditibus13. Episcopus quoque 
Podiensis in illa amara14 die perdidit suum senescalcum15, conducentem et regentem 
eius uexillum16. Et nisi esset flumen quod erat inter nos et illos, sepius17 inuasissent nos, 
atque maximam lesionem fecissent in nostram gentem. 
Egrediebatur tunc uir prudens Boamundus cum suo exercitu de terra Saracenorum, 
uenitque in Tancredi montanam, cogitans an forte ibi ualeret18 inuenire aliquid quod 
potuisset deferri. Nam totam terram in expendio miserant19; alii quippe inuenerant, alii 
uero uacui20 redierant. Tunc uir sapiens Boamundus increpauit21 eos dicens: "O infelix 
et miserrima gens, O uilissima22 omnium Christianorum, cur tam celeriter uultis abire?  

                                                      
1 christianitas, -tatis  christendom 
2 preliari   strijden 
3 insidiari   belagen 
4 languidus   loom, zwak, traag 
5 foris    buiten, elders 
6 martis dies   dag van Mars =mardi = dinsdag; let op: una heeft hier de  

betekenis van een onbepaald lidwoord 
7 obsistere 3   weerstand bieden aan, bestrijden 
8 ledere 3   kwetsen 
9 iniquus   onbillijk, onrechtschapen 
10 caute adv.    voorzichtig 
11 vehementer adv.  hevig 
12 incautus adi.  onvoorzichtig 
13 pedes   voetsoldaat 
14 armarus   bitter 
15 senescalus   de hoogste ambtenaar aan het hof, hofmeier 
16 vexillum   vaandel, detachement 
17 sepius   vaker 
18 valere 2   kunnen 
19 in expendio mittere laten betalen; plunderen 
20 vacuus   leeg, met lege handen 
21 increpare   uitvaren tegen 
22 vilis    veil, goedkoop 
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DE DADEN DER FRANKEN 
BOEK VI 

 
 
 
[xiii]  
De Turken tenslotte, de vijanden van God en het heilige christendom, die in de stad 
waren ter bewaking van de stad, zijn, toen zij hoorden dat heer Bohemund en de graaf 
van Vlaanderen niet bij de belegering waren, de stad uit gegaan en zij kwamen vermetel 
om met ons te strijden, terwijl zij van alle kanten ons belaagden, waar de belegering 
minder sterk was, omdat zij wisten dat de zeer ervaren ridders weg waren en zij 
ontdekten dat ze op een dinsdag ons konden weerstaan en kwetsen. Werkelijk, de zeer 
onbillijke barbaren kwamen voorzichtig en stortten zich vol vuur op ons en doodden 
velen van onze ridders en voetsoldaten, omdat ze niet opletten. Ook de bisschop van La 
Puy verloor op die bittere dag zijn hofmeier, terwijl die diens detachement aanvoerde 
en commando’s gaf. En als er geen rivier was tussen ons en hen, dan zouden ze ons 
vaker hebben aangevallen en zouden ze ons zeer grote schade hebben berokkend. 
 
Toen trok de ervaren heer Bohemund weg met zijn leger van het land der Saracenen en 
hij kwam in het berggebied van Tancred, omdat hij zich afvroeg of hij misschien in staat 
was iets te vinden, dat kon worden weggebracht. Want heel de aarde hadden ze 
geplunderd. Sommigen hadden zeker wel iets gevonden, maar anderen waren met lege 
handen teruggekeerd.Toen voer de wijze heer Bohemund uit tegen hen met de 
woorden: ‘Ongelukkig en zeer ellendig volk, goedkoopste volk aller  christenen, waarom 
willen jullie zo snel weggaan? 
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Sinite modo1 sinite, usquequo2 erimus congregati in unum, et nolite errare sicut oues3 
non habentes pastorem. Si autem inimici nostri inuenerint uos errantes, occident uos, 

quia die noctuque uigilant4, ut uos siue ductore segregatos5 sive solos inueniant, 
uosque cotidie occidere et in captiuitatem6 ducere laborant7." Cumque finis esset dictis, 

rediit ad suam hostem, cum suis plus uacuis quam honustis8. 
Videntes autem Hermenii et Surani quod nostri penitus9 uacui rediissent, consiliati10 in 
unum11 abibant per montaneas12 et prescita13 loca, subtiliter14 inquirentes15 et ementes 
frumentum et corporea alimenta, quae ad hostem16 deferebant in qua erat fames 
immensa17; et uendebant onus18 unius asini19 octo purpuratis20, qui appreciabantur21 
centum uiginti solidis22 denariorum. Ibi quidem sunt mortui multi ex nostris, non 
habentes pretium23 unde24 tam carum25 emere potuissent. 

                                                      
1 sine modo   laat maar zo 
2 usquequo   totdat 
3 ovis    schaap 
4 vigilare   wakker zijn, op hun hoede zijn 
5 segregare + abl.  scheiden van  
6 captivitas   krijgsgevangenschap 
7 laborare   zich ervoor inzetten 
8 honustus   beladen 
9 penitus    volkomen 
10 consiliari   beraadslagen 
11 in unum   gezamenlijk 
12 montanea   berggebied 
13 presciscere 3, -scitus van tevoren nagaan, verkennen 
14 subtiliter   grondig 
15 inquirere 3   zoeken naar 
16 hostis   hier f.: leger 
17 immensus   onmetelijk 
18 onus, oneris   de last 
19 asinus   ezel 
20 purpuratus   verbastering van hyperperus, een Byzantijnsche gouden munt? 
21 appretiare + abl.pretii schatten op 
22 solidus (gouden munt), oorspr. = 25 denarii, later tot de helft v.d. waarde gedaald 
23 pretium   prijs, hier: geld 
24 unde + coni.   opdat daarvan 
25 vul aan onus; carus  duur 
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Laat maar zo, laat, totdat we op een punt bijeengekomen zijn en dwaalt niet als 
schapen, die geen herder hebben. Als echter onze vijanden jullie zullen vinden, terwijl 
jullie dwalen, zullen ze jullie doden, omdat zij dag en nacht op wacht staan om jullie 
hetzij gescheiden van jullie leider of alleen aan te treffen en omdat ze dagelijks zich 
ervoor inzetten jullie te doden en in gevanschap weg te leiden.’ Toen er een eind was 
aan zijn woorden, keerde hij terug naar zijn soldaten, samen met de zijnen, die veeleer 
met lege handen dan beladen waren. 
Toen echter de Armeniërs en Syriërs zagen, dat de onzen volstrekt zonder iets waren 
teruggekeerd, gingen zij na een conferentie weg door berggebieden en verkend gebied, 
terwijl ze nauwkeurig op zoek waren naar graan en andere voedingsmiddelen en die 
kochten; en ze brachten die naar hun leger, waar onmetelijke honger heerste en ze 
verkochten de lading van een ezel voor acht hyperperi, die geschat werden op 120 
massieve denarii. Daar zijn in ieder geval velen van de onzen gestorven, omdat ze geen 
geld hadden, waarmee ze zo iets duurs hadden kunnen kopen. 
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[xv] Desertie.  
Willelmus igitur Carpentarius1 et Petrus Heremita, pro2 immensa infelicitate3 ac miseria 
ipsa, latenter4 recesserunt. Quos Tancredus persequens apprehendit, secumque reduxit 
cum dedecore5; qui dextram et fidem illi dederunt, quia libenter ad hostem redirent et 
satisfactionem6 senioribus facerent. Tota denique nocte Willelmus uti7 mala res in 
tentorio domini Boamundi iacuit. Crastina8 uero die summo diluculo, ueniens 
erubescendo9 ante Boamundi presentiam10 stetit. Quem alloquens11 Boamundus dixit: 
"O infelix et infamia12 totius Franciae, dedecus et scelus Galliarum, O nequissime13 
omnium quos terra suffert14, cur tam turpiter15 fugisti? Forsitan16 ob hoc quod uoluisti 
tradere hos milites et hostem Christi, sicut tradidisti alios in Hispania." qui omnino 
tacuit, et nullus sermo17 ex eius ore processit. Adunauerunt18 sese omnes fere 
Francigenae19, rogaueruntque humiliter20 ne deterius21 ei facere permitteret. Annuit22 
ille sereno23 uultu24, et ait: "Hoc pro uestri amore libenter25 consentiam26, si mihi toto 
corde et mente iurauerit quod nunquam recedet ab Hierosolimitano27 itinere28 siue29  

                                                      
1 carpentarius   wagenmaker, timmerman 
2 pro + abl.   wegens 
3 infelicitas, -tatis  ongeluk 
4 latenter adv.   heimelijk 
5 dedecus, dedecoris  schande 
6 satisfactio   genoegdoening 
7 uti    als (was hij) 
8 crastinus   van morgen 
9 erubescendo: gerundium abl. modi met betekenis van ppa: erubescere 3 – rood worden 
10 presentia   aanwezigheid 
11 alloqui   spreken tot 
12 infamia   schandvlek 
13 nequissimus  laagste 
14 sufferre   verdragen, dulden 
15 turpis   schandelijk 
16 forsitan   misschien 
17 sermo, sermonis  taal, gesprek, woord 
18 adunare   verenigen 
19 Francigena   Frank 
20 humiliter   nederig 
21 deterius facere + dat. iemand iets ergers aandoen   
22 annuere 3   instemmen 
23 serenus   kalm 
24 vultus 4   gelaat 
25 libenter   graag 
26 consentire   instemmen 
27 Hierosolimitanus  van Jeruzalem 
28 iter n., itineris  weg, tocht 
29 sive    hetzij 
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[xv] 

 
Dus Willem de Timmerman en Petrus de Heremiet gingen stiekem juist wegens grote 
tegenspoed en ellende op de terugweg. Maar hen achtervolgde en greep Tancred en hij 
nam ze met een oneervolle behandeling met zich mee; en zij gaven hem hun 
rechterhand en erewoord, dat zij graag naar het leger terugkeerden en de heren 
genoegdoening zouden geven. Tenslotte lag Willem de hele nacht als uitschot in de tent 
van heer Bohemund. De volgende dag echter, direct bij het ochtendgloren kwam hij 
met het schaamrood op zijn kaken heer Bohemund voor ogen en stond hij voor hem. 
Bohemund sprak hem aan en zei: ‘O ongelukkige en schandvlek van heel Frankrijk, 
schande en schurk van de Gallische gebieden, jij laagste van allen, die de aarde 
verdraagt, waarom ben jij er zo schandelijk vandoor gegaan? Misschien hierom, omdat 
jij deze ridders en dit leger van Christus hebt willen uitleveren, zoals jij anderen in 
Spanje hebt uitgeleverd.’ Hij zweeg volledig en geen woord kwam uit zijn mond. Bijna 
alle Franken hebben zich verenigd en ze vroegen nederig, dat hij niet zou toestaan hem 
iets ergers aan te doen. Met kalm gelaat stemde hij in en zei: ‘Hiermee zal ik graag uit 
liefde voor jullie instemmen, als hij mij met heel zijn hart en geest zweert, dat hij nooit 
zal teruggaan van de weg naar Jeruzalem, of die nou goed of slecht verloopt 
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bono siue malo et Tancredus neque per1 se neque per suos aliquid contrarii2 ei 
consentiet fieri." Qui auditis his uerbis uoluntarie3 concessit4. Ipse uero protinus5 dimisit 
eum. Postmodum6 uero Carpentarius maxima captus turpitudine7, non diu morans8 
furtim9 recessit. 
Hanc paupertatem et miseriam pro nostris delictis10 concessit nos habere Deus. In tota 
namque hoste11 non ualebat12 aliquis inuenire mille milites, qui equos haberent 
optimos. 

                                                      
1 per + acc.   om wegens, wat .. betreft 
2 contrarius + dat.  tegengesteld aan, anders dan 
3 voluntarius   vrijwillig 
4 concedere, -cessi  instemmen 
5 protinus   onmiddellijk 
6 postmodum   daarna 
7 turpitudo, -dinis  slechtheid 
8 morari   dralen 
9 furtim   heimelijk 
10 delictum   vergrijp 
11 hostis f.   leger 
12 valere 2   kunnen 
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en als Tancred zal instemmen dat er ook niets nadeligs hem zal overkomen voor zover het 
van hem of de zijnen afhangt.’ Na het horen van deze woorden stemde hij vrijwillig in. Hij 
zelf echter liet hem onmiddellijk gaan. Daarna echter is Timmerman door de grootste 
slechtheid gegrepen en is hij zonder lang te dralen als een dief teruggegaan.  
God stemde ermee in dat wij deze slechtheid en ellende als loon voor onze vergrijpen 
hadden. Want in heel het leger was niemand in staat duizend ridders te vinden, die zeer 
goede paarden hadden. 
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[xvi] Leugens van Tatikios.  
Interea inimicus Tetigus1 audiens quod exercitus Turcorum uenissent super2 nos, ait se 
timuisse, arbitransque3 nos omnes perisse4 atque in manibus inimicorum incidisse, 
fingens5 omnia falsa, dixit: "Seniores et uiri prudentissimi, uidete quia6 nos sumus hic in 
maxima necessitate, et ex nulla parte nobis adiutorium7 succedit. Ecce modo8 sinite me 
in Romaniae9 patriam reuerti, et ego absque10 ulla dubitatione11 faciam huc multas 
naues uenire per mare, onustas frumento, uino, hordeo12, carne13, farina14 et caseis15, 
omnibusque bonis quae sunt nobis necessaria. Faciam et equos conduci ad 
uendendum, et mercatum per terram in fidelitate imperatoris huc aduenire faciam. 
Ecce haec omnia uobis fideliter iurabo, et attendam16. Adhuc quoque et domestici17 mei 
et papilio18 meus sunt in campo, unde et firmiter19 credite, quia quantocius20 redibo." 
Sic itaque fecit finem dictis. Fuit ille inimicus, omnia sua dimisit21 in campo, et in 
periurio22 manet et manebit. Itaque tali modo inerat nobis maxima necessitas, quia 
Turci undique prestringebant23 nos, ita ut nullus nostrorum auderet iam exire extra 
tentoria. Nam illi constringebant24 nos ex una parte, et fames cruciabat25 ex alia.  

                                                      
1 Tetigus   Tatikios of Taticius (Grieks: Τατίκιος, overleden na: 1099) was  

een Byzantijns generaal onder Alexios I Komnenos en was diens 
vertegenwoordiger tijdens de Eerste Kruistocht. 

2 venire super + acc.  aanvallen 
3 arbitrari   menen 
4 perire   omkomen 
5 fingere 3   verzinnen 
6 quia = quod   dat 
7 adiutorium   hulp 
8 modo   slechts 
9 Romania   Rum 
10 absque + abl.  zonder 
11 dubitatio   twijfel 
12 hordeum   gerst 
13 caro, carnis   vlees 
14 farina   meel 
15 caseus   kaas 
16 attendere 3   erop toezien 
17 domestici   familie, huisvrienden 
18 papilio   tent 
19 firmiter adv.  zeker, sterk 
20 quantocius   zo snel mogelijk 
21 dimittere   opgeven 
22 periurium   meineed 
23 prestringere 3  dichtsnoeren 
24 constringere 3  dichtsnoeren, opsluiten 
25 cruciare   kwellen 
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[xvi] 
Intussen toen Tatikios hoorde, dat het leger der Turken ons had aangevallen, zei hij dat 
hij bang was geweest en in de mening, dat wij allen waren omgekomen en in de handen 
van de vijanden waren gevallen, zei hij, terwijl hij louter leugens verzon: ‘Heren en zeer 
ervaren mannen, jullie moeten er niet blind voor zijn, dat wij hier in zeer grote nood zijn 
en dat van geen enkele kant er hulp voor ons komt. Kijk, sta slechts toe dat ik naar mijn 
vaderland Rum terugkeer en ik zal er zonder enige twijfel ervoor zorgen, dat hierheen 
vele schepen, beladen met graan, wijn, gerst, vlees, bloem en kazen en alle goederen, 
die voor ons noodzakelijk zijn, over zee komen. Ik zal ervoor zorgen dat en paarden 
meegenomen worden voor de verkoop en dat er handel over land onder de hoede van 
de keizer hierheen komt . Kijk, dit allen zal ik jullie betrouwbar zweren en ik zal er op 
toezien. Ook zijn bovendien zowel mijn familie als ook mijn tent in het kamp; en 
daarom moeten jullie ook er vast in geloven dat ik zo snel mogelijk zal terugkeren.’ 
Zo beëindigde hij zijn woorden. Hij was een vijand en hij gaf al het zijne in het kamp op 
en hij volhardde in zijn meineed en zou dat ook blijven doen. Dus zo waren wij ten prooi 
aan de grootste nood, omdat de Turken van alle kanten ons omsingelden en wel zo dat 
geen der onzen het nog waagde het tentenkamp te verlaten. Want zij sloten ons aan de 
ene kant op en aan de andere kant kwelde honger ons. 
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Succursus1 uero et adiutorium nobis deerat2; gens minuta3 et pauperrima fugiebat 
Cyprum, Romaniam, et in montaneas. Ad mare utique4 non audebamus ire propter 
timorem pessimorum Turcorum; nusquam erat nobis uia patefacta5. 

                                                      
1 succursus   het te hulp lopen 
2 deesse + dat.  ontbreken aan 
3 minutus   onbeduidend 
4 utique   in ieder geval 
5 patefacere    banen, vrij maken 
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Hulp echter en bijstand ontbraken ons; de onbeduidende en zeer arme mensen 
vluchtten naar Cyprus, Rum en de bergen in. Naar de zee durfden wij in ieder geval niet 
te gaan vanwege de angst voor die zeer slechte Turken; nergens lag er voor ons een 
weg open. 
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[xvii] Dapper optreden van Bohemund en en Roger, zoon van Girard.  

Itaque audiens dominus Boamundus innumerabilem gentem Turcorum uenientem 
super nos, caute uenit ad alios, dicens: "Seniores et prudentissimi milites, quid facturi 
erimus? Nos namque tanti non sumus, ut in duabus partibus pugnare ualeamus. Sed 
scitis quid faciemus? Faciamus ex nobis duas partes. Pars peditum remaneat iugiter1 
custodire papiliones, et quibit2 nimis3 obsistere4 his qui in ciuitate sunt. Alia uero pars 
militum nobiscum ueniat obuiam5 inimicis nostris, qui hic hospitati sunt prope nos, in 
castello Areg ultra6 pontem Farreum7." 
Sero8 autem facto, exiit e tentoriis uir prudens Boamundus cum aliis prudentissimis 
militibus, iuitque iacere inter flumen et lacum. Summo diluculo9 iussit protinus 
exploratores10 exire, et uidere quot sunt Turcorum turmae11, et ubi sint, aut certe12 
quid agant13. Exierunt illi, coeperuntque subtiliter inquirere, ubi essent acies Turcorum 
reconditae14. Viderunt tandem Turcos innumerabiles segregatos uenire ex parte 
fluminis diuisos per duas acies; maxima uero uirtus15 illorum ueniebat retro16. Reuersi 
sunt namque celeriter speculatores17, dicentes: "Ecce, ecce ueniunt! Igitur estote18 
omnes parati, quia iam prope nos sunt." Dixitque uir sapiens Boamundus aliis: "Seniores 
et inuictissimi milites, ordinate19 adinuicem20 bellum." Responderuntque illi: "Tu 
sapiens et prudens, tu magnus et magnificus, tu fortis et uictor, tu bellorum arbiter21 et 
certaminum iudex, hoc totum22 fac; hoc totum super te sit. Omne bonum quod tibi  

                                                      
1 iugiter   verzameld 
2 quire    kunnen 
3 nimis    (te) zeer 
4 obsistere + dat.  in de weg gaan staan 
5 obviam + dat.  tegemoet 
6 ultra + acc.   aan de andere kant van 
7 pons Farreus   de Orontesbrug 
8 sero adv.   laat 
9 diluculum   dageraad 
10 explorator   verspieder 
11 turma   ruiterafdeling 
12 certe adv.   in ieder geval 
13 agere 3    doen 
14 recondere 3, -didi, -ditus verbergen 
15 virtus   deugd, dapperheid; maxima virtus - hoofdmacht 
16 retro   achterop 
17 speculator   verspieder 
18 = este 
19 ordinare   regelen 
20 adinvicem   onder elkaar 
21 arbiter   bevelhebber, beslisser 
22 totus   geheel 
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[xvii]  
Toen dus Bohemund hoorde, dat een ontelbare menigte Turken op ons afkwam, kwam 
hij voorzichtig bij de anderen met de woorden: ‘Heren en zeer verstandige ridders, wat 
zullen we gaan doen? Want we zijn niet met zovelen, dat wij op twee fronten kunnen 
vechten. Maar weten jullie, wat wij zullen doen. Laten wij ons opdelen in tweeën. Laat 
een deel van de voetsoldaten bij elkaar blijven om de tenten te bewaken en die zal in 
staat zijn veel weerstand te bieden aan hen, die in de stad zijn. Maar laat een ander 
deel met ons meegaan onze vijanden tegemoet, die hier dichtbij ons gelegerd zijn, in 
het fort Areg aan de andere kant van de Orontesbrug.’ 
Toen het echter laat geworden was, verliet de ervaren heer Bohemund het tentenkamp 
samen met andere zeer ervaren ridders en hij ging liggen tussen de rivier en het meer. 
Onmiddellijk bij dageraad beval hij direct verspieders er op uit te gaan en te kijken 
hoeveel ruiterafdelingen er van de Turken waren en waar ze waren of in ieder geval wat 
ze deden. Zij zijn weggegaan en begonnen nauwgezet onderzoek te doen, waar de linies 
van de Turken verstopt waren. Ze zagen tenslotte, dat ontelbare Turken afgezonderd 
aan de kant van de rivier kwamen, verdeeld in twee linies; echter hun hoofdmacht 
kwam daarachteraan. En heus, de verspieders zijn snel teruggekeerd en hebben gezegd: 
‘Kijk, kijk, ze komen. Weest dus allen gereed, omdat ze al dichtbij ons zijn.’ De wijze 
heer Bohemund zei tegen de anderen: ‘Heren en zeer onoverwinnelijke ridders, regelt 
onderling de oorlog.’ Zij antwoordden: ‘U, die wijs en verstandig is, u die groot en 
groots is, u die dapper en winnaar is, u die beslisser in oorlogen en rechter van 
gevechten is, doe dit alles; laat dit alles op u rusten. Alles wat u goed toeschijnt, 
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uidetur, nobis et tibi operare1 et fac." Tunc Boamundus iussit, ut unusquisque 
principum per se dirigeret2 aciem suam ordinatim3. Feceruntque ita; et ordinatae sunt 
sex acies. Quinque uero ex eis ierunt adunatim4 inuadere illos. Boamundus itaque 
paulatim gradiebatur retro cum sua acie. Iunctis5 igitur prospere6 nostris, unus 
comminus7 percutiebat8 alium. Clamor uero resonabat9 ad celum10. Omnes preliabantur 
insimul11. Imbres12 telorum obnubilabant13 aerem14. Postquam uenit maxima uirtus 
illorum quae erat retro, acriter15 inuasit nostros, ita ut nostri paululum16 iam cederent 
retro. Quod ut uidit uir doctissimus Boamundus, ingemuit17. Tunc precepit18 suo 
conostabili19 scilicet Rotberto filio Girardi, dicens: "Vade quam citius potes ut20 uir 
fortis, et esto21 acer in adiutorium Dei Sanctique Sepulchri. Et reuera22 scias quia hoc 
bellum carnale23 non est sed spirituale24. Esto igitur fortissimus athleta25 Christi. Vade in 
pace; Dominus sit tecum ubique26." Fuit itaque ille, undique signo crucis munitus27, 
qualiter28 leo perpessus29 famem per tres aut quatuor dies, qui exiens a suis cauernis30,  

                                                      
1 operari   verrichten 
2 dirigere 3   ontplooien 
3 ordinatim   in gesloten gelederen 
4 adunatim   verenigd 
5 iungere 3, iunxi, iunctus verbinden, de krachten bundelen 
6 prospere   voorspoedig 
7 comminus   man tegen man, in een handgemeen 
8 percutere 5   doorboren, doodsteken 
9 resonare   weerklinken 
10 = caelum 
11 insimul   tegelijk 
12 imber, imbris  regen 
13 obnubilare   bewolken 
14 aer, aeris   lucht, hemel 
15 acriter   hevig 
16 paululum   een weinig 
17 ingemere 3, -gemui  zuchten, klagen (om) 
18 precipere 5,-cepi  voorschrijven 
19 conostabilis   bevelhebber 
20 ut    als 
21 = es imperativus 
22 revera   werkelijk 
23 carnalis   aards, lijfelijk 
24 spiritualis   geestelijk 
25 athleta   kampvechter 
26 ubique   overal 
27 munire   versterken 
28 qualiter   zoals 
29 perpeti 5, -pessus  doorstaan 
30 caverna   spelonk, hol 
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moet jij voor ons en jou doen.’ Toen beval Bohemund, dat een ieder der vorsten 
zelfstandig zijn eigen linie in gesloten gelederen leidde. En zo hebben ze gedaan; en er 
zijn zes linies gevormd. Vijf echter van hen zijn gezamenlijk de vijand gaan aanvallen. 
Heer Bohemund dus trok zich langzaam terug met zijn linie. Toen de onzen dus 
voorspoedig verbonden waren, trof de een van dichtbij de ander. Het geschreeuw 
echter klonk tot aan de hemel. Allen streden tegelijk. Regens van projectielen 
bewolkten de hemel. Nadat de hoofdmacht van de Turken, die achter was, gekomen 
was, viel die de onzen fel aan, zo dat zij al een weinig terugweken. Zodra de zeer 
bekwame heer Bohemund dit had gezien, slaakte hij een zucht. Toen schreef hij zijn 
bevelhebber, te weten Robert zoon van Girard, voor, terwijl hij zei: ‘Ga zo snel je kunt 
als een dappere kerel en wees fel in je hulp aan God en het Heilige Graf. En weet 
werkelijk, dat dit geen vleselijke oorlog maar geestelijke oorlog is. Wees dus een zeer 
dappere strijder van Christus. Ga in vrede; moge de Heer overal met je zijn.’ Hij, van alle 
kanten beschermd door het teken van het kruis, zoals een leeuw, die drie dagen honger 
doorstaan heeft of vier dagen,  
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rugiens1 ac sitiens2 sanguinem pecudum3 sicut4 improuide5 ruit inter agmina6 gregum7, 
dilanians8 oues fugientes huc et illuc; ita agebat iste inter agmina Turcorum. Tam 
uehementer instabat9 illis, ut linguae10 uexilli11 uolitarent12 super Turcorum capita. 
Videntes autem aliae acies quod uexillum Boamundi tam honeste esset ante alios 
delatum13, ilico14 redierunt retrorsum15, nostrique unanimiter inuaserunt Turcos; qui 
omnes stupefacti16 arripuerunt17 fugam. Nostri itaque persecuti18 sunt illos et 
detruncauerunt19 usque ad pontem Farreum. Reuersi sunt autem Turci festinanter20 in 
castrum suum, acceperuntque omnia quae ibi reperire potuerunt, totumque castrum 
spoliauerunt21, miseruntque ignem et fugerunt. Hermenii et Surani scientes Turcos 
omnino perdidisse bellum, exierunt et excubauerunt22 per arta23 loca24, et occiderunt et 
apprehenderunt multos ex eis. 
Superati sunt itaque, Deo annuente25, in illo die inimici nostri. Satis uero recuperati26 
sunt nostri de equis et de aliis multis quae erant illis ualde necessaria. Et centum capita 
mortuorum detulerunt27 ante portam ciuitatis, ubi legati28 ammirati29 Babyloniae  

                                                      
1 rugire   brullen 
2 sitire    dorsten naar 
3 pecus, pecudis  vee 
4 sicut    zoals, evenals, alsof 
5 improvide adv.  onbekommerd 
6 agmen, agminis  stoet, colonne 
7 grex, gregis   kudde 
8 dilaniare   verscheuren 
9 instare + dat.  aandringen bij, in het nauw drijven 
10 lingua   tong 
11 vexillum   vaandel 
12 volitare   vliegen, wapperen 
13 defferre, -tuli, -latus wegleiden 
14 ilico    terstond 
15 retrorsum   terug 
16 stupefactus   verbijsterd  
17 arripere 5, -ripui, -reptus snel grijpen 
18 persequi   achtervolgen 
19 detruncare   afhakken, verminken 
20 festinanter   haastig 
21 spoliare   plunderen 
22 excubare   de wacht houden 
23 artus   beperkt 
24 loca n.pl.   gebied 
25 annuere 3   toestemmen 
26 recuperari de + abl.  weer krijgen  
27 defero, detuli  overbrengen 
28 legatus   gezanten 
29 ammiratus   emir 
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een leeuw, die zijn hol verlaat onder gebrul en dorstend naar het bloed van kleinvee als 
het ware onbekommerd voortstormt tussen colonnes kleinvee, terwijl hij de schapen, 
die op de vlucht zijn, verscheurt, zo hield hij zich op tussen de colonnes Turken. Zo 
hevig drong hij aan bij hen, dat de tongen van zijn vaandel over de hoofden van de 
Turken wapperden. 
Toen echter de andere linies zagen, dat het vaandel van Bohemund zo eervol voor 
anderen was weggeleid, keerden zij direct terug en de onzen vielen eensgezind de 
Turken aan; die allen sloegen verbijsterd op de vlucht. De onzen achtervolgden hen dus 
en onthoofden hen tot aan de brug over de Orontes. De Turken echter trokken zich 
haastig terug naar hun kamp en namen alles wat ze daar konden vinden en zij 
plunderden heel het kamp en staken het in brand en ze vluchtten. De Armeniërs en 
Syriërs wisten dat de Turken de oorlog volstrekt verloren hadden en daarom gingen ze 
weg en hielden ze de wacht op smalle plekken en ze doodden en grepen velen van hen. 
Op die dag zijn dus onze vijanden met goedkeuring van God overwonnen. Onze 
manschappen hebben weer voldoende paarden gekregen en vele andere dingen, die 
voor hen zeer noodzakelijk waren. En ze hebben honderd hoofden van overledenen 
voor de poorten van van de stad gebracht, waar de gezanten van de emir gelegerd 
 



118 
 

castrametati1 fuerant, qui mittebantur senioribus. Illi qui remanserant in tentoriis, tota 
die preliati2 sunt cum illis qui erant in ciuitate, ante tres portas ciuitatis. Factum est hoc 
bellum in die martis3 ante caput4 ieiunii5, quinto idus Februarii6, fauente7 domino 
nostro Iesu Christo, qui cum Patre et Spiritu Sancto uiuit et regnat Deus, per 
immortalia8 secula9 seculorum, Amen. 
 
[Explicit liber VI. Incipit liber VII.] 

 

                                                      
1 castrametari   een kamp opzetten 
2 preliari   vechten 
3 dies martis   dinsdag 
4 caput n.   hoofd, begon 
5 ieiunium   vasten 
6 idus f.pl   in de maand februari de 13e ; quinto dies idus februarii moet  

dan 9 februari zijn. 
7 favere 2   begunstigen 
8 immortalis   onsterfelijk, eeuwig 
9 seculum   eeuw 
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waren, die aan de heren gestuurd werden. Zij, die in het tentenkamp waren gebleven, 
hebben de hele dag gestreden samen met hen die in de stad waren, voor drie poorten van 
de stad. Deze slag is geleverd op dinsdag aan het begin van het vasten, op 9 februari, terwijl 
wij begunstigd werden door onze heer Jezus Christus, die samen met de vader en de heilige 
Geest leeft en als God koning is, gedurende de eeuwige eeuwen der eeuwen, amen. 
 
[Hier eindigt boek VI en begint boek VI] 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER VII 

[xviii] De Orontes rood van het bloed van de Turken.  
Reuersi sunt nostri agente1 Deo triumphantes2 et gaudentes de triumpho3 quem in die 
illo habuerunt deuictis4 inimicis, qui sunt per omnia superati semper, fugientes huc et 
illuc; uagantes5 et errantes, alii in Corrozanam, alii uero in Saracenorum introierunt 
terram. Videntes autem nostri maiores quod male tractarent6 et constringerent7 nos 
inimici nostri qui erant in ciuitate, die ac nocte uigilantes et insidiantes8 qua parte nos 
ledere possent, congregati in unum dixerunt: "Priusquam perdamus9 gentem nostram, 
faciamus castrum ad machumariam10 quae est ante urbis portam, ubi pons est, ibique 
forsitan poterimus nostros constringere inimicos." Consenserunt omnes, et laudauerunt 
quod bonum esset ad faciendum. Comes de Sancto Egidio primus dixit: "Estote mihi in 
adiutorium ad faciendum castrum, et ego muniam ac seruabo." Respondit Boamundus: 
"Si uos uultis et alii, ibo uobiscum ad portum11 Sancti Simeonis diligenter conducere12 
illos qui illic sunt homines, ut peragant13 hoc opus; alii qui sunt remansuri muniant se 
undique ad defendendum." 
Comes igitur et Boamundus perrexerunt14 ad Sancti Simeonis portum. Nos uero, qui 
remansimus, congregati in unum, castrum incipiebamus, dum Turci preparauerunt se 
ilico et exierunt extra ciuitatem obuiam nobis ad prelium. Sic itaque irruerunt super 
nos, et miserunt nostros in fugam, occideruntque plures ex nostris, unde tristes ualde 
fuimus. 
 
 

                                                      
1 agere 3   brengen 
2 triumphari   triomferen 
3 triumphus   overwinning 
4 devincere 3, -vici, -victus (volledig) overwinnen 
5 vagari   dwalen 
6 male tractare  mishandelen, het iemand zwaar maken  
7 constringere   dichtsnoeren 
8 insidiari   belagen 
9 perdere 3   verliezen, te gronde richten 
10 machumaria  moskee 
11 portus 4   haven 
12 conducere 3  in dienst nemen 
13 peragere    uitvoeren 
14 pergere 3, perrexi  zich op weg begeven 
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DE DADEN DER FRANKEN. 
BOEK VII 

 
 

 
[xviii] 
De onzen zijn onder leiding van God zegevierend en blij over de zege, die zij op die dag 
hebben behaald door de vijanden totaal te verslaan, die altijd op alle gebieden 
overwonnen zijn, teruggekeerd; vluchtend en dolend naar alle kanten hebben 
sommigen Khorazan, anderen echter het land der Saracenen betreden. Toen onze 
aanvoerders echter zagen, dat onze vijanden, die in de stad waren, ons het vuur aan de 
schenen legden en ons opsloten - dag en nacht waakten zij en stiekem spiedden zij, van 
welke kant zij ons kwaad konden doen-verzamelden onze aanvoerders zich op één 
plaats en zij zeiden: ‘Voordat wij onze mensen verliezen, moeten wij een kamp 
aanleggen bij de moskee, die voor de stadspoort is, waar een brug is en daar zullen we 
misschien onze vijanden kunnen opsluiten.’ Allen stemden in en uitten lovend, dat het 
goed was om te doen. De graaf van Saint-Gilles zei als eerste: ‘’ Jullie moeten mij helpen 
een kamp te maken en ik zal het aanleggen en beschermen.’ Heer Bohemund 
antwoordde: ‘Als jullie en anderen willen, zal ik met jullie mee gaan naar de haven van 
de heilige Simeon om met zorg die mensen bijeen te brengen, die daar zijn om dit werk 
te voltooien; de rest, die zal achter blijven, moet zich van alle kanten verschansen om 
zich te verdedigen.’ 
De graaf dus en Bohemund gingen op weg naar de haven van de heilige Simeon. Wij 
echter, die zijn achtergebleven, verzamelden ons op één plaats en wij begonnen met 
het kamp, terwijl de Turken zich direct hebben voorbereid en de stad hebben verlaten 
ons tegemoet om te vechten. Zo dus vielen ze ons aan en joegen ze ons op de vlucht en 
ze doodden behoorlijk velen van de onzen, waardoor wij zeer bedroefd waren. 
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Crastina1 autem die uidentes Turci quod majores nostri deessent et quod preterita2 die 
iuissent3 ad portum, preparauerunt se, et ierunt obuiam illis uenientibus e portu. Tunc 
uidentes comitem et Boamundum uenientes et conducentes illam gentem, mox 
coeperunt stridere4 et garrire ac clamare uehementissimo clamore, circumcingendo5 
undique nostros, iaculando6, sagittando, uulnerando, et crudeliter detruncando. Nam 
tam acriter inuaserunt nostros ut illi inirent fugam per proximam montaneam, et ubi uia 
eundi7 patebat8. Qui potuit celeri se gressu9 expedire10 euasit uiuus, qui uero fugere 
nequiuit11 mortem suscepit12. Fueruntque in illa die martyrizati13 ex nostris militibus seu 
peditibus plus quam mille, qui ut credimus in caelum ascenderunt, et candidati14 stolam 
martyrii receperunt. 
Itaque Boamundus uiam quam tenuerant non tenuit, sed celerius cum paucis militibus 
ad nos uenit, qui eramus in unum congregati. Tunc nos accensi occisione15 nostrorum, 
Christi nomine inuocato16 et Sancti Sepulchri confidentes17 itinere, iuncti simul 
peruenimus contra eos ad bellum, eosque inuasimus uno corde et animo. Stabant uero 
inimici Dei et nostri undique iam stupefacti et uehementer perterriti, putantes nostros 
se deuincere et occidere, sicut fecerant gentem comitis et Boamundi. Sed Deus 
omnipotens18 hoc illis non permisit. Milites igitur ueri Dei undique signo crucis armati 
irruerunt acriter super illos et fortiter inuaserunt. Illi autem celeriter fugerunt, per 
medium angusti19 pontis, ad illorum introitum20. Illi qui uiui nequiuerunt transire 
pontem pre21 nimia22 multitudine gentium et caballorum23, ibi receperunt  

                                                      
1 crastinus   van morgen 
2 preterire   voorbijgaan 
3 = iissent 
4 stridere 2   sissen; kabaal maken, kletsen, babbelen 
5 circumcingere 3  omsingelen 
6 iaculari   speren gooien 
7 eundi, gerundium van ire gen. 
8 patere 2   open staan 
9 gressus 4   tred 
10 se expedire   zich uit de voeten maken, ontkomen 
11 nequire   niet kunnen 
12 suscipere 5   op zich nemen 
13 martyrizatus  de martelaarsdood gestorven 
14 candidatus   in wit gehuld 
15 occisio   het doden 
16 invocare   aanroepen 
17 incredere + abl.  geloven in 
18 omnipotens   almachtig 
19 angustus   smal 
20 introitus 4   intocht, ingang 
21 pre + abl.    wegens 
22 nimius   te groot 
23 caballus   paard 
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Toen echter de volgende dag de Turken zagen, dat onze aanvoerders weg waren en dat 
zij de vorige dag naar de haven waren vertrokken, maakten zij zich klaar en gingen hun 
tegemoet, toen zij van de haven kwamen. Toen zij zagen dat de graaf en Bohemund 
kwamen en die menigte bijeenbrachten, begonnen ze al snel kabaal te maken en te 
kletsen en zeer opgewonden te schreeuwen, terwijl zij van alle kanten de onzen 
omsingelden, speren wierpen, pijlen schoten, verwondingen aanbrachten en wreed 
hoofden afsloegen. Want zij stormden zo fel op de onzen af, dat zij op de vlucht sloegen 
door het dichtstbijgelegen berggebied heen en waar een weg open lag om daarover 
heen te gaan. Wie in staat was zich met snelle passen uit de voeten te maken, bracht 
het er levend vanaf; wie echter niet kon vluchten, stierf. Op die dag zijn van onze 
ridders en infanteristen meer dan duizend de martelaarsdood gestorven; zoals wij 
geloven, zijn zij ten hemel opgestegen en zij hebben in wit gehuld het 
martelaarsgewaad gekregen. 
Dus bleef Bohemund niet op de weg, waarop ze waren geweest, maar hij kwam sneller 
met een paar redders naar ons, die op één plaats verzameld waren. Toen zijn wij 
ontbrand door de moord op de onzen en na de naam van God te hebben aangeroepen 
en vol vertrouwen op de tocht naar het Heilige graf zijn wij verenigd ten strijde tegen 
hen opgetrokken en hebben wij met één hart en gemoed hen aangevallen. Echter de 
vijanden van God en van ons stonden nu totaal verbijsterd en zeer verschrikt, omdat ze 
dachten, dat de onzen hen totaal overwonnen en doodden, zoals zij met het volk van 
de graaf en Bohemund gedaan hadden. Maar de almachtige God stond hun dat niet 
toe. Dus de ridders van de echte god stormden, geheel gewapend met het teken van 
het kruis, fel op hen af en deden een dappere aanval. Zij echter vluchtten snel, dwars 
over de smalle brug, naar de toegang van hen. Zij, die niet levend de brug konden 
oversteken door te grote menigte van mensen en paarden, hebben daar het eeuwige  
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sempiternum1 interitum2 cum diabolo3 et angelis4 eius. Nos itaque illos superauimus, 
impellentes5 in flumen et deicientes. Vnda6 uero rapidi7 fluminis undique uidebatur 
fluere rubea8 Turcorum sanguine. Et si forte aliquis eorum uoluisset reptare9 super 
pontis10 columnas11, aut natando12 ad terram moliretur13 exire, uulneratus est a nostris, 
undique stantibus super ripam fluminis. Rumor14 quoque et clamor nostrorum et 
illorum resonabat ad caelum. Pluuiae15 telorum et sagittarum tegebant polum16, et 
claritatem17 diei. Mulieres Christianae urbis ueniebant ad muri fenestras, spectantes18 
misera fata Turcorum, et occulte plaudebant19 manibus. Hermenii et Surani iussu20 
maiorum Turcorum, inuiti21 seu spontanei sagittas iaciebant foras22 ad nos. Mortui sunt 
etiam in anima et corpore duodecim ammiralii23 de Turcorum agmine in prelio illo, et 
alii prudentissimorum et fortiorum militum, qui melius ciuitatem pugnando 
defendebant; numerus quorum fuit mille et quingenti. Alii qui remanserant uiui, iam 
amplius24 non audebant clamitare, uel garrire, die neque nocte sicut ante solebant. 
Omnes itaque nos uel25 illos solummodo26 separauit27 nox, noxque diuisit utrosque in  

                                                      
1 sempiternus   eeuwig 
2 interitus 4   ondergang 
3 diabolus   de duivel 
4 angelus   engel 
5 impellere 3   drijven 
6 unda    golf, water 
7 rapidus   meesleurend, wild 
8 rubeus   rood 
9 reptare   kruipen 
10 pons, pontis   brug 
11 columna   pijler  
12 natare   zwemmen 
13 moliri   zich inspannen 
14 rumor   gejuich 
15 pluvia   regen 
16 polus   hemelgewelf 
17 claritas, -tatis  helderheid 
18 spectare   bekijken 
19 plaudere 3   klappen 
20 iussu + gen.   op bevel van 
21 invitus   tegen de zin 
22 foras   naar buiten 
23 ammiralius   bevelhebber 
24 amplius   langer, meer, bovendien 
25 vel    en 
26 solummodo   slechts 
27 separare   scheiden 
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einde samen met de duivel en diens engelen gekregen. Wij hebben dus hen 
overwonnen: wij dreven hen naar de rivier en wierpen hen daarin naar beneden. Men 
zag de golven van de snel stromende rivier rood stromen met het bloed van de Turken. 
En als toevallig iemand van hen boven op de stutten van de brug had willen kruipen, of 
zijn best deed al zwemmend zijn toevlucht te zoeken op het land, dan is hij verwond 
door de onzen, die overal op de oever van de rivier stonden. Ook weerklonk het geraas 
en het geschreeuw van onze mannen en van hen tot aan de hemel. Regenbuien van 
projectielen en pijlen bedekten het hemelgewelf en schermden de helderheid van de 
dag af. De christelijke vrouwen van de stad kwamen naar de vensters in de muren en zij 
keken naar de ellendige lotgevallen van de Turken en stiekem klapte men met de 
handen. De Armeniërs en de Syriërs schoten op bevel van de meer vooraanstaande 
Turken, tegen hun zin of uit eigen beweging pijlen naar buiten naar ons. Gestorven zijn 
ook met ziel en lichaam twaalf emirs van de colonne der Turken in die strijd en andere 
zeer ervaren en dappere ridders, die de stad beter verdedigden door te strijden; hun 
aantal bedroeg 1500. De anderen die levend achter waren gebleven, durfden niet meer 
te schreeuwen, of te kletsen, dag noch nacht, zoals ze voorheen gewoon waren. De 
nacht dus heeft ons allen en hen slechts gescheiden en de nacht scheidde beide 
groepen bij het vechten,speren en spiezen gooien 
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preliando, iaculando, spiculando, sagittando. Sic superati sunt inimici nostri uirtute Dei 
et Sancti Sepulchri, et ulterius1 non ualuerunt talem uirtutem habere, neque in uoce, 
neque in opere sicuti prius2. Nos itaque ualde fuimus refecti3 in illa die multis rebus 
quae satis4 erant nobis necessariae5, et de6 equis. 
Crastina uero die summo diluculo exierunt alii Turci de ciuitate, et colligerunt omnia 
cadauera7 foetentia8 Turcorum mortuorum, quae reperire potuerunt super ripam 
fluminis, exceptis illis9 quae in alueo10 latebant eiusdem fluminis; et sepelierunt11 ad 
machumariam12 quae est ultra pontem ante portam urbis; simulque illis 
consepelierunt13 pallia14, bisanteos15 aureos16, arcus, sagittas, et alia plurima 
instrumenta, quae nominare nequimus. Audientes itaque nostri quod humassent17 
mortuos suos Turci, omnes sese preparauerunt, et uenerunt festinantes18 ad 
diabolicum atrium19, et iusserunt desepeliri20 et frangi21 tumbas22 eorum, et trahi eos 
extra sepulchra23. Et eiecerunt omnia cadauera eorum in quandam foueam24, et 
deportauerunt cesa25 capita ad tentoria nostra quatinus26 perfecte27 sciretur eorum  

                                                      
1 ulterius   langer 
2 prius    eerder 
3 reficere 5, -feci, -fectus herstellen 
4 satis    behoorlijk 
5 necessarius    noodzakelijk, nodig  
6 de: heeft hier de betekenis van het Franse ‘de’ als je een onbepaalde hoeveelheid wilt 
aangeven. 
7 cadaver n.   lijk 
8 foetere 2   stinken 
9 excipere 5,-cepi, -ceptus uitzonderen 
10 alveus   bedding 
11 sepelire   begraven 
12 machumaria  de moskee 
13 consepelire + dat.  begraven samen met 
14 pallium   mantel 
15 bisanteus   van Byzantium 
16 aurus   subst. ī m gouden munt ter waarde van 25 denarii. 
17 = humavissent; humare begraven 
18 festinans   zich haastend 
19 atrium   ontvangsthal 
20 desepelire   opgraven 
21 frangere   openbreken 
22 tumba   tombe 
23 sepulchrum   graf 
24 fovea   kuil 
25 cedere 3, cecidi, cesus afhakken 
26 quatenus + coni.  opdat 
27 perfecte adv.  exact 
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en het afschieten van pijlen. Zo zijn onze vijanden door de deugd van God en van het 
Heilige Graf overwonnen en ze konden niet langer zulk een deugd hebben noch in 
woorden noch in daden, zoals voorheen. Wij zijn dus weer op die dag rijkelijk voorzien 
met vele noodzakelijke zaken, die er voldoende waren voor ons, en met paarden. 
Echter de volgende dag bij het eerste ochtendgloren verlieten de overige Turken de 
stad en ze verzamelden alle lijken, die stonken, van de dode Turken; deze lijken konden 
ze boven op de oever van de rivier vinden, afgezien van die, die in de bedding van 
dezelfde rivier verborgen lagen; en ze begroeven ze bij de moskee, die aan de andere 
kant van de brug voor de stadspoort is; tezamen met hen hebben ze de mantels 
begraven, en Byzantijnse goudstukken, bogen, pijlen en zeer veel andere middelen, die 
wij niet kunnen noemen. Dus toen de onzen hoorden, dat de Turken hun doden hadden 
begraven, maakten allen zich gereed en kwamen ze in haast naar de ontvangsthal van 
de duivel en bevalen ze dat de tomben van hen opgegraven en opengebroken moesten 
worden en dat ze uit de graven getrokken moesten worden. En ze hebben al hun lijken 
in een bepaalde kuil gegooid en ze hebben de hoofden na die afgehakt te hebben naar  
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numerus, excepto quod onerauerant1 quatuor equos, de nuntiis ammirali2 Babiloniae, 
et miserant ad mare3. Quod uidentes Turci doluerunt4 nimis, fueruntque tristes usque 
ad5 necem6. Nam cotidie7 dolentes, nichil aliud agebant nisi flere et ululare8. Tertia uero 
die coepimus simul iuncti cum gaudio magno aedificare castrum supradictum9, de 
lapidibus10 scilicet quos abstraximus11 de tumulis12 Turcorum. Peracto13 itaque castro, 
mox coepimus ex omni parte coangustare14 inimicos nostros, quorum superbia15 ad 
nichilum16 iam erat redacta17. Nos autem secure18 ambulabamus huc et illuc, ad portam 
et ad montaneas, laudantes et glorificantes19 Dominum Deum nostrum, cui est honor et 
gloria per omnia seculorum secula. Amen. 
 

[Explicit liber VII. Incipit liber VIII.] 

                                                      
1 onerare + 2 acc.  iets beladen met  
2 ammiralus   emir 
3 mare n.   de zee 
4 dolere 2   verdriet hebben 
5 usque ad + acc.  helemaal tot 
6 nex, necis   de dood 
7 cotidie   dagelijks 
8 ululare   huilen 
9 supradictus   eerder vermeld 
10 lapis, lapidis   steen 
11 abstrahere 3, -traxi  wegtrekken 
12 tumulus   tombe 
13 perigere 3, -egi, -actus voltooien 
14 conangustare  opeendringen 
15 superbia   de trots, hoogmoed 
16 nichilum   niets 
17 redigere 3, -egi, -actus terugbrengen 
18 secure   zorgeloos, zonder angst 
19 glorificari   roemen 
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onze tenten gebracht, opdat het aantal van hen exact bekend was, afgezien van het feit, dat 
ze vier paarden belast hadden met de boden van de emir van Babylon en dat ze die naar de 
zee gestuurd hadden. Toen de Turken dit zagen, hadden ze veel verdriet en ze waren dood 
ongelukkig. Want dagelijks hadden ze verdriet en ze deden niets anders dan huilen en 
jammeren. De derde dag echter begonnen wij dicht op elkaar met grote vreugde de 
bovengenoemde vesting aan te leggen, te weten met stenen, die wij hebben weggesleept 
van de grafheuvels van de Turken. Toen dus de vesting voltooid was, begonnen wij van 
iedere kant onze vijanden bijeen te drijven en hun overmoed was nu teruggebracht tot niets. 
Wij echter wandelden zorgeloos hierheen en daarheen, naar de poort en de berggebieden, 
terwijl wij de Heer onze God prezen en roemden, die eer en roem heeft door alle eeuwen 
der eeuwen heen. Amen. 
 
[Hier eindigt boek VII. Hier begint boek VIII.] 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER VIII 

 

[xix] Tancred blokkeert de wegen uit en naar Atiochia. 
Iamiam1 omnes semitae2 pene3 prohibitae4 et incisae undique erant Turcis, nisi ex illa 
parte fluminis ubi erat castrum et quoddam monasterium5. Quod castrum si fuisset a 
nobis perfecte munitum, iam nullus eorum auderet extra ciuitatis portam exire. 
Conciliauerunt6 se denique7 nostri, et una uoce concorditer8 dixerunt: "Eligamus9 unum 
ex nobis, qui robuste10 teneat illud castrum, et nostris inimicis prohibeat11 montaneas 
et plana12, et introitum urbis ac exitum." Tancredus igitur primus protulit13 se ante alios 
dicens: "Si scirem quid proficui14 mihi attigerit15, ego sedule16 cum meis solummodo 
hominibus corroborarem17 castrum, et uiam per quam inimici nostri solent 
frequentius18 saeuire19, uiriliter20 deuetabo21 illis." Qui continuo spoponderunt22 ei  

                                                      
1 iamiam    meteen 
2 semita    pad 
3 pene = paene   bijna 
4 prohibere, -hibui, -hibitus  verhinderen 
5 monasterium   klooster 
6 se conciliare    bij elkaar komen 
7 denique    tenslotte 
8 concorditer    eendrachtig 
9 eligere 3    uitkiezen 
10 robuste adv.   sterk, stevig 
11 prohibere 2     iets afsluiten voor 
12 planum    vlakte 
13 se proferre, -tuli, -latus  zich begeven voor, optreden 
14 proficuus    voordelig; hier. n. gen. partitivus 
15 attingere 3    te beurt vallen 
16 sedule adv.    vlijtig 
17 corroborare    versterken 
18 frequens    vaak 
19 saevire    woeden, wreed tekeer gaan 
20 virilis    mannelijk, moedig 
21 devetare    versperren 
22 spondere 2, spopondi  beloven 
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DE DADEN DER FRANKEN 
BOEK VIII 

 

[xix]  
Meteen waren alle paden bijna geblokkeerd en afgesneden voor de Turken, tenzij aan 
die kant van de rivier, waar de vesting was en een zeker klooster. En als deze vesting 
door ons volledig verstevigd zou zijn geweest, dan zou niemand van hen het meer 
wagen de stadspoort uit te gaan. Uiteindelijk kwamen de onzen bijeen en met één stem 
zeiden ze eendrachtig: ‘Laten we een van ons uitkiezen, die deze vesting moet houden 
en voor onze vijanden de berggebieden moet afsluiten en de vlakten en het binnengaan 
en verlaten van de stad.’ Tancred dus als eerste trad voor de anderen naar voren met 
de woorden: ‘Als ik zou weten, wat voor voordeel ik zal krijgen, zou ik ijverig met alleen 
mijn mannen de vesting versterken en de weg waarover onze vijanden gewoon zijn 
nogal vaak wreed te keer te gaan, zal ik dan manhaftig voor hen versperren.’ En zij 
hebben hem onmiddellijk 400 zilveren marken beloofd. 
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quater centum marcas1 argenti. Non adquieuit2 Tancredus; tamen perrexit cum suis 
honestissimis militibus ac seruientibus, et extemplo3 abstulit4 undique uias Turcis, ita ut 
nulli auderent ex eis iam timore eius perterriti extra urbis portam exire, neque propter5 
herbam6 neque propter ligna7 neque propter ulla necessaria. Remansit uero ibi 
Tancredus cum suis, coepitque uehementer ubique coangustare ciuitatem. Ipsa quoque 
die ueniebat maxima pars Hermeniorum et Suranorum secure de montaneis, qui 
ferebant alimenta8 Turcis in adiutorium ciuitatis. Quibus aduenit obuiam Tancredus et 
apprehendit eos, et omnia quae deferebant; uidelicet frumentum, uinum, hordeum, 
oleum, et alia huiusmodi9. Sic itaque robuste et prospere10 deducebat11 se Tancredus, 
iamque habebat prohibitas et incisas omnes semitas12 Turcis, donec Antiochia esset 
capta. 
Omnia quae egimus antequam urbs esset capta nequeo13 enarrare, quia nemo est in his 
partibus siue clericus14 siue laicus15 qui omnino possit scribere uel narrare, sicut res 
gesta est. Tamen aliquantulum16 dicam. 

                                                      
1 marca   Mark 
2 adquiescere 3, -quievi tot rust komen 
3 extemplo   onmiddellijk 
4 aufferre, abstuli  ontnemen 
5 propter + acc.  wegens 
6 herba    gras 
7 lignum   hout 
8 alimentum   voedsel 
9 huiusmodi   van dien aard 
10 prospere adv.  voorspoedig 
11 se deducere 3  zich gedragen 
12 semita   pad 
13 nequire   niet kunnen 
14 clericus   van de clerus 
15 laicus   leek 
16 aliquantulum  een beetje 
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Tancred kwam niet tot rust; toch ging hij verder met zijn zeer eervolle ridders en 
dienaren en onmiddellijk ontnam hij van alle kanten de wegen aan de Turken, zo 
datgeen van hen meer het aandurfde, omdat ze door angst voor hem zeer verschrikt 
waren, de stadspoort uit te gaan, noch om gras, noch om hout, noch om enige 
noodzakelijkheden te halen. Echter Tancred bleef daar achter met de zijnen en begon 
met inzet overal de stad af te sluiten. Ook op de dag zelf kwam een zeer groot deel van 
de Armeniërs en Syriërs zorgeloos uit de berggebieden, die de Turken eten brachten om 
de stad te helpen. Hun kwam Tancred tegemoet en hij greep hen en alles wat ze 
meenamen, namelijk graan, wijn, gerst, olie en andere zulke dingen. Zo trad dus 
Tancred sterk en met succes op en reeds had hij alle wegen voor de Turken geblokkeerd 
en afgesneden, totdat Antiochië was ingenomen. 
Ik kan niet alles wat wij gedaan hebben, voordat de stad in genomen was, vertellen, 
omdat er niemand in dezen is, hetzij een geestelijke hetzij een leek, die volstrekt kan 
beschrijven of vertellen, zoals de zaak gedaan is. Toch zal ik het een en ander vertellen. 
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[xx] Pirrus wil Antiochia verraden.  
Erat quidam ammiratus1 de genere Turcorum cui nomen Pirus, qui maximam amicitiam 
receperat cum Boamundo. Hunc sepe Boamundus pulsabat2 nuntiis adinuicem3 missis, 
quo eum infra4 ciuitatem amicissime reciperet; eique christianitatem liberius5 
promittebat, et eum se diuitem6 facturum cum multo honore mandabat7. Consensit8 ille 
dictis et promissionibus9 dicens: "Tres turres10 custodio, eique libenter ipsas promitto, 
et quacunque hora11 uoluerit in eas eum recolligam12." Erat itaque Boamundus iam 
securus de introitu ciuitatis, et gauisus13 serenaque14 mente, placido15 uultu uenit ad 
omnes seniores eisque iocunda16 uerba intulit, dicens: "Viri prudentissimi milites, uidete 
quomodo nos omnes in nimia paupertate et miseria sumus, maiores siue minores; et 
ignoramus17 penitus qua parte melius18 succedat19 nobis. Igitur si uobis bonum et 
honestum uidetur, eligat se ante alios unus ex nobis, et si aliquo modo uel20 ingenio21 
ciuitatem adquirere22 uel ingeniare23 potuerit per se uel per alios, concordi24 uoce ei  

                                                      
1 ammiratus   emir 
2 pulsare   ertoe aanzetten 
3 adinvicem   elkaar 
4 infra + acc.    in 
5 liber, libera, liberum  vrij, vrijmoedig, open 
6 dives, divitis   rijk 
7 mandare   laten berichten 
8 consentire + dat.  het eens zijn met 
9 promissio   belofte 
10 turris    toren 
11 hora    uur 
12 recolligere 3  weer verzamelen; hier: toelaten (in) 
13 gaudere 2, gavisus  blij zijn, zich verheugen 
14 serenus   kalm 
15 placidus   rustig 
16 iocundus   aangenaam 
17 ignorare   niet weten 
18 bonus, melior, optimus 
19 succedere 3   naderen 
20 vel     of 
21 ingenium   verstand 
22 adquirere 3   winnen 
23 ingeniare   bekokstoven 
24 concors, -cordis  eendrachtig 
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[xx]  
 
Er was een zekere emir van het volk der Turken, die Pirus heette, die zeer bevriend was 
geraakt met Bohemund. Hem probeerde Bohemund vaak ertoe te bewegen door onderling 
boden te zenden om hem zeer vriendelijk in de stad te ontvangen; hij beloofde hem nogal 
open het christendom en hij liet berichten dat hij hem rijk zou maken en tevens zeer geëerd. 
de emir ging in op diens woorden en beloften met de woorden: ‘Ik bewaak drie torens en ik 
beloof hem juist die graag en ik zal hem, op welk uur hij ookvwil, tot die toelaten.’ 
Bohemund was nu zonder zorgen over het binnenkomen van de stad en blij en met kalme 
geest en rustig gelaat kwam hij bij alle heren en hij bracht hun de aangename woorden, 
terwijl hij zei: ‘Zeer ervaren heren ridders, ziet hoe wij allen in grote armoede en ellende zijn, 
de belangrijkeren en de minderen en wij weten absoluut niet, hoe wij succesvoller moeten 
zijn. Dus als u denkt dat het goed is en het respect oogst, dan moet één van ons zich voor de 
rest verkiezen en als hij in staat is op eigen kracht of via anderen op de een of andere wijze 
of door verstand de stad te winnen of dat te bekokstoven, laten wij dan met eendrachtige  
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urbem dono concedamus1." Qui omnino prohibuerunt2, et denegauerunt3 dicentes: 
"Nemini4 dimittetur5 haec ciuitas, sed omnes aequaliter6 habebimus illam. Sicut aequalem7 
habuimus laborem, sic inde aequalem habeamus honorem." Itaque Boamundus auditis his 
uerbis, paulominus8 subridens9 protinus recessit. 
Non multo post audiuimus nuntios de exercitu hostium nostrorum, Turcorum, 
Publicanorum, Agulanorum, Azimitarum, et aliarum plurimarum nationum10; statimque 
adunauerunt11 se omnes maiores nostri simul, tenueruntque concilium dicentes, 
quoniam12 "si Boamundus potuerit adquirere ciuitatem aut per se aut per alios, nos 
una13 libenti14 corde ultro15 ei donamus, eo tenore16 ut si imperator uenerit nobis in 
adiutorium, et omnem conuentionem17 nobis, sicut18 promisit et iurauit, attendere19 
uoluerit, nos ei eam iure reddemus20. Sin21 autem, Boamundus eam in suam habeat 
potestatem22." Mox itaque Boamundus coepit humiliter amicum suum cotidiana23 
deprecari24 petitione25, promittendo26 humillima27, maxima, et dulcia28, in hunc 
modum: "Ecce uere29 tempus modo30 habemus idoneum31, in quo possumus operari32  

                                                      
1 concedere 3   toestaan 
2 prohibere 2   tegenhouden 
3 denegare   weigeren 
4 nemo, neminis  niemand 
5 dimittere 3   vrijgeven 
6 aequaliter   evenzeer 
7 aequalis   gelijk 
8 paulominus   met grote moeite 
9 subrideo   glimlachen 
10 natio   volk 
11 adunare   verenigen 
12 = quod   dat 
13 una + abl.   tezamen met 
14 libens   gewillig 
15 ultro    uit eigen beweging 
16 tenor   zin 
17 conventio   verdrag 
18 sicut    zoals 
19 attendere 3   naleven 
20 zou reddamus moeten zijn: reddere 3 - teruggeven 
21 sin    zo niet 
22 potestas, -tatis  macht 
23 cotidianus   dagelijks 
24 precari   smeken 
25 petitio, -tionis  verzoek 
26 promittere 3  beloven 
27 humilis   nederig 
28 dulcis   zoet 
29 vere adv.   werkelijk, heus  
30 modo   nu 
31 idoneus   geschikt 
32 operari   verrichten 
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stem hem de stad als geschenk gunnen. Maar zij hebben dat volledig tegengehouden 
en geweigerd met de woorden: ‘Aan niemand zal deze stad vrijegegeven worden, maar 
wij zullen allen die stad gelijkelijk hebben. Zoals wij een gelijke inspanning hebben 
gehad, laten wij zo daarom dezelfde eer hebben.’ Dus toen Bohemund deze woorden 
gehoord had, kwam hij met grote moeite met een glimlach op zijn voorstel terug.  
Kort daarna hoorden wij berichten over het leger van onze vijanden, de Turken. 
Publicani, Agulani, Azimitae en zeer veel andere volkeren; onmiddellijk verenigden zich 
al onze aanvoerders tegelijk en ze hielden een vergadering en zeiden: ‘Als Bohemund 
de stad voor zich kan winnen of alleen of met anderen, dan geven wij tezamen die stad 
met alle plezier uit eigen beweging aan hem, in die zin, dat wij, als de keizer ons komt 
helpen en hij voor ons het hele verdrag wil naleven, zoals hij beloofd en gezworen 
heeft, hem die terecht zullen teruggeven. Zo niet daarentegen, dan moet Bohemund 
die stad in zijn macht hebben.’ Dus begon Bohemund spoedig nederig zijn vriend met 
dagelijkse verzoeken te bestoken en daarbij begon hij hem zeer nederige, zeer grote en 
aangename beloftes te doen, en wel als volgt: ‘Kijk, heus wij hebben het geschikte 
moment, waarop wij al het goede kunnen doen wat wij willen;  
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quicquid boni uolumus; ergo adiuuet me nunc amicus meus Pirrus." Qui satis gauisus de 
nuntio, ait se illum adiuuare omnino sicut agere deberet. Nocte itaque ueniente 
proxima, misit caute filium suum pignus1 Boamundo, ut securior2 fieret de introitu 
urbis. Misit quoque ei uerba in hunc modum, ut in crastinum3 omnem Francorum 
gentem summoneri4 faciat, et quasi5 in Saracenorum terram depredari6 uadat 
dissimulet7, ac deinde celeriter reuertatur per dextram montaneam: "Ego uero," ait, 
"ero intentione8 erecta9 prestolans10 illa agmina, eaque recipiam in turres quas in mea 
habeo potestate ac custodia." Dein Boamundus iussit celeriter ad se uocari quendam 
seruientem suum uidelicet11 Malam Coronam, eique precepit12 ut quasi preco13 
commoneret14 Francorum maximam gentem, quatinus15 fideliter prepararet se in 
Saracenorum itura terram. Factumque est ita. Credidit16 itaque Boamundus hoc 
consilium duci Godefrido, et Flandrensi comiti, comiti quoque de Sancto Egidio, atque 
Podiensi episcopo, dicens quia17: "Dei fauente18 gracia, hac nocte tradetur nobis 
Antiochia". 
Ordinata19 sunt denique haec omnia. Milites tenuerunt plana et pedites montaneam, 
tota nocte equitauerunt20 et ambulauerunt21 usque prope auroram22, ac deinceps23 
coeperunt appropinquare ad turres quas ille uigil24 custodiebat. Confestim25 descendit26  

                                                      
1 pignus, pignoris  onderpand 
2 securus   zeker 
3 dies crastinus  de dag van morgen, de volgende dag 
4 summonere 2  oproepen 
5 quasi    alsof 
6 depredari   plunderen 
7 dissimulare   veinzen 
8 intentio   ijver, oplettendheid 
9 erectus   aandachtig 
10 praestolari   wachten op 
11 videlicet   namelijk 
12 precipere 5, -cepi  opdragen 
13 preco   heraut 
14 commonere 2  vermanen 
15 = ut + coni. 
16 credere 3, -didi  toevertrouwen 
17 = quod   dat 
18 favere 2   gunstig gezind zijn 
19 ordinare   regelen 
20 equitare   rijden 
21 ambulare   wandelen, lopen 
22 aurora   dageraad 
23 deinceps   daarna 
24 vigil    wakend 
25 confestim   ijlings 
26 descendere 3  afdalen 
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laat dus mijn vriend Pirrus mij helpen.’ En hij behoorlijk blij met het bericht zei, dat hij 
hem volstrekt hielp, zoals hij zou moeten doen. Dus in de nacht daarop stuurde hij op 
zijn hoede zijn zoon als onderpand aan Bohemund opdat hij minder zorgen had over de 
intocht in de stad. Bohemund stuurde hem ook een bericht van de volgende aard, dat 
hij ervoor zou zorgen dat heel de menigte der Franken de volgende dag opgeroepen 
zou worden en dat hij zou veinzen als het ware naar het land der Saracenen te gaan om 
het te plunderen en daarna snel terug te keren door het gebergte aan de rechterkant. 
Pirrus zei: ‘Ik zal met aandacht opletten en die stoeten opwachten en hen opnemen in 
de torens, die ik in mijn macht heb en die ik bewaak.’ Vervolgens beval Bohemund, dat 
een zekere dienaar van hem bij hem geroepen werd, namelijk Mala Corona en hij droeg 
hem op, dat hij als heraut de zeer grote menigte der Franken zou vermanen, dat zij zich 
loyaal zou voorbereiden om naar het land der Saracenen te gaan. En zo is geschied. 
Bohemund dus vertrouwde zijn plan toe aan hertog Godfried en de graaf van 
Vlaanderen en ook de graaf van Saint-Gilles en aan de bisschop van La Puy, terwijl hij 
zei: ‘Als de genade van God ons gunstig gezind is, zal deze nacht Antiochia aan ons 
overgegeven worden.’ 
Tenslotte is dit alles geregeld. De ridders hebben de vlakten aangehouden en de 
voetsoldaten het bergebied en de hele nacht hebben ze gereden en gelopen tot vlak 
voor de dageraad en daarna zijn ze begonnen de torens te naderen, die Pirrus in de 
nacht bewaakte. IJlings ging Pirrus naar beneden en beval allen met de woorden:  
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Boamundus et precepit omnibus, dicens: "Ite securo animo et felici concordia, et 
ascendite per scalam1 in Antiochiam, quam statim habebimus si Deo placet in nostra 
custodia." Venerunt illi usque ad scalam quae iam erat erecta2 et fortiter ligata3 ad 
ciuitatis moenia, et ascenderunt per illam homines fere sexaginta ex nostris; ac diuisi 
sunt per turres quas ille obseruabat4. Videns hoc Pirrus quod tam pauci ascendissent ex 
nostris, coepit pauere5, timens6 sibi et nostris, ne in manus Turcorum inciderent7, 
dixitque: "Micró Francos echomé8 (hoc est: paucos Francos habemus). Vbi est acerrimus 
Boamundus? Vbi est ille inuictus?" Interim9 descendit quidam seruiens Longobardus 
deorsum10, et cucurrit quantocius11 ad Boamundum, dicens: "Quid hic stas, uir 
prudens? Quamobrem huc uenisti? Ecce nos iam tres turres habemus!" Motus est ille 
cum aliis, et omnes gaudentes peruenerunt usque ad scalam. Videntes itaque illi qui 
iam erant in turribus, coeperunt iocunda12 uoce clamare: "Deus uult!" Nos uero idem 
clamabamus. Nunc coeperunt ilico13 mirabiliter14 ascendere, ascenderunt tamen, et 
cucurrerunt festinanter in alias turres. Quos illic inueniebant, morti tradebant, fratrem 
quoque Pirri occiderunt. Interea forte rupta15 est scala, per quam noster erat 
ascensus16, unde inter nos orta17 est immensa18 angustia19 et tristitia. Quamquam 
autem scala fuisset fracta, tamen quaedam porta erat iuxta nos clausa in sinistra parte, 
quae quibusdam manebat incognita. Nox namque erat, sed tamen palpando20 et 
inquirendo inuenimus eam, omnesque cucurrimus ad illam, et ipsa fracta intrauimus 
per eam. 

                                                      
1 scala    trap 
2 erectus   omhoog gericht   
3 ligare    vastbinden 
4 observare   bewaken 
5 pavere 2   bang zijn 
6 timere 2 + dat.  bezorgd zijn voor 
7 incidere 3 in + acc.  terecht komen in 
8 getranscribeerd Grieks 
9 interim   intussen 
10 deorsum   naar beneden 
11 quantocius   zo snel mogelijk 
12 iocundus   vermakelijk 
13 ilico    terstond 
14 mirabiliter   verbazingwekkend 
15 rumpere 3, rupi, ruptus breken 
16 ascensus   weg omhoog 
17 oriri, ortus   ontstaan 
18 immensus   onmetelijk 
19 angustia   bezorgdheid 
20 palpare   betasten, tasten 
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‘Gaat met zorgeloos hart en gelukkige eendracht en gaat de ladder omhoog Antiochia 
in, dat wij onmiddelijk onder bewaking zullen hebben, als het God behaagt.’ Zij zijn dus 
naar de ladder gekomen, die al opgericht was en stevig vastgebonden aan de muren 
van de stad en via die ladder klommen ongeveer 600 mannen van de onzen omhoog; en 
zij zijn verdeeld over de torens, die onder zijn toezicht stonden. Toen Pirrus dit zag, dat 
zo weinigen van de onzen naar boven geklommen waren, begon hij bang te worden uit 
zorg voor zich en de onzen, dat zij in de handen van de Turken zouden vallen en hij zei: 
‘Waar is die onoverwinnelijke. Intussen ging er een zekere dienaar, een Longobard, naar 
beneden en rende zo snel mogelijk naar Bohemund met de woorden: ‘Waarom staat u 
hier, verstandige heer? Waarom bent u hier gekomen? Zie, wij hebben al drie torens.’ 
Hij is samen met de anderen geroerd en allen kwamen helemaal tot aan de ladder. 
Toen zij dus, die al in de torens waren, hen zagen, begonnen zij met vrolijke stem te 
roepen: ‘God wil het!’ Wij echter riepen hetzelfde. Nu begonnen zij onmiddellijk 
buitengewoon omhoog te klouteren. Dat deden ze evenwel en ze renden te hoop in 
haast naar de andere torens. Wie ze daar aantroffen, gaven ze prijs aan de dood. Ook 
Pirrus’ broer doodden zij. Intussen is de ladder toevallig gebroken, waarover wij 
omhoogklommen, waardoor onder ons een enorme bezorgdheid en droefheid is 
ontstaan. Hoewel echter de ladder was gebroken, was er toch naast ons een zekere 
poort gesloten aan de linker kant, die aan sommigen onbekend bleef. Het was immers 
nacht, maar toch vonden we die door op de tast te zoeken en wij allen renden 
daarnaartoe en nadat juist die opengebroken was, gingen wij daardoorheen naar 
binnen. 
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Tunc innumerabilis1 fragor2 mirabiliter resonabat3 per totam urbem. Non adquieuit4 
Boamundus his, sed ilico imperauit honorabile5 uexillum deferri sursum6 coram7 
castello in quodam monte. Omnes uero pariter stridebant8 in ciuitate. Summo autem 
diluculo audientes illi qui foris9 erant in tentoriis uehementissimum rumorem10 
strepere11 per ciuitatem, exierunt festinantes et uiderunt uexillum Boamundi sursum in 
monte, celerique cursu properantes, uenerunt omnes, et per portas intrauerunt in 
urbem; et interfecerunt Turcos et Saracenos quos ibi reppererunt12, extra illos qui 
fugerant sursum in castrum. Alii uero Turcorum per portas exierunt, et fugientes uiui 
euaserunt. Cassianus uero dominus illorum timens ualde gentem Francorum dedit se 
omnimodo13 fugae, cum aliis multis qui erant cum eo; et fugiendo peruenit in Tancredi 
terram non longe a ciuitate. Fatigati14 uero erant equi eorum, miseruntque se in 
quoddam casale15 et mersi16 sunt in unam domum. Cognouerunt17 ergo eum 
habitatores illius montaneae, scilicet Surani, et Hermenii; et confestim18 
apprehenderunt eum, truncaueruntque19 caput illius, et tulerunt ante Boamundi 
presentiam, ut inde mererentur20 libertatem accipere. Balteum21 quoque eius et 
uaginam22 appretiauerunt23 sexaginta bizanteis24. 

                                                      
1 innumerabilis  ontelbaar, enorm 
2 fragor   gekraak 
3 resonare   weerklinken 
4 adquiescere + dat.   zich neerleggen bij 
5 honorabilis   eerwaardig 
6 sursum   opwaarts, naar boven 
7 coram + abl.   ten overstaan van  
8 stridere 2   kabaal maken 
9 foris    buiten 
10 rumor   herrie 
11 strepere 3   razen, kabaal maken 
12 reperire, repperi  vinden 
13 omnimodo   volstrekt 
14 fatigatus   vermoeid 
15 casale n.   dorp 
16 mergere 3,mersi, mersus onderdompelen, verbergen 
17 cognoscere 3  vernemen over .. van .. 
18 confestim   ijlings 
19 truncare   afhakken 
20 mereri   het verdienen 
21 balteus   bandelier 
22 vagina   schede 
23 appretiare + abl.  schatten op 
24 byzanteus   Byzantijnse gouden munt 



143 
 

Toen weerklonk een enorm gekraak wonderbaarlijk door heel de stad. Niet vond Bohemund 
rust hierbij, maar onmiddellijk beval hij dat zijn eerwaardig vaandel naar boven gebracht 
werd tot voor een fort op een zekere berg. Allen echter maakten evenzeer kabaal in de stad. 
Echter bij het begin van de ochtendschemering hoorden zij, die in het tentenkamp waren, 
dat er een zeer hevige herrie in de stad raasde en ze verlieten in haast het kamp en zagen 
het vaandel van Bohemund boven op de berg en in snelle vaart haastten ze zich en kwamen 
zij allen en ze gingen door de poorten naar binnen; zij doodden de Turken en de Saracenen, 
die ze daar vonden, afgezien van hen, die naar boven naar het fort gevlucht waren. Andere 
Turken echter gingen via de poorten naar buiten en vluchtend ontkwamen ze levend. 
Cassianus echter, hun heer, gaf zich uit grote angst voor de menigte Franken volstrekt over 
aan de vlucht samen met vele anderen, die met hem waren; en op de vlucht kwam hij in het 
land van Tancred niet ver van de stad. Echter hun paarden waren vermoeid en zij begaven 
zich in een soort dorp en verborgen zich in één huis. De bewoners dus van dat berggebied 
hebben over hem gehoord, te weten de Syriërs en Armeniërs; en ijlings hebben ze hem 
gegrepen en zijn hoofd eraf gehakt en het Bohemund onder ogen gebracht zodat ze het op 
grond daarvan verdienden de vrijheid te krijgen. Ook zijn bandelier en schede schatten zij op 
zestig Byzantijnse goudstukken.



144 
 

 
Haec omnia gesta sunt tertia die intrante mense Iunio, quinta feria1, III nonas Iunii2. 
Omnes namque plateae3 ciuitatis iam undique erant plenae cadaueribus mortuorum, 
ita ut nemo posset sufferre4 ibi esse prae nimiis foetoribus5. Nullus uero poterat ire per 
semitam ciuitatis, nisi super cadauera mortuorum. 

[Explicit liber VIII. Incipit liber IX.] 

                                                      
1 quinta feria  donderdag 
2 nonae Iunii  de 5e juni; hier: 3 juni 
3 platea  plein, straat 
4 sufferre  verdragen 
5 foetor  stank 
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Dit alles is gedaan op de derde dag van begin Iuni, op donderdag, 3 juni. Want alle pleinen 
van de stad waren nu overal vol lijken van gestorvenen, zo dat niemand het kon verdragen 
daar te zijn vanwege de al te grote stank. Niemand echter kon gaan over een weg in de stad 
tenzij over de lijken van doden. 
 

[Hier eindigt boek VIII. Hier begint boek IX] 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER IX 

[xxi] Curbaram zweert de  christenen uit Antiochia en verder te verdrijven.  
Curbaram princeps1 militiae soldani2 Persiae dum adhuc esset Corrozanum3, 
quantocius4 Cassianus ammiralius5 Antiochiae legationem6 ei misit, quo7 sibi 
succurreret8 in tempore oportuno9, quoniam gens fortissima Francorum eum 
impeditum10 grauiter obsidebat in Antiochia; et si adiutorium ei impenderet11, urbem 
Antiochenam12 illi traderet, aut eum maximo munere13 ditaret14; cumque iam habuisset 
maximum exercitum Turcorum, ex longo collectum15 tempore, et licentiam16 
Christianos occidendi accepisset a Calipha17 illorum apostolico18, ilico inchoauit19 iter 
longae uiae Antiochiae. Hierosolimitanus20 ammiralius in adiutorium cum suo exercitu 
uenit. Rex Damasci illuc uenit, cum maxima gente. Idem uero Curbaram congregauit21 
innumeras gentes paganorum22, uidelicet Turcos, Arabas, Saracenos, Publicanos23,  

                                                      
1 princeps   aanvoerder 
2 soldanus   de sultan 
3 Corrozanum   te Khorasan 
4 quantocius   zo snel mogelijk 
5 ammiralius   emir 
6 legatio   gezantschap 
7 quo + coni.   opdat 
8 succurrere 3   te hulp rennen 
9 opportunus   juist 
10 impeditus   gehinderd, tegengehouden, zwaar bepakt 
11 impendere 3  besteden, gebruiken 
12 Antiochenus  van Antiochia 
13 munus, muneris  geschenk 
14 ditare   verrijken 
15 colligere 3, -legi, -lectus verzamelen 
16 licentia   vrijheid, vergunning 
17 Calipha   de kalief, de belangrijkste taak van de kalief was om het rijk te 
besturen en het geloof te vertegenwoordigen en te beschermen. 'Kalief' is ook een begrip uit 
de Koran, dat ongeveer gelijk is aan het christelijke begrip 'rentmeesterschap'. Het betekent 
verzorger en onderhouder van de aarde. 
18 apostolicus   de paus 
19 inchoare   beginnen 
20 Hierosolimitanus  van Jeruzalem 
21 congregare   verzamelen 
22 pagani   heidenen 
23 Publicani   Publicani 
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De daden der Franken 
Boek IX 

 

[xxi] 
Terwijl Curbaram, de aanvoerder van het leger van de sultan van Perzië, nog in 
Khorazan was, zond de emir van Antiochia Cassianus hem zo snel mogelijk een 
gezantschap om hem snel te hulp te komen op het juiste moment, omdat de zeer 
sterke menigte der Franken hem heeft tegengehouden door hem ernstig te belegeren 
in Antiochia en dat hij, als hij hem zou helpen, de stad Antiochia aan hem zou 
overhandigen of hem zou verrijken met een zeer grote gift en omdat hij al een zeer 
groot leger van de Turken had, dat sinds lange tijd verzameld was en hij van de Kalief, 
hun paus, een license to kill de  christenen had gekregen, ondernam hij direct de lange 
tocht van de weg naar Antiochia. De emir van Jeruzalem kwam helpen met zijn leger. 
De koning van Damascus kwam daarheen met zeer veel mensen. Diezelfde Curbaram 
echter verzamelde ontelbre volken heidenen, namelijk Turken, Arabieren, Saracenen en  
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Azimitas1, Curtos2, Persas, Agulanos3, et alias multas gentes innumerabiles. Et Agulani 
fuerunt numero tria milia; qui neque lanceas4 neque sagittas neque ulla arma timebant, 
quia omnes erant undique cooperti5 ferro et equi eorum, ipsique nolebant in bellum 
ferre arma nisi solummodo gladios. 
Isti omnes uenerunt in obsidionem Antiochiae, ad dispergendum6 Francorum 
collegium7. Et cum appropinquassent urbi, uenit obuiam illis Sensadolus filius Cassiani 
ammiralii Antiochiae, et continuo cucurrit ad Curbaram lacrimabiliter8 rogans eum et 
dicens: "Inuictissime princeps, te supplex9 precor10, quatinus11 modo mihi succurras, 
quoniam Franci undique obsident me in Antiocheno oppido, urbemque in suo tenent 
imperio12; nosque alienare13 a regione Romaniae siue Syriae, adhuc14 autem et 
Corrozani15, cupiunt. Omnia patrauere16 quae uoluerunt, patrem occidere meum, nichil 
aliud superest17 nisi ut me et te et omnes alios ex genere18 nostro interficiant. Ego 
namque iamdudum tuum exspecto auxilium, ut mihi succurras in hoc periculo." Cui ait 
ille: "Si uis ut ex toto corde in tuo sim proficuo19, tibique fideliter in hoc succurram 
periculo, illud oppidum in meam trade manum; et tunc uidebis qualiter20 in tuo ero 
proficuo, idque faciam custodire meos homines." Ait illi Sensadolus: "Si potes omnes 
Francos occidere, michique capita eorum tradere, tibi dabo oppidum tibique faciam 
hominium21, et in tua fidelitate custodiam illud oppidum." Cui Curbaram: "Non ita"  

                                                      
1 Azimitae   de Azimiten 
2 Curti    de Koerden 
3 Agulani   de Agulani 
4 lancea   lans 
5 coopertus   bedekt 
6 dispergere 3   verstrooien, verpletteren 
7 collegium   ridderschap, ridderstand 
8 lacrimabiliter  wenend 
9 supplex   smekend 
10 precari   bidden 
11 quatinus + coni.  opdat 
12 imperium   macht 
13 alienare a + abl.  verwijderen van 
14 adhuc   bovendien 
15 Corrozani   uit Khorazan 
16 patrare   gedaan krijgen; = patraverunt 
17 superesse   over zijn, resteren 
18 genus, generis  geslacht, afkomst 
19 proficuum   voordeel, nut 
20 qualiter    hoe 
21 hominium   leenmanschap 
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Publicani, Azimitae, Curti, Perzen, Agulani en andere ontelbare volken. En de Agulani waren 
in getal drieduizend; zij vreesden noch lansen noch pijlen noch enige wapens, omdat ze van 
alle kanten bedekt waren met ijzer en ook hun paarden en zelf wilden ze geen wapens de 
oorlog in dragen tenzij zwaarden. 
Zij allemaal kwamen Antiochia belegeren om de ridderstand der Franken te verpletteren. En 
toen zij de stad genaderd waren, kwam hun Sensadolus, de zoon van Cassianus de emir van 
Antiochia, tegemoet en onmiddellijk rende hij snel naar Curbaram en vroeg hem klaaglijk en 
sprak: ‘Zeer onoverwinnelijke vorst, ik bid u smekend, dat u slechts mij te hulp snelt, omdat 
de Franken mij van alle kanten belegeren in de vestingstad van Antiochia en ze houden de 
stad in hun macht en ze verlangen ons te verwijderen van het gebied Rum of Syria, 
bovendien echter ook uit Khorazan. Ze hebben alles gedaan gekregen, wat ze wilden, ze 
hebben mijn vader gedood, er blijft niets over tenzij dat ze mij en jou en alle anderen van 
ons geslacht doden. Ik wacht namelijk allang op uw hulp, dat u mij te hulp rent in dit gevaar.’ 
Hij zei tegen hem: ‘Als je wilt dat ik met complete inzet in jouw voordeel ben en ik jou in dit 
gevaar trouw te hulp snel, geef mij dan die stad in handen en dan zul je zien hoe nuttig ik 
voor jou zal zijn en ik zal dan zorgen dat mijn mannen die stad bewaken.’ Tot hem zei 
Sensadolus: ‘Als jij alle Franken kunt doden en mij hun hoofden kunt overhandigen, dan zal 
ik jou de stad geven en jou leenman maken en trouw aan jou deze stad bewaken.’ Tot hem 
sprak Curbaram: ‘Zo zal het niet zijn, 
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inquit "erit; sed continuo1 in meam manum committe castrum." Tandem uolens siue nolens 
commisit2 illi castrum. 
Tertia uero die postquam intrauimus ciuitatem, eorum precursores3 ante urbem 
precurrerunt. Exercitus autem illorum ad pontem Farreum castrametatus est; et 
expugauerunt turrim, et occiderunt omnes quos illic inuenerunt; et nemo euasit uiuus 
nisi dominus illorum quem inuenimus ligatum4 in uinculis5 ferreis6, facto maiore bello. 
Crastina7 uero die moto exercitu paganorum appropinquauerunt urbi, et castrametati 
sunt inter duo flumina, steteruntque ibi per duos dies. Recepto itaque castro, Curbaram 
conuocauit unum ammiralium ex suis, quem sciebat ueracem8, mitem9 et pacificum10, 
et ait illi: "Volo ut intres in fidelitatem11 meam custodire hoc castrum, quoniam ex 
longissimo tempore scio te fidelissimum, ideoque precor te ut summa cautela12 hoc 
serues oppidum." Cui ait ammiralius: "Tibi unquam de tali nollem obedire13 officio14. 
Sed tamen hoc faciam, illo tenore15, ut si Franci eiecerint uos de mortali16 prelio17 et 
uicerint, eis continuo tradam hoc castrum." Dixitque illi Curbaram: "Tam honestum et 
prudentem te cognosco, ut omne quicquid boni uis agere ego consentiam18." 
Reuersus19 est itaque Curbaram ad suum exercitum; et protinus20 Turci deludentes21 
Francorum collegium22, detulerunt ante conspectum23 Curbaram quemdam 
uilissimum24  

                                                      
1 continuo  onmiddellijk 
2 committere 3, -misi toevertrouwen 
3 precursor  voorloper; pl. voorhoede 
4 ligare   boeien 
5 vinculum  boei 
6 ferreus  ijzeren 
7 crastinus  van morgen 
8 verax   de waarheid sprekend, betrouwbaar 
9 mitis   zacht 
10 pacificus  vredelievend 
11 fidelitas  trouw (als leenman) 
12 cautela  zorg, oplettendheid 
13 obedire + dat.  gehoorzamen 
14 officium  taak 
15 tenor  zin, voorwaarde 
16 mortalis  sterfelijk, aards 
17 prelium  strijd 
18 consentire  instemmen met 
19 reverti 3, reversus terugkeren 
20 protinus  onmiddellijk 
21 deludere 3  misleiden 
22 collegium  ridderschap 
23 conspectus 4 aanblik 
24 vilis   goedkoop 
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maar geef onmiddellijk het fort in mijn hand.’ Tenslotte liet hij hem tegen heug en meug de 
het fort. 
 
De derde dag echter, nadat we de stad binnengegaan waren, rende hun voorhoede voor de 
stad. Hun leger echter was gelegerd bij de Orontesbrug; en ze hebben de toren veroverd en 
allen gedood, die zij daar vonden; en niemand ontsnapte levend, alleen hun heer, die wij 
vastgebonden in ijzeren boeien vonden, toen een behoorlijk grote strijd geleverd was. De 
volgende dag echter, toen het leger van de heidenen opgebroken was, naderden zij de stad 
en ze hebben hun kamp aangelegd tussen twee rivieren en daar hebben ze twee dagen 
gelegen. Toen dus het fort heroverd was, riep Curbaram één van zijn emirs, van wie hij wist 
dat hij betrouwbaar, zacht en vredelievend was en hij zei tegen hem: ‘Ik wil, dat jij een 
vertrouwensrelatie met mij aangaat om deze stad te bewaken, omdat ik sinds heel lange tijd 
weet dat jij zeer trouw bent en daarom vraag ik je, dat je met grootste zorg deze stad 
bewaakt.’ Tot hem sprak de emir: ‘Ik zou jou nooit willen gehoorzamen in zake zo’n taak. 
Maar toch zal ik dat doen en wel op die voorwaarde, dat ik de Franken onmiddellijk deze 
stad overhandig, als de Franken jullie uit de stad hebben geworpen in een aardse strijd en 
hebben overwonnen.’ En Curbaram zei tegen hem: ‘Ik erken dat jij zo eerlijk en verstandig 
bent, dat ik instem met alwat voor goeds jij wilt doen.’ 
 
Curbaram is dus teruggekeerd naar zijn eigen leger; uit spot voor het ridderschap der 
Franken brachten de Turken voor het aangezicht van Curbaram een gewoonweg zeer 
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ensem1 rubigine2 tectum, et deterrimum3 arcum ligneum, et lanceam nimis inutilem4, quae 
abstulerant nuper5 pauperibus6 peregrinis; dixeruntque: "Ecce arma, quae attulerunt Franci 
obuiam nobis ad pugnam." Tunc Curbaram coepit surridere7, palam8 dicens omnibus: "Haec 
sunt arma bellica et nitida9, quae attulerunt Christiani super10 nos in Asiam, quibus putant 
nos et confidunt11 expellere ultra12 confinia13 Corrozanae, et delere omnia nostra ultra 
Amazonia14 flumina; qui propulerunt15 omnes parentes nostros a Romania, et Antiochia, 
urbe regia16 quae est honorabile caput totius Syriae?" Mox conuocauit suum notarium17, et 
ait: "Scribe cito plures cartas18 quae in Corrozania sint legendae19; uidelicet Caliphae20 nostro 
apostolico21, ac nostri regi domino Soldano22 militi fortissimo, atque omnibus prudentissimis 
Corrozanae militibus, salus23 et immensus24 honor. Satis sint leti25 et gauisi iocunda26 
concordia27, et satisfaciant28 uentribus29, imperent et sermocinent30 per uniuersam31 
regionem illam, ut omnino32 dent sese ad petulantiam33 et luxuriam34, multosque filios  

                                                      
1 ensis m.   mannelijk 
2 rubigo, -ginis   roest 
3 deterrimus   zeer slecht 
4 inutilis   onbruikbaar 
5 nuper   onlangs 
6 pauper, -peris  arm 
7 surridere 2   glimlachen 
8 palam   openlijk 
9 nitidus   glanzend 
10 super + acc.   tegen 
11 confidere 3   vertrouwen hebben 
12 ultra + acc.    verder dan 
13 confinium   grens 
14 Amazonius   van de Amazones 
15 propellere 3, -puli  voortdrijven 
16 regius   koninklijke 
17 notarius   stenograaf, secretaris 
18 carta   papier, brief 
19 legere 3   lezen 
20 Calipha   kalief 
21 apostolicus   paus 
22 Soldanus   Sultan 
23 salus, salutis  heil; vul aan: sit 
24 immensus   onmetelijk 
25 letus    blij 
26 iocundus   beminnelijk, geliefd 
27 concordia   eendracht 
28 satisfacere 5  genoegdoening geven, bevredigen 
29 venter, ventris  buik 
30 sermocinare  een gesprek voeren 
31 universus   geheel 
32 omnino   volstrekt 
33 petulantia   frivoliteit 
34 luxuria   weeldezucht 
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waardeloos zwaard dat bedekt was met roest en een zeer slechte houten boog en een lans, 
die al te onbruikbaar was, voorwerpen die ze onlangs van arme pelgrims hadden afgepakt en 
ze zeiden: ‘Zie de wapens, die de Franken hebben meegenomen tegen ons om te vechten,’ 
Toen begon Curbaram te glimlachen en hij zei tegen allen openlijk: ’Dit zijn de schitterende 
oorlogswapens die de  christenen tegen ons naar Asia hebben meegenomen, waarmee ze 
denken en waarop ze vertrouwen ons te verdrijven voorbij de grenzen van Khorazan en alles 
wat van ons is te vernietigen voorbij de rivieren van de Amazonen; zij hebben al onze ouders 
verdreven van Rum en van Antiochia, de koningsstad, die de eerbiedwaardige hoofdstad van 
heel Syrië is?’ Snel riep hij zijn klerk en zei: ‘Schrijf snel meer brieven, die in Khorazan 
gelezen moeten worden; namelijk aan de Kalief, onze paus en aan onze koning en heer de 
Sultan, een zeer dappere ridder en ik wens dat aan alle zeer verstandige ridders te Khorazan 
redding en onmetelijke eer zijn. Mogen zij zeer blij en verheugd zijn over geliefde eendracht 
en mogen zij hun magen bevredigen en mogen zij bevelen en verkondigen in dat hele gebied 
dat diegenen zich volstrekt geven aan frivoliteit en weeldezucht en zich erop verheugen vele 
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patrare1 congaudeant, qui contra Christianos fortiter pugnare preualeant2; et libenter3 
suscipiant haec tria arma, quae olim abstulimus a Francorum turma4, et discant modo quae 
arma attulerunt super nos gens Francigena5. Adhuc6 quoque sciant omnes, quoniam ego 
cunctos Francos intus in Antiochia conclusos7 habeo, et castrum in mea libera teneo 
uoluntate8, illi uero deorsum9 sunt in ciuitate. Habeo etiam omnes illos iam in mea manu, 
eosque faciam aut capitalem10 subire sententiam, aut deduci in Corrozanam in 
captiuitatem11 nimiam, eo quod minantur12 nos suis armis propulsare13 et expellere ab 
omnibus finibus nostris, ceu14 eiecerunt omnes parentes nostros a Romania siue Syria. 
Amodo15 iuro uobis per Machomet16 et per omnia deorum nomina, quoniam ante uestram 
non ero rediturus presentiam17, donec regalem urbem Antiochiam et omnem Suriam siue 
Romaniam atque Bulgariam usque18 in Apuliam adquisiero19 mea forti dextera, ad deorum 
honorem et uestrum, et omnium qui sunt ex genere Turcorum." Sic fecit finem dictis20. 

                                                      
1 patrare  voor elkaar krijgen, tot stand brengen 
2 prevalere  kunnen 
3 libenter  graag 
4 turma  ruitereskadron 
5 Francigenus  Frankisch 
6 adhuc  bovendien 
7 concludere 3, -clusi, -clusus opsluiten 
8 voluntas, -tatis wil 
9 deorsum  onder, beneden 
10 sententia capitalis doodstraf 
11 captivitas, -tatis gevangenschap 
12 minari + dat. dreigen 
13 propulsare  voortdrijven 
14 ceu   zoals 
15 amodo  van nu af aan 
16 Machomet  Mohammed 
17 presentia  aanwezigheid 
18 usque  helemaal 
19 adquirere  verwerven, veroveren 
20 dictum  woord 
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zonen te verwekken om dapper tegen de  christenen te kunnen strijden; en mogen ze 
enthousiast deze drie wapens opnemen, die wij ooit van de horde Franken hebben afgepakt 
en mogen zij slechts leren, wat voor wapens het Frankische volk tegen ons heeft 
meegenomen. Mogen allen ook nog eens weten, dat ik alle Franken opgesloten heb in 
Antiochia en dat ik de vrije beschikking heb over de stad, maar dat zij echter beneden in de 
stad zijn. Ik heb hen ook al in mijn hand en ik zal er voor zorgen hetzij dat aan hen de 
doodstraf voltrokken wordt, hetzij dat zij naar Khorazan weggevoerd worden in 
buitengewone krijgsgevangenschap, daarom omdat zij met wapens ons dreigen voort te 
drijven en te verjagen uit heel ons gebied, zoals zij al onze ouders uit Rum of Syrië verdreven 
hebben.Van nu af aan zweer ik jullie bij Mohammed en bij al de namen der goden, dat ik niet 
eerder van plan ben voor jullie ogen terug te keren, dan dat ik de koningsstad Antiochië en 
heel Syrië of Rum en Bulgarije tot in Apulië met mijn dappere rechterhand verworven heb, 
tot eer van de goden en jullie en van allen, die tot het volk der Turken horen.’ Zo eindigde hij 
zijn woorden. 
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[xxii] Curbaram wijst de smeekbeden van zijn moeder af. 
Mater uero eiusdem Curbaram quae erat in Aleph ciuitate, denuo1 uenit ad eum, 
dixitque illi lacrimabiliter: "Fili, suntne uera quae audio?" Cui ait ille: "Quae?" Et dixit 
illa: "Audiui quia bellum uis committere2 cum Francorum gente." Ait ille: "Verum3 
omnino scias." Dixit illa: "Contestor4 te, fili, per omnium deorum nomina, et per tuam 
magnam bonitatem, ne bellum cum Francis committas, quoniam tu es miles inuictus5, 
et te e campo ab aliquo uictore fugientem quisquam minime6 inuenit7. Diffamata8 est 
tua militia9 ubique, omnesque prudentes milites audito tuo nomine contremiscunt10. 
Satis scimus, fili, quoniam tu es bellipotens11 et fortis, nullaque gens Christianorum uel 
paganorum ante tuum conspectum aliquam uirtutem habere12 potuit; sed fugiebant 
solummodo13 audito tuo nomine, sicut oues14 ante leonis furorem15 fugiunt, ideoque 
obsecro te, karissime16 fili, ut meis adquiescas17 consiliis, et ne unquam in tuo hesites18 
animo, aut in tuo inueniatur consilio, ut bellum uelis incipere cum Christianorum 
gente." Tum Curbaram materna19 audiens monita20 feroci respondit sermone21: "Quid 
est hoc, mater, quod mihi refers22? Puto quod insanis23, aut furiis24 es plena25. Enimuero 
mecum habeo plures ammiralios, quam Christiani sint sive maiores sive minores."  

                                                      
1 denuo   opnieuw 
2 committere cum  voeren met 
3 verum   waarheid 
4 contestari   bezweren 
5 invictus   onoverwonnen 
6 minime adv.   geenszins 
7 invenire   vinden, meemaken, ervaren 
8 diffamatus   geroemd 
9 militia   leger, oorlogsvoering 
10 contremiscere 3  trillen 
11 bellipotens   machtig in de oorlog 
12 habere virtutem  een moedige daad verrichten 
13 solummodo   slechts 
14 ovis    schaap 
15 furor   razernij 
16 = carissimus 
17 adquiescere 3 + dat. zich neerleggen bij 
18 hesitare   blijven hangen in, aarzelen, twijfelen 
19 maternus   van de moeder 
20 monitum   waarschuwing 
21 sermo, -monis  gesprek, woorden 
22 referre   voorleggen 
23 insanire   waanzinnig zijn 
24 furia    woede, waanzin 
25 plenus + abl.  vol van  
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[xxii] 
De moeder echter van diezelfde Curbaram, die in de stad Haleb was, kwam naar hem 
en zei huilend tegen hem: ‘Zoon, Is het waar, wat ik hoor?’ Hij zei tegen haar: ‘Wat?’ En 
zij zei: ‘Ik heb gehoord dat jij oorlog wilt voeren met het Frankische volk.’ Hij zei:‘Moge 
jij de waarheid volstrekt weten.’ Zij zei: ‘Ik bezweer je, mijn zoon, bij de namen van alle 
goden en bij jouw goedheid, om geen oorlog met de Franken te voeren, omdat jij een 
onoverwonnen ridder bent en niemand heeft meegemaakt dat jij van het slagveld voor 
een winnaar vluchtte. Geroemd is overal jouw oorlogsvoering en alle verstandige 
ridders rillen bij het horen van jouw naam. Wij weten voldoende zoon, dat jij machtig in 
de oorlog bent en dapper en geen volk der  christenen of van de heidenen heeft voor 
jouw aangezicht zijn moed kunnen behouden, maar ze vluchtten alleen al bij het horen 
van jouw naam, zoals schapen voor de razernij van een leeuw vluchten en daarom 
smeek ik jou, liefste zoon, dat je je neerlegt bij mijn adviezen en dat je nooit blijft 
vasthouden aan jouw wens, of dat het een van je plannen blijkt, dat je de oorlog wilt 
beginnen met het volk van de  christenen.’ Toen antwoordde Curbaram, toen hij zijn 
moeders vermaningen hoorde, met woeste taal: ‘Wat is dit moeder, wat u mij voorlegt? 
Ik denk dat u waanzinnig bent en vol van razernij. Ik heb immers meer emirs bij mij, dan 
dat er of grotere of kleinere  christenen zijn.’
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Respondit ei mater sua: "O dulcissime fili, Christiani nequeunt1 uobiscum bellare2, scio 
namque quod non ualent uobis pugnam inferre, sed deus eorum pro ipsis cotidie 
pugnat, eosque die noctuque sua protectione3 defendit, et uigilat4 super eos sicut5 
pastor6 uigilat super gregem7 suam; et non permittit eos laedi8 nec conturbari9 ab ulla 
gente, et quicumque uolunt eis obsistere, idem eorum deus conturbat illos, sicut ait 
ipse per os10 David prophetae11: ",Dissipa12 gentes quae bella uolunt." Et alibi: 
",Effunde13 iram tuam in gentes quae te non nouerunt, et in regna quae nomen tuum 
non inuocauerunt14." Antequam15 uero preparati16 sint ad incipiendum bellum, eorum 
deus omnipotens17 et bellipotens simul cum sanctis suis omnes inimicos iam habet 
deuictos; quanto magis modo faciet circa uos qui eius estis inimici, et qui preparastis18 
uos eis obsistere19 tota uirtute? Hoc autem, karissime, in rei ueritate20 scias, quoniam 
isti Christiani filii Christi uocati sunt; et prophetarum ore21 filii adoptionis22 et 
promissionis23, et secundum24 apostolum heredes25 Christi sunt, quibus Christus 
hereditates26 repromissas27 iam donauit, dicendo per prophetas: ",A solis ortu28 usque  

                                                      
1 nequire   niet kunnen 
2 bellare   oorlogsvoering 
3 protectio, -ionis  verdediging 
4 vigilare   waken 
5 sicut    zoals 
6 pastor   herder 
7 grex, gregis   kudde 
8 laedere 3   kwetsen 
9 conturbare   in verwarring brengen 
10 os n.    mond 
11 propheta   profeet 
12 dissipare   verspreiden 
13 effundere 3   uitgieten 
14 invocare   aanroepen 
15 antequem + coni.  voordat (met doel) 
16 preparatus   voorbereid 
17 omnipotens   almachtig 
18 = preparavistis 
19 obsistere + dat.  weerstand bieden aan 
20 veritas, -tatis  waarheid 
21 os, oris   mond 
22 adoptio   het aannemen als kind 
23 promissio   belofte 
24 secundum + acc.  volgens 
25 heres, heredis  erfgenaam 
26 hereditas, -tatis  erfenis 
27 repromittere 3, -misi, -missus toezeggen 
28 ortus 4   opkomst 
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Zijn moeder antwoordde hem: ‘Liefste zoon, de  christenen kunnen niet met jullie oorlog 
voeren en inderdaad weet ik dat zij niet in staat zijn met jullie de strijd aan te binden, maar 
hun god strijdt dagelijks voor hen en verdedigt hen dag en nacht met zijn bescherming en 
waakt over hen zoals een herder over zijn kudde waakt; en hij staat niet toe dat zij gekwetst 
worden en niet door enig volk in verwarring gebracht worden, zoals hijzelf door de mond 
van de profeet David zegt: ‘Verspreid de volkeren, die oorlog willen.’ En elders: ‘Stort uw 
woede uit op die volkeren, die u niet kennen en op de koninkrijken, die uw naam niet 
hebben aangeroepen.’ Voordat ze echter gereed zijn om de oorlog te beginnen, heeft hun 
almachtige god, die machtig is in de oorlog, samen met al zijn heiligen alle vijanden al totaal 
overwonnen. Hoeveel meer zal hij toch uitrichten betreffende jullie, die zijn vijanden zijn en 
die zich hebben voorbereid hun in de weg te gaan staan met heel jullie moed? Weet echter 
dit, liefste, in de waarheid van de zaak, dat die  christenen de zonen van Christus heten en in 
de mond der profeten zijn zij de zonen van adoptie en belofte en volgens de paus zijn zij de 
erfgenamen van Christus, aan wie Christus de beloofde erfenissen al heeft ingelost, door bij 
monde van profeten te zegen: ‘Van zonsopkomst tot tot aan zonsondergang
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ad occasum erunt termini1 uestri, et nemo stabit contra uos." Et quis potest his dictis 
contradicere uel obstare? Certe si hoc bellum contra illos incoeperis, maximum tibi erit 
dampnum2 ac dedecus3, et multos fideles tuos milites perdes4, et uniuersa spolia5 quae apud 
te habes amittes, et nimio pauore6 fugiendo euerteris7. Tu autem in hoc bello non morieris8 
modo9, sed tamen in hoc anno, quoniam ipse deus non statim iudicat offendentem se 
exerta10 ira, sed quando uult punit eum manifesta11 uindicta12, ideoque timeo ne te iudicet 
poenali13 tristitia14. Non morieris, inquam, modo15, uerumtamen16 perditurus es 
inpresentiarum17 habita18." 
Curbaram denique ualde dolens intimis19 uisceribus20, auditis maternis sermonibus, 
respondit: ’Mater karissima, quaeso te quis dixit tibi ista de gente Christiana, quod deus 
eorum tantum eos amet, et quod ipse pugnandi uirtutem in se retinet21 maximam, et 
quod illi Christiani uincent nos in Antiochena prelia22, et quod ipsi capturi sunt nostra 
spolia, nosque persecuturi23 magna uictoria; et quod in hoc anno moriturus sum morte 
subitanea24?" Tunc respondit ei mater sua dolens: "Fili karissime, ecce sunt plus quam  

                                                      
1 terminus   grens 
2 damnum   schade 
3 dedecus, -coris  schande 
4 perdere 3   verliezen, te gronde richten 
5 spolia n.pl.   buit 
6 pavor    angst 
7 evertere 3   vernietigen, verdrijven 
8 mori    sterven 
9 non modo .., sed etiam .. niet alleen .., maar ook .. 
10 exerere, -erui, -exertus laten zien 
11 manifestus   duidelijk 
12 vindicta   wraak, straf 
13 poenalis   bij straf behorend, pijnlijk 
14 tristitia   ontstemdheid, strengheid 
15 modo   zo dadelijk 
16 verumtamen  maar toch 
17 inpresentiarum  voor het ogenblik, voorlopig 
18 habita n.pl.   bezit, goederen 
19 intimus   diepst 
20 viscus, visceris  vlees, hart, binnenste 
21 retinere 2   bevatten 
22 prelium   gevecht 
23 persequi, persecutus achtervolgen 
24 subitaneus   plotseling 



161 
 

zal jullie gebied zijn en niemand zal tegenover jullie staan.’ En wie kan deze woorden 
tegenspreken of in de wegstaan? In ieder geval, als je deze oorlog tegen hen zal beginnen, 
zul jij zeer grote schade en schande hebben en jij zult vele van je trouwe ridders verliezen en 
je zult heel je wapenrusting, die je bij je hebt verliezen en jij zult door met te grote angst te 
vluchten vernietigd worden. Jij zult echter niet alleen in deze oorlog sterven, maar toch in dit 
jaar, omdat god zelf niet onmiddellijk een mens, wanneer die hem beledigt, veroordeelt, 
maar hem met duidelijke wraak straft, wanneer hij wil en daarom ben ik bang, dat hij jou 
met bestraffende strengheid veroordeelt. Jij zult niet alleen, zo zeg ik, sterven, maar je gaat 
ook eerst je goederen verliezen.’  
 
Toen Curbaram uiteindelijk in het diepst van zijn hart verdriet had, toen hij de 
waarschuwingen van zijn moeder gehoord had, antwoordde hij: ‘Zeer dierbare moeder, ik 
vraag u, wie van dat christelijke volk heeft u gezegd, dat hun god hen zozeer bemint en dat 
hijzelf de grootste strijdlust in zich heeft en dat die  christenen ons in de gevechten om 
Antiochia zullen overwinnen en dat zij zelf onze wapens gaan pakken en ons gaan 
achtervolgen in grote overwinningen dat ik in dit jaar door een plotselinge dood ga sterven?’ 
Toen antwoordde zijn moeder hem verdrietig: “Liefste zoon, zie, er zijn meer dan
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centum annorum tempora, de1 quibus inuentum est in nostra pagina2 et in gentilium3 
uoluminibus4, quoniam gens Christiana super nos foret5 uentura6, et nos ubique uictura, ac 
super paganos7 regnatura; et nostra gens illis ubique erit subdita8. Sed ignoro, utrum9 
modo10, an in futuro sint haec euentura11. Ego utique12 misera sum te secuta ab Aleph urbe 
pulcherrima, in qua speculando13 atque ingeniose14 rimando15 respexi in caelorum astra16, et 
sagaciter17 scrutata18 sum planetas, et duodecim signa19, siue sortes20 innumeras. In eis 
omnibus repperi21 quoniam gens Christiana nos ubique est deuictura22, ideoque de te ualde 
timeo nimis maesta23, ne ex te remaneam orbata24." 
Dixit illi Curbaram: "Mater karissima, dic michi omnia quae in corde meo sunt 
incredula25." Quae ait: "Hoc, karissime, libenter faciam, si sciero ea quae tibi sunt 
incognita26." Cui ille dixit: "Non sunt igitur Boamundus et Tancredus Francorum dii, et 
non eos liberant27 de inimicis suis? et quod28 ipsi manducant29 in uno quoque30 
prandio31 duo milia uaccas32 et quatuor milia porcos1?" Respondit mater: "Fili karissime,  
karissime,  

                                                      
1 de + abl.    sinds 
2 pagina    geschrift 
3 gentiles pl.    heidenen 
4 volumen, -minis   boekrol 
5 = esset 
6 venire super + acc.   aanvallen 
7 paganus    heiden 
8 subdere 3, -didi, -ditus  onderwerpen 
9 utrum .., an ..   of .., of .. 
10 modo    zo dadelijk 
11 evenire    gebeuren 
12 utique    in ieder geval 
13 speculari    observeren 
14 ingeniose     scherpzinnig 
15 rimari    uitvorsen 
16 astrum    ster 
17 sagax    scherpzinnig 
18 scrutari    onderzoeken 
19 signum    sterrenbeeld 
20 sors, sortis    orakel 
21 reperire, repperi   vinden 
22 devincere 3    overwinnen 
23 maestus    bedroefd 
24 orbatus ex    beroofd van  
25 incredulus    ongelofelijk 
26 incognitus    onbekend 
27 liberare de     bevrijden van  
28 et quod ..?    Hoe zit het met het feit dat ..? 
29 manducare    eten, kauwen 
30 quisque, quidque   ieder 
31 prandium    maaltijd 
32 vacca    koe 
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100 jaren, sinds in onze geschriften en de boeken van de heidenen gevonden is, dat de  
christenen tegen ons zouden komen en ons overal zouden overwinnen en dat ze over 
de heidenen de scepter zouden zwaaien; en ons volk zal overal aan hen onderworpen 
zijn. Maar ik weet niet, of dit zo dadelijk of in de toekomst gaat gebeuren. Ik ben hoe 
dan ook ongelukkig, omdat ik je gevolgd ben van de zeer mooie stad Haleb, waar ik 
observerend en scherpzinnig uitvorsend naar de sterren in de hemel heb gekeken en ik 
de sterren scherpzinnig heb onderzocht en de twaalf sterrenbeelden of ontelbare 
orakels. In dit alles heb ik gevonden, dat de  christenen ons overal gaan overwinnen en 
daarom ben ik al te bedroefd en zeer bang, dat ik van jou beroofd achter blijf.’ 
Curbaram zei haar: ‘Liefste moeder, vertel mij alles, wat in mijn hart ongeloofwaardig 
is.’ Zij zei: ‘Liefste, dit zal ik graag doen, als ik dat zal weten, wat jij niet weet.’ Hij zei 
haar: ‘Zijn dus niet Bohemund en Tancred goden van de Franken en bevrijden ze hen 
niet van hun vijanden? En hoe zit het met het feit, dat zijzelf bij iedere maaltijd 2000 
koeien eten en 4000 varkens? De moeder antwoordde: ‘Mijn liefste zoon, 
 

                                                                                                                                                                      
1 porcus    varken 
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Boamundus et Tancredus mortales sunt sicut alii omnes, sed deus eorum ualde diligit1 
eos prae2 omnibus aliis, et uirtutem preliandi3 dat eis prae ceteris. Nam deus illorum, 
est Omnipotens nomen eius, qui fecit caelum et terram et fundauit4 maria et omnia 
quae in eis sunt; cuius sedes5 in caelo parata in aeternum6, cuius potestas ubique est 
metuenda7." Ait filius: "Si ita est causa, cum eis preliari non desinam8." Itaque audiens 
mater eius quod nullo modo adquiesceret consiliis suis, maestissima recessit retrorsum9 
in Aleph, deferens secum cuncta spolia quae conducere potuit. 

                                                      
1 diligere 3   beminnen 
2 prae + abl.   boven 
3 preliari   strijden 
4 fundare   vestigen 
5 sedes    zetel, verblijfplaats 
6 aeternum   eeuwigheid 
7 metuere 3   vrezen 
8 desinere 3   ophouden 
9 retrorsum   terug 
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Bohemund en Tancred zijn sterfelijk, zoals alle anderen, maar hun god houdt zeer van 
hen, meer dan van alle anderen en geeft hun meer dan de anderen de bekwaamheid 
van het plunderen. Want hun god, zijn naam is de Almachtige, die de hemel en de aarde 
heeft gemaakt en de zeeën en alles wat daarin zit, heeft gecreëerd; zijn zetel staat klaar 
in de hemel voor altijd, wiens macht overal gevreesd moet worden.’ De zoon zei: ‘Als de 
zaak zo is, zal ik niet ophouden met hen te strijden.’ Toen dus de moeder van hem 
hoorde, dat hij zich absoluut niet zou neerleggen bij haar adviezen, ging zij zeer 
bedroefd terug naar Haleb, terwijl zij alle buit met zich meenam, die ze mee kon 
nemen. 
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[xxiii] De  christenen verdrukt in Antiochia. 
Tertia uero die armauit se Curbaram et maxima pars Turcorum cum eo, ueneruntque ad 
ciuitatem ex illa parte in qua erat castrum. Nos autem putantes resistere posse illis, 
parauimus bellum contra eos. Sed tam magna fuit uirtus illorum, quod nequiuimus illis 
resistere, sicque coacti1 intrauimus in ciuitatem, quibus fuit tam mirabiliter arta2 et 
angusta porta, ut illic fuerint multi mortui oppressione3 aliorum. Interea alii pugnabant 
extra urbem, alii intus in quinta feria4 per totum diem usque ad uesperam5. Inter haec 
Willelmus de Grentamenilg6, et Albricus frater eius, et Wido Trursellus7, et Lambertus 
Pauper, isti omnes timore perterriti de hesterno8 bello quod durauerat9 usque ad 
uesperam, nocte latenter10 demissi11 sunt per murum, fugientes pedibus contra12 mare, 
ita ut neque in manibus neque in pedibus remaneret aliquid nisi solummodo ossa13. 
Multique alii fugerunt cum illis, quos nescio. Venientes igitur ad naues qui erant ad 
Portum Sancti Symeonis, dixerunt nautis: "Quid hic miseri statis? Omnes nostri mortui 
sunt, et nos mortem uix euasimus, quia exercitus Turcorum undique obsident alios in 
urbe." At illi audientes talia, stabant stupefacti, ac timore perterriti cucurrerunt ad 
naues et miserunt se in mare. Deinde superuenientes14 Turci quos inuenerunt 
occiderunt, et naues quae in alueo15 fluminis remanserant, combusserunt16 igni et 
apprehenderunt spolia eorum. 
Nos denique qui remansimus nequiuimus sufferre17 pondus18 armorum illorum, 
fecimusque murum inter nos et illos, quem custodiebamus diu noctuque. Interea tanta 
oppressione fuimus oppressi19, ut equos et asinos nostros manducaremus20. 

                                                      
1 cogere, coegi, coactus  bijeendrijven, dwingen 
2 artus     nauw 
3 oppressio    het verdrukken 
4 quinta feria    donderdag 
5 vespera    avond 
6 Willelmus de Grentamenilg  Willem van Grandmesnil   
7 Wido Trursellus   Guy Trousseau 
8 hesternus    van de vorige dag 
9 durare    voortduren 
10 latenter    stiekem 
11 demittere 3    naar beneden laten 
12 contra + acc.   naar 
13 os, ossis n.    bot 
14 supervenire    onverwacht verschijnen, overvallen 
15 alveus    bedding 
16 comburere 3, -bussi, -bustus verbranden 
17 suffferre    verdragen 
18 pondus, ponderis   gewicht 
19 opprimere 3, -pressi, -pressus overweldigen 
20 manducare    eten 



167 
 

[xxiii] 
Maar op de derde dag bewapende Curbaram zich en het grootste deel van de Turken 
met hem en ze kwamen naar de stad vanaf die kant, waar het fort was. Wij meenden 
echter dat we hun konden weerstaan en hebben de strijd tegen hen voorbereid. Maar 
zo groot was de deugd van hen, dat wij hun niet konden weerstaan en zo zijn wij 
gedwongen de stad in gegaan en de poort was zo ontzettend eng en smal voor ons dat 
velen daar gestorven zijn doordat ze elkaar verdrukten. Intussen waren anderen buiten 
de stad aan het vechten, weer anderen binnen op donderdag de hele dag tot de avond. 
Intussen hebben Willem van Grandmesnil en zijn broer Albrik en Guy Trousseau en 
Lambert de Arme, omdat ze allemaal ontzettend bang waren door de strijd van de 
vorige dag, die geduurd had tot de avond, zich heimelijk in de nacht via de muur 
neergelaten en zijn ze te voet naar de zee gevlucht, zo dat er noch aan hun handen 
noch aan hun voeten iets overbleef afgezien van botten. Vele anderen, die ik niet ken, 
zijn met hen gevlucht. Toen zij dus bij de schepen kwamen, die bij de haven van de 
Heilige Simeon waren, hebben ze aan de zeelui gezegd: ‘Wat staan jullie hier 
ongelukkig? Al de onzen zijn dood en wij zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt, 
omdat het leger der Turken de anderen in de stad van alle kanten belegeren.’ Maar 
toen zij dat soort dingen hoorden, stonden zij verbijsterd en door angst zeer verschrikt 
renden zij naar de schepen en stortten zich in zee. Daarna overvielen de Turken hen en 
doodden ze wie ze vonden en ze hebben de schepen, die in de bedding van de rivier 
achtergebleven waren, met vuur verbrand en hun buit gegrepen. 
Wij tenslotte, die overbleven, konden het gewicht van hun wapens niet verdragen en 
maakten een muur tussen ons en hen en wij bewaakten die dag en nacht. Intussen 
waren wij door de zo grote druk in het nauw gebracht, dat wij de paarden en ezels van 
ons opaten. 
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[xxiiii] Door een visioen van een priester zweren de ridders te blijven.  
Quodam uero die stantibus nostris maioribus sursum1 ante castellum tristibus ac 
dolentibus, uenit quidam sacerdos ante eos et dixit: "Seniores, si uobis placet, audite 
rem quamdam, quam in uisione2 uidi. Cum nocte una iacerem in ecclesia Sanctae 
Mariae matris Domini nostri Iesu Christi, apparuit mihi Saluator3 mundi4 cum sua 
genitrice5 et beato Petro apostolorum principe6; stetitque ante me et dixit mihi: 
Agnoscis7 me? Cui respondi: Non. His dictis, ecce apparuit integra8 crux9 in capita eius. 
Iterum10 ergo interrogauit me Dominus dicens: Agnoscis me? Cui dixi: Te alio modo non 
agnosco, nisi quia crucem in capite tui cerno sicut Saluatoris nostri. Qui dixit: Ego sum. 
Statim cecidi ad pedes eius, rogans humiliter ut subueniret11 nobis in oppressione12 illa 
quae super nos erat. Respondit Dominus: Bene adiuui uos, et amodo13 adiuuabo. Ego 
permisi uos habere Niceam ciuitatem, et omnia deuincere bella, et conduxi uos huc 
usque, et condolui14 uestrae miseriae quam passi15 fuistis in obsidione Antiochiae. Ecce 
in auxilio oportuno16, misi uos sanos17 et incolumes18 in ciuitatem, et ecce multam 
prauamque19 dilectionem20 operantes21 cum Christianis et prauis paganis mulieribus, 
unde immensus foetor22 ascendit in caelum. Tunc alma23 Virgo et beatus Petrus 
ceciderunt ad pedes eius, rogantes eum et deprecantes24, ut suum in hac tribulatione25 
adiuuaret populum. Dixitque beatus Petrus: Domine, per tot tempora tenuit paganorum 
gens domum meam, in qua multa et ineffabilia26 mala fecerunt. Modo uero expulsis  

                                                      
1 sursum   in de hoogte, boven 
2 visio, visionis   visioen 
3 Salvator   de Redder 
4 mundus   wereld 
5 genetrix, -tricis  moeder 
6 princeps   de eerste 
7 agnoscere 3   herkennen 
8 integer, integra, integrum geheel 
9 crux, crucis   kruis 
10 iterum   opnieuw 
11 subvenire   te hulp komen 
12 oppressio, -ionis  verdrukking, overrompeling 
13 amodo   vanaf nu 
14 condolere 2 + dat.  medelijden hebben met 
15 pati, passus   lijden 
16 oportunus   geschikt, juist 
17 sanus   gezond 
18 incolumis   ongedeerd 
19 pravus   slecht 
20 dilectio, -tionis  liefde 
21 operari   verrichten 
22 foetor   stank 
23 almus   mild 
24 deprecari   smeken 
25 tribulatio   nood 
26 ineffabilis   onuitspreekbaar 
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[xxiiii] 
Op zekere dag toen onze leiders bedroefd en verdrietig boven voor het fort stonden, kwam 
er een priester voor hen en die zei: ‘Heren, als het u belieft, luistert naar een zekere zaak, die 
ik in een visioen gezen heb. Toen ik op een nacht in de kerk van de heilige Maria, moeder 
van onze Heer Jezus, lag, verscheen aan mij de Redder van de wereld met zijn moeder en de 
gelukzalige Petrus, de eerste der apostelen en hij stond voor mij en zei tot mij: ‘Herken je 
me?’ Ik antwoordde hem: “Nee.’ Kijk, na deze woorden verscheen een heel kruis op zijn 
hoofd. Opnieuw vroeg mij de Heer zeggend: ‘Herken je me?’ En ik zei hem: ‘Ik herken u op 
geen andere manier dan omdat ik een kruis op uw hoofd zie, zoals van onze Redder.’ En hij 
zei: ‘Ik ben het.’ Onmiddellijk wierp ik me voor zijn voeten en vroeg hem nederig om ons te 
hulp te komen in die benarde situatie, waarin wij verkeerden.’ De Heer antwoordde: ‘Ik heb 
jullie goed geholpen en ik zal jullie van nu af helpen. Ik heb toegelaten dat jullie de stad 
Nicea hebben en alle oorlogen winnen en ik heb jullie helemaal tot hier gebracht en ik heb 
met jullie ellende meegeleden, die jullie in de belegering van Antiochia hebben geleden. Zie, 
als hulp op het juiste moment heb ik jullie gezond en ongedeerd naar de stad gestuurd en 
zie, jullie bedrijven vaak ongeoorloofd de liefde met christelijke en slechte heidense 
vrouwen, waardoor een oneindige stank naar de hemel stijgt. Toen zijn de milde Maagd en 
gelukzalige Petrus voor zijn voeten gevallen en zij vroegen en smeekten hem, dat hij zijn volk 
hielp in deze nood. De gelukzalige Petrus zei: ‘Heer, gedurende zoveel tijden heeft het volk 
der heidenen mijn huis in bezit gehad, waar zij veel en onuitsprekelijk kwaad verricht 
hebben. Aangezien de vijanden nu vandaar verdreven zijn, 
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inimicis inde, Domine, letantur1 angeli in caelis. Dixitque mihi Dominus: Vade ergo et dic 
populo meo, ut reuertatur ad me, et ego reuertar ad illum, et infra2 quinque dies mittam ei 
magnum adiutorium; et cotidie decantet3 responsorium4 ‘Congregati sunt’, totum cum 
uersu5. Seniores, si hoc non creditis esse uerum, sinite modo me in hanc scandere6 turrim7, 
mittamque me deorsum8; si uero fuero incolumis9, credatis hoc esse uerum, sin autem ullam 
lesionem10 fuero passus, decollate11 me, aut in ignem proicite me." 
Tunc Podiensis episcopus iussit ut adferentur euangelia12 et crux, quatinus13 iuraret ille 
si hoc esset uerum. Consiliati14 sunt omnes maiores nostri in illa hora, ut iurarent omnes 
sacramentum15 quod nullus illorum fugeret neque pro morte neque pro uita, quamdiu16 
uiui essent. Primus dicitur iurasse Boamundus, deinde comes Sancti Egidii, et Rotbertus 
Nortmannus, ac dux Godefridus, et comes Flandrensis. Tancredus uero iurauit ac 
promisit tali modo, quia quamdiu secum quadraginta milites haberet, non solum ex illo 
bello sed etiam ab Hierosolimitano itinere non esset recessurus. Nimis17 autem 
exsultauit18 Christiana congregatio19, hoc audiens sacramentum. 

                                                      
1 letari    blij zijn 
2 infra + acc.   binnen 
3 decantare   zingen, zingend voordragen 
4 responsorium  liturgische beurtzang 
5 versus 4   lofzang 
6 scandere 3   klimmen 
7 turris    toren 
8 deorsum   naar beneden 
9 incolumis   ongedeerd 
10 lesio, lesionis  kwetsuur 
11 decollare   onthoofden 
12 evangelium   het evangelie   
13 quatinus + coni.  opdat 
14 consiliari   beraadslagen 
15 sacramentum  eed van trouw 
16 quamdiu   zolang als 
17 nimis   zeer 
18 exsultare   juichen 
19 congregatio   vergadering 
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zijn de engelen in de hemelen, Heer, blij.’ De Heer zei mij: ‘Ga dus en zeg mijn volk, dat het 
terugkeert naar mij en dat ik terugkeer naar hen en dat ik in vijf dagen hun grote hulp stuur; 
en laten ze dagelijks de liturgische beurtzang “Zij zijn verzameld.” zingen met heel zijn 
lofzang.’ Heren, als jullie niet geloven, dat dit waar is, staat mij dan slechts toe dat ik op deze 
toren klim en mijzelf naar beneden werp; als ik echter ongedeerd zal zijn, gelooft dan dat het 
waar is, maar als ik enig letsel zal hebben opgelopen, onthoofd me dan, of gooi me in het 
vuur.’ 
Toen beval de bisschop van Le Puy, dat de evangelies en het kruis erbij gehaald werden, 
opdat hij een eed zou afleggen, of dit waar was. Al onze heren hebben op dat uur 
beraadslaagd, om allen de eed van trouw af te leggen, dat geen van hen zou vluchten noch 
voor hun leven noch voor de dood, zolang ze leefden. Men zegt dat Bohemund als eerste de 
eed heeft afgelegd, daarna de graaf van Saint-Gilles en Robert de Normandiër en hertog 
Godfried en de graaf van Vlaanderen. Tancred echter zwoer en beloofde als volgt, dat hij, 
zolang hij veertig ridders bij zich had, niet alleen de weg terug uit die oorlog, maar ook uit 
Jeruzalem zou niet afleggen.’ En de christelijke vergadering dan juichte zeer, toen die de eed 
hoorde. 
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[xxv] Het visioen van een pelgrim geeft moed. 
Erat autem ibi quidam peregrinus de nostro exercitu cui nomen Petrus, cui antequam 
ciuitatem intraremus apparuit sanctus Andreas apostolus dicens: "Quid agis, bone uir?" 
Cui ille respondit: "Tu quis es?" Dixit ei apostolus: Ego sum Andreas apostolus. 
Agnoscas1, fili, quia, dum uillam2 intraueris, uadens ad ecclesiam3 beati Petri ibi 
inuenies lanceam4 saluatoris nostri Iesu Christi, ex qua in crucis pendens patibulo5 
uulneratus fuit." Haec omnia dicens apostolus, continuo recessit. 
Ipse autem timens reuelare6 consilium7 apostoli, noluit indicare8 nostris peregrinis. 
Estimabat9 autem se uisum uidere. Et dixit ad eum: "Domine, quis hoc crediderit?" In 
illa uero hora accepit eum sanctus Andreas, et portauit eum usque ad locum ubi lancea 
erat recondita10 in terra. 
Iterum11 cum essemus ita ut superius12 diximus, uenit sanctus Andreas rursus dicens ei: 
"Quare non abstulisti lanceam de terra ut ego tibi precepi13? Scias reuera14, quia 
quicunque15 hanc lanceam portauerit in bello, nunquam ab hoste superabitur16." Petrus 
uero continuo reuelauit mysterium17 apostoli hominibus nostris. Populus autem non 
credebat, sed prohibebat dicens: "Quomodo possumus hoc credere?" Omnino enim 
erant pauentes, et protinus mori putabant. Accessit itaque ille, et iurauit hoc totum 
ueracissimum18 esse; quoniam ei sanctus Andreas bis19 in uisione apparuerat, eique 
dixerat: "Surge20, uade, et dic populo Dei ne timeat, sed firmiter21 toto corde credat in 
unum uerum Deum; eruntque ubique uicturi, et infra quinque dies mandabit22 eis 
Dominus talem rem, unde23 laeti et gauisi manebunt; et si certare uoluerint, mox ut 
exierint unanimiter ad bellum, omnes inimici eorum uincentur, et nemo stabit contra  

                                                      
1 agnoscere 3   zich realiseren 
2 villa    stad 
3 ecclesia   kerk 
4 lancea   lans 
5 patibulum   dwarshout 
6 revelare   onthullen 
7 consilium   advies 
8 indicare   melden 
9 estimare   menen 
10 recondere 3, -didi, -ditus bergen, verbergen 
11 iterum   opnieuw 
12 superius adv.  eerder 
13 precipere 5, -cepi  opdragen 
14 revera   heus 
15 quicunque   wie ookmaar, ieder die 
16 superare   overwinnen 
17 mysterium   geheimnis 
18 verax   de waarheid sprekend 
19 bis    twee maal 
20 surgere 3   opstaan 
21 firmiter   sterk 
22 mandare   overhandigen 
23 unde   waardoor 
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[xxv] 
Daar was echter een zekere pelgrim met de naam Petrus, aan wie, voordat wij de stad 
betraden, de heilige apostel Andreas verscheen met de woorden: ‘Wat doe je, goede 
man?’ Hij antwoordde hem: ‘Wie ben jij?’ De apostel zei hem: Ik ben de apostel 
Andreas. Besef, zoon, dat jij, terwijl je de stad ingaat, wanneer je naar de kerk van de 
gelukzalige Petrus gaat, daar de lans van onze redder Jezus Christus zult vinden, 
waarmee hij hangend aan het dwarshout van het kruis gewond is.’ Dit alles zei hij en 
onmiddellijk week hij terug. 
Zelf echter was hij bang het advies van de apostel te onthullen en daarom wilde hij het 
niet aan onze pelgrims bekend maken. Hij dacht echter een verschijning te zien. Hij zei 
tegen hem: ‘Heer, wie zal dit wel geloven?’ Op dat moment echter nam hem de heilige 
Andreas en bracht hem helemaal naar de plaats waar de lans in de aarde verborgen lag. 
Opnieuw kwam, toen wij waren, zoals wij eerder gezegd hebben, de heilige Andreas, 
terwijl hij weer tegen hem zei: ’Waarom heb je de lans niet uit grond gehaald, zoals ik 
jou heb opgedragen? Weet werkelijk, dat ieder die deze lans in de oorlog zal dragen, 
nooit door de vijand overwonnen zal worden.’ Petrus echter onthulde onmiddellijk het 
geheimnis van de apostel aan onze mensen. Het volk echter geloofde hem niet en hield 
hem tegen, zeggend: ‘Hoe kunnen wij dit geloven?’ Zij waren immers volstrekt bang en 
dachten onmiddelijk te sterven. Hij ging dus naar hen toe en en zwoer dat dit honderd 
procent de waarheid was, dat de heilige Andreas twee maal aan hem verschenen was 
en hem had gezegd: ‘Sta op, ga en zeg het volk van God niet bang te zijn, maar stevig 
met heel hun hart in de ene echte God te geloven en dat ze overal gaan winnen en dat 
de Heer in vijf dagen de situatie als zodanig aan hen zal overhandigen waardoor ze blij 
en verheugd zullen blijven en dat al hun vijanden, als ze willen vechten, spoedig zodra 
ze eensgezind de stad hebben verlaten naar de oorlog toe, zullen worden overwonnen 
en dat niemand tegenover hen zal staan 
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illos." Audientes itaque quod inimici eorum ab eis omnino essent uincendi, protinus 
coeperunt sese uiuificare1, et confortabant2 se adinuicem3 dicentes: "Expergiscimini4, et 
estote ubique fortes ac prudentes, quoniam in proximo5 erit nobis Deus in adiutorium, 
et erit maximum refugium6 populo suo quem respicit in merore7 manentem." 

                                                      
1 vivificare  leven inblazen 
2 confortare  versterken 
3 adinvicem  elkaar 
4 expergisci 3  wakker worden, zich vermannen 
5 proximum  de naaste omgeving 
6 refugium  toevluchtsoord 
7 meror  droefenis 
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Toen zij dus hoorden, dat hun vijanden volstrekt door hen overwonnen moesten 
worden, begonnen ze zich direct leven in te blazen en zij spraken elkaar beurtelings 
moed in met de woorden: ‘Vermant u en weest overal dapper en bedachtzaam, 
aangezien God in onze naaste buurt zal zijn om te helpen en hij een groot 
toevluchtsoord zal zijn voor zijn volk, waarnaar hij omkijkt nu het in droefenis verblijft.’



176 
 

 

[xxvi] De  christenen lijden hongersnood in Antiochia. 
Turci denique qui erant seorsum1 in castello, undique tam mirabiliter coangustabant 
nos, ut quadam die incluserint tres milites ex nostris in turrim quae erat ante castellum. 
Exierant namque gentiles2 et irruerant super illos tam acriter, ut nequirent sufferre 
pondus eorum. Duo ex militibus exierunt de turri uulnerati, et tertius per totum diem 
uiriliter defendebat se de Turcorum inuasione3, tam prudenter4 ut in ipsa die duos 
Turcos strauerit5 super6 aditum7 muri caesis8 hastis. Nam tres hastae detruncatae9 sunt 
illi illa die in manibus suis. Illi uero acceperunt capitalem sententiam. Erat nomen illi 
Hugo Insanus, de exercitu Gosfredi de Monte Scabioso. 
Videns autem uir uenerabilis10 Boamundus quia nullatenus11 posset conducere gentes 
sursum12 in castellum ad bellum - nam qui erant inclusi in domibus timebant alii fame 
alii timore Turcorum - iratus est ualde iussitque confestim13 mitti ignem per urbem, in 
illa parte in qua erat Cassiani palatium14. Quod uidentes illi qui erant in ciuitate, 
dereliquerunt15 domos et omnia quae habebant fugiebantque alii in castellum, alii ad 
portam comitis Sancti Egidii, alii ad portam ducis Godefridi, unusquisque ad suam 
gentem. Tunc nimia tempestas16 uenti17 subito surrexit18, ita ut nemo posset se regere 
rectum19. Boamundus itaque uir sapiens contristatus20 est ualde, timens pro ecclesia 
sancti Petri et sanctae Mariae aliisque ecclesiis. Haec ira durauit21 ab hora tertia usque 
in mediam noctem, fueruntque crematae22 fere duo milia ecclesiarum et domorum. 
Veniente autem media nocte, statim omnis feritas23 ignis cecidit24. 

                                                      
1 seorsum   afgezondered 
2 gentiles pl.   heidenen 
3 invasio, invasionis  aanval 
4 prudens   bedachtzaam 
5 sternere 3, stravi, stratus tegen de grond slaan, neermaaien 
6 super + acc.    op 
7 aditus 4   nadering 
8 caedere, cecidi, caesus breken 
9 detruncare   afhakken, snoeien, breken 
10 venerabilis   eerbiedwaardig 
11 nullatenus   geenszins 
12 sursum   omhoog 
13 confestim   ijlings 
14 palatium   paleis 
15 derelinquere, -liqui  verlaten 
16 tempestas   storm 
17 ventus   wind 
18 surgere 3, surrexi  opsteken 
19 rectus   recht 
20 contristari   bedroefd worden 
21 durare   voortduren 
22 cremare    verbranden 
23 feritas   woestheid 
24 cadere 3, cecidi  vallen, ophouden 
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[xxvi] 
De Turken tenslotte, die afgezonderd in het fort waren, brachten ons van alle kanten zo 
wonderbaarlijk in het nauw, dat ze op zekere dag drie ridders van de onzen in de toren 
hebben opgesloten, die voor het fort stond. Want de heidenen waren naar buiten gekomen 
en waren zo heftig op hen afgestormd, dat ze niet in staat waren de druk van hen te 
verdragen. Twee van de ridders zijn gewond uit de toren gekomen en de derde verdedigde 
zich de hele dag dapper tegen de aanval van de Turken en dat deed hij zo ervaren dat hij op 
de dag zelf twee Turken velde boven de toegang van de muur met gebroken lansen. Want 
die dag waren drie lansen in zijn handen gebroken. Die twee Turken echter hebben het met 
de dood betaald. Hij had de naam Hugo de Gekke, en hij behoorde tot het leger van 
Godfried van Monte Scabioso. 
Toen de eerbiedwaardige man Bohemund echter zag, dat hij geenszins in staat was de 
mensen naar boven naar het fort voor oorlog te leiden –want sommigen van hen die in de 
huizen waren opgesloten, waren bang door de honger, anderen door vrees voor de Turken- 
was hij zeer boos en beval dat men ijlings vuur door de stad moest laten gaan, in dat deel 
waar het paleis van Cassianus was. Toen zij, die in de stad waren, dat zagen, verlieten ze de 
huizen en alles wat ze hadden en sommigen vluchtten naar het fort anderen naar de poort 
van de graaf van Saint-Gilles, anderen naar die van hertog Godfried, een ieder naar zijn eigen 
mensen. Toen verhief zich een al te grote windstorm, zo dat niemand in rechte lijn kon 
lopen. De wijze man Bohemund dus was zeer bedroefd, omdat hij angst had voor de kerk 
van de Heilige Petrus en van de Heilige Maria en andere kerken. Dit geweld duurde van het 
derde uur tot middernacht en er zijn ongeveer tweeduizend kerken en huizen in de as 
gelegd. Toen het echter middernacht werd, hield opeens de hele woestheid van het vuur op.
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Itaque Turci habitantes in castello, intra urbem bellabant1 nobiscum die noctuque, et 
nichil aliud disseparabat2 nos nisi arma. Videntes hoc nostri, quod non possent diu haec 
pati, quoniam qui habebat panem3 non licebat ei manducare4, et qui habebat aquam 
non licebat bibere, fecerunt murum inter nos et ipsos petra et calce5, et edificauerunt6 
castellum et machinas, ut securi7 essent. Pars autem Turcorum remansit in castello 
agendo nobiscum bellum, alia uero pars hospitata8 erat prope castellum in una ualle9. 
Nocte quippe superueniente10, ignis de caelo apparuit ab occidente ueniens, et 
appropinquans cecidit intra Turcorum exercitus. Vnde mirati sunt et nostri et Turci. 
Mane autem facto, tremefacti11 Turci fugerunt omnes pariter12 pro ignis timore, ante 
domini Boamundi portam, illicque hospitati sunt. Pars uero quae erat in castello, agebat 
bellum cum nostris die noctuque, sagittando, uulnerando, occidendo13. Alia autem pars 
undique obsedit ciuitatem, ita ut nullus nostrorum ciuitatem auderet exire aut intrare, 
nisi nocte et occulte14. Ita uero eramus obsessi et oppressi ab illis, quorum numerus fuit 
innumerabilis. Isti autem prophani15 et inimici Dei ita tenebant nos inclusos in urbe 
Antiochiae, ut multi mortui fuerint fame16, quoniam paruus17 panis uendebatur uno 
bisantio18. De uino non loquar. Equinas19 namque carnes20 aut asininas21 manducabant, 
et uendebant. Vendebant quoque gallinam22 quindecim solidis23, ouum24 duobus 
solidis, unam nucem25 uno denario26; omnia enim ualde erant cara. Folia fici et uitis et  

                                                      
1 bellare  oorlog voeren 
2 disseparare  scheiden 
3 panis   brood 
4 manducare  eten, kauwen 
5 calx, calcis  kalksteen 
6 edificare  bouwen 
7 securus  veilig 
8 hospitari  vertoeven 
9 vallis   vallei 
10 supervenire  neerkomen 
11 tremefacere 5 aan het trillen brengen, bang maken 
12 pariter  evenzeer 
13 occidere 3  doden 
14 occulte   in het geheim 
15 prophanus  heidens 
16 fames, famis honger 
17 parvus  weinig 
18 bisantius  Byzantijnse gouden munt (ter waarde van 25 denarii)   
19 equinus  paarden- 
20 caro, carnis f. vlees 
21 asininus  ezel- 
22 gallina  kip 
23 solidus  (postklass.) solidus (gouden munt), oorspr. = 25 denarii,  

later tot de helft v.d. waarde gedaald 
24 ovum  ei 
25 nux, nucis  noot, kastanje 
26 denarius  Rom. zilveren munt van oorspronkelijk 10, sinds de tijd v.d.  
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Dus de Turken, die in het fort woonden, streden in de stad met ons dag en nacht en niets 
anders scheidde ons dan wapens. Toen de onzen dit zagen, hebben zij, omdat ze dit niet lang 
zouden kunnen verdragen, omdat hij, die brood had, dat niet kon eten en hij, die water had, 
dat niet kon drinken, een muur gemaakt van steen en cement tussen ons en juist de Turken 
en ze hebben een fort gebouwd en oorlogswerktuigen om veilig te zijn. Een deel echter van 
de Turken bleef in het fort achter om met ons oorlog te voeren, maar een ander deel had 
vertoefd bij een forte in een vallei. 
Toen de nacht namelijk neerdaalde, verscheen er vuur aan de hemel en het kwam uit het 
westen en toen het naderde, viel het in het leger van de Turken. Daarover verbaasden en de 
onzen en de Turken zich. Toen het echter ochtend geworden was, vluchtten al de Turken 
zonder onderscheid met de bibbers op hun lijf uit angst voor het vuur, voor de poort van 
heer Bohemund en ze hebben daar verbleven. Het deel echter, dat in het fort was, voerde 
oorlog met de onzen dag en nacht door pijlen te schieten, te wonden, te doden. Een ander 
deel echter belegerde van alle kanten de stad, zo dat geen der onzen de stad durfde te 
verlaten of binnen te gaan, tenzij in de nacht en in het geheim. Wij waren zo belegerd en in 
het nauw gebracht door hen, wier aantal ontelbaar was. Echter die heidenen en vijanden 
van God hielden ons zo opgesloten in de stad Antiochia, dat velen gestorven zijn van honger, 
omdat een broodje verkocht werd voor één gouden Byzantijn. Laat ik niet over de wijn 
spreken. Want ze aten paarden- of ezelvlees en verkochten het. Ze verkochten ook 
kippenvlees voor 15 gouden munten, één noot voor één denarius, want alles was zeer duur. 
Bladeren van een vijg en wijnrank en

                                                                                                                                                                      
 

Gracchen 16 asses 
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cardui, omniumque arborum coquebant et manducabant, tantam famem immensam 
habebant. Alii coria1 caballorum2 et camelorum et asinorum atque boum3 seu bufalorum 
sicca4 decoquebant5, et manducabant. Istas et multas anxietates6 ac angustias7 quas 
nominare nequeo passi sumus pro Christi nomine et Sancti Sepulchri uia deliberanda8. Tales 
quoque tribulationes9 et fames ac timores passi sumus per uiginti sex dies. 

                                                      
1 corium   huid 
2 caballus   paard 
3 bos, bovis   koe, rund 
4 siccus   droog 
5 decoquere 3   koken 
6 anxietas, -tatis  bezorgdheid, angst 
7 angustia   benardheid, tekort 
8 deliberare   overwegen 
9 tribulatio   tegenspoed 
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van een distel en van alle bomen kookten en aten ze; zo’n grote, enorme honger hadden ze. 
Sommigen kookten droge huiden van paarden en kamelen en ezels en runderen en buffels 
en aten die. Wij hebben al die vele angsten en tekorten, die ik niet kan noemen, geleden 
voor de naam van Christus en voor het overwegen van de weg van het Heilige Graf. Ook 
zulke tegenspoed en honger en angst hebben we 26 dagen gelden.
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[xxvii] Door God verlaten? 
Imprudens1 itaque Stephanus Carnotensis2 comes quem omnes nostri maiores 
elegerant3 ut esset ductor nostrorum, maxima finxit4 se deprimi5 infirmitate6 priusquam 
Antiochia esset capta, turpiterque7 recessit in aliud castrum, quod uocatur Alexandreta. 
Nos itaque cotidie prestolabamur8 eum quatinus9 subueniret10 nobis in adiutorio qui 
eramus inclusi in urbe, salutifero11 carentes12 auxilio. At ille postquam audiuit gentem 
Turcorum circumcingentem et obsidentem nos, latenter ascendit super proximam 
montaneam quae stabat prope Antiochiam uiditque innumerabilia tentoria, 
uehementique13 captus timore recessit, fugitque festinanter14 cum suo exercitu. 
Veniens autem in suum castrum, exspoliauit15 illud, et celeri16 cursu17 retro uertit iter. 
Postquam uero uenit obuiam18 imperatori ad Philomenam19, seorsum20 uocauit eum 
secreto21 dicens: "Scias reuera quoniam capta est Antiochia, et castrum minime captum 
est; nostrique omnes graui oppressione22 obsessi sunt et, ut puto, a Turcis modo23 
interfecti sunt. Reuertere24 ergo retro quam25 citius26 potes, ne et ipsi inueniant te et 
hanc gentem quam tecum ducis." Tunc imperator timore perterritus27, clam uocauit 
Widonem fratrem Boamundi et quosdem alios, et ait illis: "Seniores, quid faciemus? 

                                                      
1 imprudens   argeloos, onverstandig, onervaren 
2 Stephanus Carnotensis Stephan van Chartres 
3 eligere 3, -legi  uitkiezen 
4 fingere 3   doen alsof 
5 deprimere 3   onderdrukken 
6 infirmitas, -tatis  zwakte 
7 turpiter   schandelijk, smadelijk 
8 prestolari   klaar staan, wachten 
9 quatinus + coni.  opdat 
10 subvenire (in adiutorio)  te hulp komen 
11 salutifer   heilbrengend 
12 carere 2 + abl.  zijn zonder 
13 vehemens, -ntis  hevig 
14 festinanter   haastig 
15 exspoliare   plunderen 
16 celer, celeris, celere snel 
17 cursus 4   het rennen 
18 obviam + dat.  tegemoet aan 
19 Philomena   Philomelium 
20 seorsum   apart 
21 secreto   onder vier ogen 
22 oppressio   verdrukking 
23 modo   zojuist, net 
24 reverti 3   terugkeren 
25 quam   zoals 
26 citius adv.   hier: snel 
27 perterrere 2   hevig verschrikken 
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Ecce omnes nostri districta1 obsessione impediti2 sunt, et forsitan3 in hac hora omnes a  

                                                      
1 distringere 3, -strinxi, strictus  op verschillende punten aanvallen 
2 impedire   vasthouden 
3 forsitan   misschien 
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[xxvii]  
Dus de onervaren graaf Stephan van Chartres , die onze leiders hadden gekozen, om de 
legeraanvoerder der onzen te zijn, deed alsof hij gebukt ging onder zeer grote zwakte 
voordat Antiochia ingenomen was en hij trok zich onmiddellijk terug naar een ander 
fort, dat Alexandreta heet. Wij stonden dus dag in dag uit op hem te wachten, om ons, 
die in de stad waren opgesloten zonder dat wij hulp kregen, die ons zou redden, te hulp 
te komen. Maar nadat hij gehoord had, dat het volk der Turken ons omsingelde en 
belegerde, trok hij ongemerkt het berggebied in, dat in de onmiddellijke nabijheid was 
en dat bij Antiochia lag en hij zag ontelbare tenten en gegrepen door hevige angst ging 
hij terug en hij vluchtte haastig met zijn leger. Toen hij in zijn fort kwam, plunderde hij 
dat en in snelle mars keerde hij terug. Nadat hij echter de keizer was tegengekomen bij 
Philomena, riep die hem apart onder vier ogen en zei: ‘Je moet inderdaad weten, 
weten, dat Antiochia is ingenomen en het fort geenszins is ingenomen; en al de onzen 
staan zwaar onder druk doordat ze belegerd worden en naar ik meen zijn ze door de 
Turken zojuist gedood. Keer dus terug zo snel je kunt opdat de Turken zelf én jou niet 
vinden én deze mensen niet, die je met je meeneemt.’ Toen riep de keizer van angst 
verschrikt heimelijk Guy, de broer van Bohemund en sommige anderen en zei tot hen: 
‘Heren, wat zullen we doen? Zie, al onze manschappen kunnen geen kant op, omdat ze 
op verschillende punten belegerd worden en misschien zijn allen op dit uur 
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Turcorum manibus mortui sunt, aut in captiuitatem ducti, sicut iste infelix comes 
turpiter fugiens narrat. Si uultis, reuertamur retro celeri cursu, ne et nos moriamur 
repentina1 morte quemadmodum2 et illi mortui sunt." 
Cum Wido miles honestissimus talia audisset, cum omnibus statim coepit plorare, atque 
uehementissimo ululatu3 plangere4; unaque uoce omnes dicebant: "O Deus uerus, 
trinus5 et unus, quamobrem6 haec fieri permisisti? Cur populum sequentem te in 
manibus inimicorum incidere7 permisisti et uiam tui itineris8 tuique Sepulchri liberare 
uolentes tam cito dimisisti9? Certe si uerum est hoc uerbum quod ab istis nequissimis10 
audiuimus, nos et alii Christiani derelinquemus te; nec te amplius11 rememorabimur12, 
et unus ex nobis non audebit ulterius13 inuocare nomen tuum." Et fuit hic sermo ualde 
mestissimus14 in tota militia15, ita ut nullus illorum siue episcopus siue abbas16, seu 
clericus17 seu laicus18, auderet inuocare Christi nomen per plures dies. Nemo namque 
poterat consolari19 Widonem plorantem et ferientem20 se manibus suosque frangentem 
digitos21 et dicentem: ’Heu mihi, domine mi Boamunde honor et decus totius mundi, 
quem omnis mundus timebat et amabat! Heu mihi tristis! Non merui22 dolens tuam 
uidere honestissimam speciem, qui nullam rem magis uidere desiderabam23. Quis mihi 
det ut ego moriar pro te, dulcissime amice et domine? Cur ego ex utero24 matris meae 
exiens, non statim mortuus fui? Cur ad hanc lugubrem25 diem perueni? Cur non 
demersus26 fui in mare? Cur non ex equo cecidi fracto collo27, ut recepissem  

                                                      
1 repentinus   plotseling, onverwacht 
2 quemadmodum  zoals 
3 ululatus 4   gehuil 
4 plangere 3   weeklagen 
5 trinus    drievoudig 
6 quamobrem   waarom 
7 incidere 3 in + acc.  terechtkomen in 
8 iter n., itineris  weg, tocht 
9 dimittere 3   loslaten 
10 nequissimus  laagst 
11 amplius   meer 
12 rememorari   zich weer herinneren 
13 ulterius   verder 
14 mestus   bedroefd 
15 militia   leger 
16 abbas, abbatis  abt 
17 clericus   geestelijke 
18 laicus   leek 
19 consolari   troosten 
20 ferire   slaan 
21 digitus   vinger 
22 merere 2   het verdienen 
23 desiderare   verlangen 
24 uterus   schoot, buik 
25 lugubris   treurig 
26 demergere 3, demersus onderdompelen 
27 collum   nek 
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door de handen van de Turken dood of in slavernij gebracht, zoals die ongelukkige 
graaf, die schandelijk op de vlucht is, vertelt. Laten wij, als jullie willen, in speed mars 
terugkeren, opdat niet ook wij sterven door een plotselinge dood, zoals ook zij 
gestorven zijn.’ 
Toen Guy, die een zeer eerzaam ridder was, dat gehoord had, begon hij plotseling met 
allen te huilen en met de hevigste uithalen te weeklagen; en allen zeiden met één stem: 
‘Ware god, drievoudige en één, waarom heeft u dit laten gebeuren? Waarom heeft u 
toegestaan dat het volk dat u volgt in de handen van uw vijanden terechtkomt en 
waarom heeft u zo snel hen losgelaten, die de weg van uw gang en van uw Graf willen 
bevrijden? Maar als dit woord waar is, dat wij van dat schuim der aarde gehoord 
hebben, dan zullen wij en de andere  christenen jou verlaten en dan zullen wij jou niet 
langer ons weer in herinnering brengen en niet één van ons zal verder jouw naam 
durven aan te roepen.’ En deze zeer droeve woorden gingen onder al de soldaten, zo 
dat niemand van hen, hetzij bisschop, hetzij abt, hetzij geestelijke, hetzij leek 
gedurende meer dagen de naam van Christus durfde aan te roepen. Want niemand kon 
Guy, die aan het huilen was en zich met zijn handen sloeg en zijn vingers brak en zei: 
‘Wee mij, mijn heer Bohemund, u eer en sieraad van de hele wereld, u die door de hele 
wereld werd gevreesd en bemind. Wee mij, u bedroefde. Niet heb ik het verdiend uw 
zeer eerbare aangezicht in verdriet te zien, ik die niets méér verlangde te zien. Wie kan 
het mij geven, dat ik voor u sterf, liefste vriend en heer? Waarom ben ik niet direct 
gestorven, toen ik uit de buik van mijn moeder kwam? Waarom heb ik deze treurige 
dag bereikt? Waarom ben ik niet in de zee verdronken? waarom ben ik niet van mijn 
paard gevallen en heb ik niet mijn nek gebroken,  
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repentinum interitum1? Vtinam tecum recepissem felix martyrium2, ut cernerem te 
gloriosissimum3 suscepisse finem!" Cumque omnes cucurrissent ad eum quatinus 
consolarentur4 eum, ut iam finem daret planctui5, in se reuersus ait: "Forsitan creditis 
huic semicano6 imprudenti militi. Vnquam uere non audiui loqui de militia aliqua, quam 
idem fecisset. Sed turpiter et inhoneste recedit, sicut nequissimus et infelix, et quicquid 
miser nuntiat, sciatis falsum esse." 
Interea iussit imperator suis hominibus dicens: "Ite et conducite omnes homines istius 
terrae in Bulgariam, et explorate et deuastate7 uniuersa8 loca9, ut cum uenerint Turci, 
nichil possint hic reperire." Voluissent noluissent nostri reuersi sunt retrorsum10, 
dolentes amarissime11 usque ad mortem; fueruntque mortui multi ex peregrinis 
languentes12 nec ualentes fortiter militiam sequi; remanebantque morientes in uia. 
Omnes uero alii reuersi sunt Constantinopolim. 

                                                      
1 interitus 4   ondergang 
2 martyrium   martelaarsdood 
3 gloriosus   roemrijk 
4 consolari   troosten 
5 planctus 4   rouwmisbaar 
6 semicanus   halfgrijs 
7 devastare   verwoesten 
8 universus   geheel 
9 loca n.pl.   gebied 
10 retrorsum   terug 
11 amarus   bitter 
12 languere 2   uitgeput zijn 
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om zo een plotselinge einde gekregen te hebben? Ach, had ik maar met u het 
gelukzalige martelaarschap ontvangen om te zien dat u een zeer roemrijk einde had 
gekregen.’ Toen allen naar hem toegerend waren om hem te troosten, om eindelijk een 
einde aan het geweeklaag te maken, zei hij in zich gekeerd: ‘Misschien geloven jullie 
deze halfgrijze, onervaren ridder. Nooit heb ik werkelijk over een krijgsdaad, die hij 
verricht heeft horen spreken. Maar hij keert schandelijk en oneervol terug, zoals de 
meest waardeloze ellendeling en jullie moeten weten, dat alwat de ellendige bericht, 
niet waar is. 
Intussen beval de keizer zijn mensen, terwijl hij zei: ‘Gaat en brengt alle mensen van dat 
land naar Bulgarije en onderzoekt en verwoest heel het gebied, opdat de Turken 
wanneer ze komen daar niets kunnen vinden.’ Tegen heug en meug zijn de onzen 
teruggekeerd, in grote bitterheid ‘zum Tode betrübt’. Velen van de pelgrims zijn 
gestorven van uitputting en niet in staat het leger te volgen. Stervend op de weg bleven 
ze achter. Allen zijn echter teruggekeerd naar Constantinopel. 
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[xxviii] Onderhandelingen tussen de  christenen en Curbaram. 
Nos igitur auditis sermonibus illius qui nobis Christi reuelationem1 retulit per uerba 
apostoli, statim festinantes peruenimus ad locum in sancti Petri ecclesia, quem ille 
demonstrauerat. Et foderunt2 ibi tredecim homines a mane3 usque ad uesperam, sicque 
homo ille inuenit lanceam sicut indicauerat4. Et acceperunt illam cum magno gaudio et 
timore, fuitque orta immensa laetitia5 in tota urbe. Ab illa hora accepimus inter nos 
consilium belli. Porro6 statuerunt omnes maiores nostri concilium, quatinus7 nuntium 
mitterent ad inimicos Christi Turcos, qui per aliquem interpretem8 interrogaret eos 
securo eloquio9 dicens quamobrem superbissime in Christianorum introissent terram, 
et cur castrametati sint, et quare Christi seruos occidant et conquassent10. Cumque iam 
finis esset dictis, inuenerunt quosdam uiros, Petrum scilicet Heremitam et Herluinum, 
illisque dixerunt haec omnia: "Ite ad execratum11 Turcorum exercitum, et diligenter12 
narrate eis haec omnia, interrogantes eos, cur audacter et superbissime introierint 
terram Christianorum et nostram." 
His dictis, recesserunt nuntii, ueneruntque ad prophanum13 collegium14, dicentes omnia 
missa uerba Curbaram et aliis, ita: "Satis multumque15 mirantur nostri maiores et 
seniores, quamobrem temere16 ac superbissime in Christianorum introistis terram et 
illorum. Putamus forsitan et credimus, quia17 ideo huc uenistis, quoniam per omnia18 
uultis effici19 Christiani; aut propterea20 igitur huc uenistis, ut per omnia Christianos 
afficiatis? Rogant uos igitur omnes pariter nostri maiores, ut uelociter21 recedatis a terra 
Dei et Christianorum, quam beatus Petrus apostolus iam dudum22 predicando23 ad  

                                                      
1 revelatio   openbaring 
2 fodere 5, fodi  graven 
3 mane n. indecl.  ochtend 
4 indicare   aanwijzen 
5 laetitia   vreugde 
6 porro    verder 
7 quatinus + coni.  opdat 
8 interpres, -pretis  tolk 
9 eloquium   welsprekendheid, woord 
10 conquassare  ontwrichten, verstoren 
11 execratus   vervloekt 
12 diligenter   nauwkeurig 
13 prophanus   heidens 
14 collegium   genootschap, gemeenschap 
15 satis multumque  behoorlijk, ja zelfs enorm 
16 temere    zo maar 
17 quia    dat 
18 per omnia   absoluut 
19 efficere 5   maken tot 
20 propterea   daarom 
21 velociter   snel 
22 iam dudum   al lang 
23 predicare   prediken 
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[xxviii] 
Wij zijn dus direct, nadat wij de woorden van hem gehoord hadden, die ons de 
openbaring van Christus terugbracht door de woorden van de apostel, in haast bij de 
plek gekomen in de kerk van de Heilige Petrus, die hij had getoond. En daar hebben 
dertien mensen van de ochtend tot de avond gegraven en zo heeft die man de lans 
gevonden, zoals hij had aangewezen. En zij namen die met grote vreugde en angst en er 
was geweldige vreugde ontstaan in de hele stad. Vanaf dat uur hebben wij onderling 
een oorlogsplan bedacht. Verder belegden onze leiders een vergadering, opdat de  
christenen een bode zonden naar hun vijanden de Turken, die hen via een tolk moest 
vragen, met zorgeloze woorden sprekend, waarom zij zeer trots het grondgebied van 
de  christenen betreden hadden en waarom ze een kamp opgeslagen hadden en 
waarom ze de dienaren van Christus doodden en verstoorden. Toen ze uitgesproken 
waren, hebben ze enige mannen gevonden, namelijk Petrus de Heremiet en Herluinus 
en ze hebben hun dit alles gezegd: ‘Gaat naar het vervloekte leger der Turken en vertelt 
hun precies dit alles en vraagt hun, waarom ze vermetel en zeer hoogmoedig het 
grondgebied van de  christenen en van ons betreden hebben.’ 
Na dit gezegd te hebben gingen de boden en kwamen ze bij de heidense gemeenschap 
en ze zeiden alle opgedragen woorden tegen Curbaram en de anderen als volgt: 
‘Behoorlijk, ja zelfs enorm staan onze leiders en heren verbaasd, waarom jullie zo maar 
en zeer hoogmoedig het grondgebied van de  christenen en van hen betreden hebben. 
Wij denken misschien en geloven, dat jullie daarom hierheen gekomen zijn, omdat jullie 
absoluut  christenen willen worden; of zijn jullie daarom dus hierheen gekomen dat 
jullie absoluut de  christenen willen treffen? Onze leiders vragen jullie dus allemaal 
evenzeer, dat jullie snel terugkeren van het land van God en de  christenen, dat de 
gelukzalige apostel Petrus al lang door te prediken bekeerd heeft tot de verering 
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Christi culturam1 conuertit. At illi permittunt adhuc uobiscum deduci2 omnia uestra, 
scilicet equos et mulos, et asinos et camelos; oues quoque et boues, et omnia alia 
ornamenta3 permittunt uobiscum quocumque uolueritis ferre." 
Tunc Curbaram princeps militiae4 Soldani Persidis5, cum omnibus aliis, pleni6 superbia 
feroci7 responderunt sermone8: "Deum uestrum et uestram christianitatem nec 
optamus nec uolumus, uosque cum illis omnino respuimus9. Huc usque10 iam uenimus 
eo, quod ualde miramur quamobrem11 seniores ac maiores quos memoratis12, cur 
terram quam abstulimus effeminatis13 gentibus illi uocant esse suam. Vultis namque 
scire quid uobis dicimus? Reuertimini14 ergo quantocius15, et dicite uestris senioribus, 
quia si per omnia cupiunt effici Turci, et deum uestrum quem uos inclini16 colitis17 
abnegare18 uolunt et leges uestras spernere, nos illis hanc et satis plus dabimus de 
terra, et ciuitates et castella adhuc autem quod nemo uestrorum remanebit pedes19, 
sed erunt omnes milites sicut et nos sumus; et habebimus semper eos in summa 
amicitia. Sin autem, sciant se per omnia capitalem subire20 sententiam, aut deducti in 
uinculis21 Corrozanam in captiuitate perpetua22 seruient23 nobis nostrisque infantibus 
per sempiterna tempora." 
Nuntii uero nostri uelociter reuersi sunt retrorsum, referentes omnia quae respondisset 
eis gens crudelissima24. Fertur25 Herluinus utramque scisse linguam26, fuitque 
interpres27  

                                                      
1 cultura  verzorging, verering 
2 deducere 3  meenemen 
3 ornamentum benodigdheid 
4 militia  leger 
5 Persis, -idis  Perzisch 
6 plenus + abl.  vol van 
7 ferox   woest 
8 sermo  gesprek, woord 
9 respuere 3  verachten 
10 usque  helemaal 
11 = quare 
12 memorare  vermelden 
13 effeminatus  verwijfd 
14 reverti  terugkeren 
15 quantocius  zo snel mogelijk 
16 inclinus  met gebogen knieën 
17 colere   vereren 
18 abnegare  ontkennen 
19 pedes  voetsoldaat 
20 subire  ondergaan 
21 vinculum  boei 
22 perpetuus  eeuwig 
23 servire + dat dienen, slaaf zijn van  
24 crudelis  wreed 
25 fertur + nci  men zegt dat 
26 lingua  tong, taal 
27 interpres  tolk 
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van Christus. Maar zij staan toe dat al jullie bezittingen met jullie meegaan, te weten 
paarden en muildieren en ezels en kamelen; ook schapen en runderen en alle andere 
benodigdheden staan ze toe met jullie mee te nemen, waarheen jullie ook maar zullen 
willen.’ 
Toen heeft Curbaram de eerste van het ridderschap van de Perzische Sultan samen met 
alle anderen, vol van van hoogmoed met woeste woorden geantwoord: ‘Noch wensen 
noch willen wij jullie god en jullie christendom en wij wijzen u met die volstrekt af. En 
we zijn nu hierheen tot dit punt gekomen, dat we ons zeer verbazen waarom die heren 
en leiders, van wie jullie spreken, claimen dat het land, dat wij verwijfde volkeren 
hebben afgenomen, van hen is. Willen jullie namelijk weten wat wij jullie zeggen? Keert 
dus zo snel mogelijk terug en zegt jullie heren, dat wij, als jullie heren per se wensen 
Turken te worden, en jullie god, die jullie met gebogen knieën vereren, willen 
loochenen en jullie wetten verachten, dit gebied en behoorlijk meer land zullen geven 
en en bovendien steden en forten en dat niemand van jullie manschappen voetsoldaat 
zal blijven, maar dat allen ridders zullen zijn, zoals ook wij zijn; en wij zullen hen altijd 
als grootste vrienden hebben. Maar zo niet, dan moeten zij weten dat zij absoluut de 
doodstraf zullen ondergaan en zij zullen weggeleid in boeien naar Khorazan in eeuwige 
slavernij ons en onze kinderen dienen voor altijd. 
Onze boden echter zijn snel teruggekeerd en ze rapporteerden alles wat het zeer wrede 
volk hun had geantwoord. Men zegt, dat Herluinus ieder van beide talen beheerste en  
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Petro Heremitae. Interea exercitus noster in utraque1 tremefactus2 parte, ignorabat 
quid faceret. Ex una enim parte coangustabat eos cruciabilis3 fames, in alia 
constringebat4 timor Turcorum. 

                                                      
1 uterque, utraque, utrumque ieder van beide 
2 tremefactus    aan het trillen gebracht 
3 crucialis    martelend 
4 constringere 3   dichtsnoeren 
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dat hij is tolk geweest voor Petrus de Heremiet. Intussen wist ons leger dat het op twee 
gebieden zwaar te verduren had, niet wat het moest doen. Aan de ene kant immers 
bracht hen een martelende honger in het nauw, aan de andere kant de angst voor de 
Turken. 
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[xxix] Curbaram vlucht. 
Tandem triduanis1 expletis ieiuniis2, et processionibus3 celebratis4 ab una ecclesia in 
aliam, de peccatis5 suis confessi6 sunt et absoluti7, fideliterque8 corpori et sanguini 
Christi communicauerunt9, datisque elemosinis10 fecerunt celebrari missas11. Deinde 
stabilitae12 sunt sex acies ex eis, intra ciuitatem. In prima uero acie in primo uidelicet 
capite13 fuit Hugo Magnus, cum Francigenis14 et Flandrensi comite. In secunda15 dux 
Godefridus cum suo exercitu. In tertia uero fuit Rotbertus Nortmannus cum suis 
militibus. In quarta fuit Podiensis episcopus, portans secum lanceam Saluatoris cum sua 
gente, et cum exercitu Raimundi comitis Sancti Egidii; qui remansit sursum16 custodire 
castellum pro timore Turcorum, ne descenderent in ciuitatem. In quinta acie fuit 
Tancredus, cum sua gente. In sexta fuit Boamundus, cum sua militia. Episcopi nostri et 
presbyteri et clerici ac monachi, sacris uestibus induti17, nobiscum exierunt cum 
crucibus18, orantes et deprecantes Dominum, ut nos saluos faceret et custodiret et ab 
omnibus malis eriperet19. Alii stabant super murum portae, tenentes sacras cruces in 
manibus suis, signando20 et benedicendo21 nos. Ita nos ordinati et signo crucis 
protecti22, exiuimus per portam quae est ante machomariam23. 
Postquam Curbaram uidit Francorum acies tam pulchre ordinatas exire unam post 
aliam, dixit: "Sinite eos exire, ut melius eos habeamus in potestate nostra." Postquam 
uero fuerunt foris24 de urbe, uiditque Curbaram ingentem Francorum gentem, ualde 
timuit. Mox mandauit suo ammiralio25 qui omnia habebat in custodia, ut si ille uideret  

                                                      
1 triduanus   drie dagen durend 
2 ieiunium   vasten 
3 processio   processie 
4 celebrare   vieren, houden 
5 peccatum   zonde 
6 confiteor, confessus  bekennen 
7 absolvere, -solvi,-solutus verlossen 
8 fideliter    gelovig 
9 communicare + dat.  deel hebben aan 
10 elemosina   aalmoes 
11 missa`   mis 
12 stabilire   staande houden, verstevigen 
13 caput n.   hoofd 
14 Francigena   Frank 
15 sc. acie 
16 sursum   boven 
17 indutus + abl.  met .. aan 
18 crux, crucis   kruis 
19 eripere 5 ab   wegrukken van 
20 signare   het kruisteken maken 
21 benedicere 3  zegenen 
22 protegere, -texi, -tectus beschermen 
23 machomaria  moskee 
24 foris adv.   buiten 
25 ammiralius   emir 
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[xxix] 
Tenslotte toen een vastenperiode van drie dagen vol gemaakt was en processies waren 
gehouden van de ene kerk naar de andere, hebben ze over de eigen zonden bekentenissen 
afgelegd en absolutie gekregen en gelovig hebben ze deel gehad aan het lichaam en bloed 
van Christus en nadat ze aalmoezen gegeven hadden, hebben ze ervoor gezorgd, dat er 
missen gevierd werden. Daarna zijn er binnen de stad zes slaglinies van hen opgesteld. In de 
eerste linie echter stonden natuurlijk helemaal aan het hoofd Hugo de Grote met de Franken 
en de graaf van Vlaanderen. In de tweede linie Godfried met zijn leger. In de derde echter 
was het Robert de Normandiër met zijn ridders. In de vierde linie de bisschop van Puy, 
terwijl hij de lans van de Reddder met zijn mensen droeg en met het leger van Raimond 
graaf van Saint-Gilles; hij bleef boven om het fort te bewaken uit vrees voor de Turken, dat 
ze naar beneden zouden komen de stad in. In de vijfde linie was Tancred met zijn mensen. In 
de zesde was Bohemund samen met zijn ridderschap. Onze bisschoppen, priesters, 
geestelijken en monniken, gehuld in heilige kleren, gingen met ons naar buiten met kruizen, 
biddend tot God en met smeekbeden aan Hem om ons te redden en te bewaken en uit alle 
rampen weg te rukken. Anderen stonden op de muur van de poort met heilige kruizen in 
hun handen, terwijl ze het kruis sloegen en ons zegenden. Zo zijn wij, in het gelid opgesteld 
en door het teken van het kruis beschermd, naar buiten gegaan door de poort, die voor de 
moskee is. 
 
Nadat Curbaram gezien had dat de linies van de Franken zo mooi geordend naar buiten 
gingen, de een na de ander, zei hij: ‘Laat hen de stad verlaten, opdat wij hen beter in onze 
macht hebben.’ Toen zij echter buiten de stad waren en Curbaram de geweldige massa 
Franken zag, was hij erg bang. Snel gaf hij zijn legerleider, die alles bewaakte, de opdracht 
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ignem accensum in capite hostis, protinus1 preconari2 faceret, omnem exercitum redire, 
sciens Turcos amisisse3 bellum. 
Continuo Curbaram coepit paulatim redire retro, contra montaneam; nostrique 
paulatim persequebantur illos. Denique diuisi sunt Turci; una pars iuit contra mare, et 
alii steterunt illic, putantes nostros includere4 inter se. Videntes hoc nostri, fecerunt 
similiter5. Illic fuit ordinata acies septena6, ex acie ducis Godefridi et comitis 
Nortmanniae, et caput illius fuit comes Rainaldus. Hanc miserunt obuiam Turcis, qui 
ueniebant a mari. Turci autem preliati7 sunt cum illis, et sagittando multos occiderunt 
ex nostris. Aliae autem turmae ordinatae sunt a flumine usque ad montaneam, quod 
distat8 per duo miliaria9. Coeperunt uero turmae ex utraque parte exire, nostrosque 
undique circumcingere, iaculando10, sagittando, uulnerando. 
Exibant quoque de montaneis innumerabiles exercitus, habentes equos albos11, 
quorum uexilla12 omnia erant alba. Videntes itaque nostri hunc exercitum, ignorabant 
penitus13 quid hoc esset et qui essent; donec cognouerunt esse adiutorium Christi, cuius 
ductores fuerunt sancti, Georgius, Mercurius et Demetrius. Hec14 uerba credenda sunt, 
quia plures ex nostris uiderunt. 
Turci autem qui stabant in parte maris uidentes quod non possent sufferre15 amplius, 
miserunt ignem in herbam, ut uidentes illi qui erant in tentoriis fugerent. At illi 
cognoscentes illud signum, arripuerunt omnia honorabilia16 spolia, et fugerunt. Nostri 
uero paulatim17 militabant18 ubi maxima uirtus eorum erat, scilicet ad tentoria illorum. 
Dux Godefridus, et Flandrensis comes, et Hugo Magnus, equitabant19 iuxta20 aquam, ubi 
uirtus illorum erat. Isti primitus21 signo crucis muniti22, unanimiter inuaserunt illos. 
Videntes hoc aliae acies, simili modo inuaserunt illos. Exclamauerunt autem Persae et  

                                                      
1 protinus  onmiddellijk 
2 preconare  verkondigen, prijzen 
3 amittere 3  verliezen 
4 includere 3  opsluiten 
5 similiter   op dezelfde wijze 
6 septenus   zevende 
7 preliari  strijden 
8 distare  verwijderd zijn 
9 miliare n.  mijl 
10 iaculari  speren werpen 
11 albus  wit 
12 vexillum  vaandel 
13 penitus adv.  volledig 
14 = haec 
15 sufferre  verdragen 
16 honorabilis  eerzaam 
17 paulatim  geleidelijk 
18 militare  als soldaat dienen 
19 equitare  te paard rijden 
20 iuxta + acc.  naast 
21 primitus adv. in het begin 
22 munire  versterken 
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dat hij ondmiddellijk liet rondbazuinen, dat heel het leger moest terugkeren, als hij vuur 
ontstoken op het hoofd van de vijand zag, in de wetenschap dat de Turken de oorlog 
verloren hadden. 
Onmiddellijk begon Curbaram geleidelijk terug te gaan, het berggebied tegemoet; de onzen 
achtervolgden hen geleidelijk. Tenslotte zijn de Turken uiteengegaan; een deel is naar de zee 
gegaan en anderen hebben daar haltgehouden, in de mening de onzen tussen zich op te 
sluiten. Toen de onzen dit zagen, deden ze hetzelfde. Daar is een zevende linie opgesteld, 
geformeerd uit de linie van hertog Godfried en de graaf van Normandië en hoofd van die 
linie was graaf Reinoud. Ze hebben deze linie aan de Turken tegemoet gestuurd, die van de 
zee kwamen. De Turken echter hebben met die gevochten en hebben door pijlen te schieten 
velen van de onzen gedood. Andere afdelingen zijn opgesteld vanaf de rivier tot aan het 
berggebied, welke afstand twee mijlen bedraagt. De afdelingen zijn begonnen aan beide 
kanten uit te rukken en de onzen van alle kanten te omsingelen, terwijl ze met speren 
wierpen en pijlen schoten en wonden toebrachten. 
Ook kwamen ontelbare legers uit het berggebied, met witte paarden, waarvan de vaandels 
allemaal wit waren. Toen dus de onzen dit leger zagen, wisten ze absoluut niet, wat dat was 
en wie het waren, totdat ze vernamen dat het de hulp van Christus was, wiens leiders heilig 
waren, Georgius, Mercurius en Demetrius. Deze woorden moeten geloofd worden, omdat 
meer van ons het gezien hebben. 
De Turken echter die aan de kant van de zee stonden, zagen dat ze het niet langer konden 
verdragen en wierpen vuur in het gras, zodat zij, die in de tenten waren, bij het zien hiervan 
vluchtten. Maar toen zij dit teken herkenden, grepen zij alle eerzame buit en vluchtten zij. 
De onzen echter rukten geleidelijk op naar de plek waar de grootste legermacht van hen 
was, namelijk bij hun tenten. Hertog Godfried en de graaf van Vlaanderen en Hugo de Grote 
reden bij het water, waar de legermacht van die lieden was. Zij, in het begin versterkt met 
het teken van het kruis, hebben hen eensgezind aangevallen. Toen andere linies dit zagen 
hebben die op dezelfde wijze hen aangevallen. Echter de Perzen en de Turken riepen het uit.
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Turci. Nos itaque, inuocantes Deum uiuum et uerum, equitauimus contra illos; et in nomine 
Iesu Christi et Sancti Sepulchri incepimus bellum, et Deo iuuante deuicimus eos. 
Turci uero tremefacti arripuerunt fugam, nostrique illos persequebantur iuxta tentoria. 
Itaque milites Christi magis amabant persequi illos, quam ulla spolia quaerere. Et 
persecuti sunt eos usque ad pontem Farreum, ac deinde usque ad castellum Tancredi. 
Illi uero dimiserunt1 ibi papiliones2 suos, et aurum, et argentum, multaque ornamenta3; 
oues quoque et boues, equos et mulos, camelos et asinos, frumentum et uinum, 
farinam4 et alia multa quae nobis erant necessaria. 
Hermenii et Surani qui habitabant in illis partibus, audientes nos superasse Turcos, 
cucurrerunt ad montaneam obuiantes5 illis; et quantos comprehenderunt ex illis 
interfecerunt. Nos autem reuertentes ad ciuitatem cum magno gaudio, laudauimus et 
benediximus Deum, qui uictoriam dedit populo suo. 
Ammiralius itaque qui castellum custodiebat, uidens Curbaram et omnes alios fugientes 
e campo ante Francorum exercitum, magis timuit. Statim uero cum magna festinatione6 
petebat Francorum uexilla. Comes igitur Sancti Egidii qui illic astabat7 ante castellum, 
iussit ei portari suum uexillum. Ille autem accepit illud, et diligenter8 misit in turrim. 
Statim dixerunt Longobardi, qui illic stabant: "Hoc uexillum non est Boamundi." 
Interrogauit ille et dixit: "Cuius est?" Qui dixerunt: "Sancti Egidii comitis." Accessit ille, 
et apprehenso uexillo reddidit comiti. Ipsa uero hora uenit uir uenerabilis Boamundus, 
deditque illi suum uexillum. Ille autem illud accepit cum magno gaudio; et iniit pactum9 
cum domino Boamundo, ut pagani qui uellent Christianitatem recipere essent cum eo, 
et qui uellent abire, sanos et absque10 ulla laesione11 abire permitteret. Consensit ille 
quicquid ei ammiralius postulauit, et continuo misit suos seruientes in castellum. Non 
post multos dies baptizatus12 est ammiralins, cum illis qui Christum recognoscere 
maluerunt. Illos uero qui suas uoluerunt tenere leges, fecit dominus Boamundus 
conduci in Saracenorum terram. 
Hoc bellum factum est in IIII kalendas13 Iulii, uigilia14 apostolorum Petri et Pauli15; 
regnante domino nostro Iesu Christo, cui est honor et gloria in sempiterna secula.  

                                                      
1 dimittere 3  opgeven 
2 papillio  tent 
3 ornamentum sieraad 
4 farina   meel 
5 obviare + dat. tegemoet gaan aan 
6 festinatio  haast 
7 astare  erbij staan 
8 diligens  gewetensvol 
9 inire pactum  een verdrag sluiten 
10 absque + abl. zonder 
11 laesio  kwetsing 
12 baptizare  dopen 
13 kalendae  de eerste dag; 28 juni 
14 vigilia  het nachtwaken, de avond voor 
15 Het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus is een hoogfeest in zowel de 
Rooms-katholieke als de Oosters-orthodoxe Kerk ter nagedachtenis aan de marteldood van 
de heilige apostelen Petrus en Paulus. 
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Wij dus, de levende en ware God aanroepend, reden tegen hen; en in naam van Jezus 
Christus en het Heilige Graf begonnen wij de oorlog en met de hulp van God hebben we hen 
overwonnen. 
De Turken echter met de bibbers op het lijf sloegen op de vlucht en de onzen achtervolgden 
hen tot bij de tenten. Dus gaven de ridders van Christus er de voorkeur aan hen te 
achtervolgen boven enige buit te zoeken. En ze hebben hen achtervolgd tot aan de brug 
over de Orontes en daarna tot aan het fort van Tancred. Zij hebben echter daar hun tenten 
opgegeven en goud en zilver en vele sieraden, ook schapen en runderen, koeien en 
muildieren, kamelen en ezels, graan en wijn, meel en vele andere zaken, die voor ons 
noodzakelijk waren. 
De Armeniërs en Syriërs die in die delen woonden zijn, toen ze hoorden dat wij de Turken 
overwonnen hadden, hun tegemoet naar het bergland gerend en zovelen als ze van hen 
grepen, hebben ze gedood. Wij keerden echter in grote vreugde terug naar de stad en 
prezen en zegenden God, die zijn volk de overwinning had gegeven. 
De emir dus, die het fort bewaakte, zag hoe Curbaram en al de anderen vluchtten van het 
slagveld voor het leger der Franken en hij was daarom des te banger. Onmiddellijk vroeg hij 
met grote haast de vaandels van de Franken. Dus de graaf van Saint-Gilles, die daar stond 
voor het fort, beval dat zijn vaandel naar hem werd gebracht. Hij nam dat vaandel aan en 
zond het gewetensvol naar de toren. Onmiddellijk zeiden de Longobarden, die daar stonden: 
‘Dat vaandel is niet van Bohemund.’ Hij vroeg en zei: ‘Van wie is het?’ Zij zeiden: ‘Van de 
graaf van Saint-Gilles.’ Hij ging er heen, pakte het vaandel en gaf het aan de graaf terug. Juist 
op dat uur echter kwam de eerbiedwaardige man Bohemund en hij gaf aan hem zijn 
vaandel. En hij nam dat aan met grote vreugde en hij ging een verdrag aan met heer 
Bohemund, dat de heidenen, die het christendom wilden aanvaarden, met hem zouden zijn 
en dat hij toestond, dat zij die wilden weggaan, gezond en zonder een haar gekrenkt te zijn 
weggingen. Hij stemde in met alwat de emir eiste en onmiddellijk stuurde hij zijn 
manschappen naar het fort om te dienen. Een paar dagen later is de emir gedoopt samen 
met hen, die ervoor kozen Christus te erkennen. Heer Bohemund liet degenen echter, die 
hun eigen wetten wilden behouden, naar het land der Saracenen brengen. 
Deze oorlog is 28 juni gevoerd, de avond voor het hoogfeest van de apostelen Petrus en 
Paulus tijdens het koningschap van onze heer Jezus Christus, die eer en roem heeft tot in alle 
eeuwigheid.

                                                                                                                                                                      
Het feest is voor de gehele rooms-katholieke Kerk in principe een verplichte feestdag, dit wil 
zeggen een dag waarop alle katholieken verplicht een volledige mis moeten bijwonen. 
Evenwel kan elke bisschoppenconferentie, na goedkeuring door de Apostolische Stoel, deze 
feestdag afschaffen.  
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Amen. 
[Explicit liber IX. Incipit liber X.] 
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Amen. 
[Boek IX eindigt. Boek tien begint.] 
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GESTA FRANCORUM 
LIBER X 

[xxx] De bisschop van Puy sterft. 
Et cum iam essent omnes inimici nostri (Deo trino1 et uno summoque dignas referimus 
grates2) per omnia3 deuicti huc illucque fugientes, alii semiuiui4, alii uulnerati, in uallibus 
et in nemoribus5 et in aruis6 et in uiis deficiebant7 mortui. Populus uero Christi uictores 
scilicet peregrini8, reuersi sunt gaudentes felici triumpho deuictis hostibus in ciuitatem. 
Statim omnes nostri seniores, uidelicet dux Godefridus, comes Sancti Egidii Raimundus, 
Boamundus, et comes Nortmanniae, comesque Flandrensis, et alii omnes miserunt 
nobilissimum militem Hugonem Magnum imperatori Constantinopolim, ut ad 
recipiendam ciuitatem ueniret, et conuentiones9, quas erga10 illos habebat, expleret11. 
Iuit, nec postea rediit. 
Postquam uero haec omnia facta sunt, congregati omnes nostri maiores ordinauerunt12 
concilium, quemadmodum13 hunc feliciter ualerent conducere14 et regere populum, 
donec15 peragerent16 iter Sancti Sepulchri, pro quo hucusque17 multa erant passi 
pericula. Inuentum est in concilio, quia nondum auderent intrare in paganorum terram, 
eo quod ualde in aestiuo18 tempore est arida19 et inaquosa20; ideoque acceperunt 
terminum21 attendendum22 ad kalendas Nouembris. Denique diuisi sunt seniores, et 
unusquisque profectus23 est in terram suam, donec esset prope24 terminus eundi. 
Feceruntque principes preconari25 per urbem uniuersam, ut si forte aliquis egens1 illic  

                                                      
1 trinus    drievoudig 
2 grates referre  dank betuigen 
3 per omnia   geheel 
4 semivivus   half levend 
5 nemus, nemoris  woud 
6 arva n.pl.   landerijen 
7 deficere 5   bezwijken 
8 peregrinus   pelgrim 
9 conventio   afspraak 
10 erga + acc.   jegens 
11 explere 2   vervullen 
12 ordinare   regelen, beleggen 
13 quemadmodum  hoe 
14 conducere 3  aanvoeren 
15 donec   totdat 
16 peragere   voltooien 
17 hucusque   tot aan dit moment 
18 aestivus   zomer- 
19 aridus   droog 
20 inaquosus   zonder water 
21 terminus   uiterste punt; hier: het (afgesproken) moment 
22 attendere   afwachten 
23 proficisci, profectus vertrekken 
24 prope adv.   dichtbij 
25 preconari   verkondigen 
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Daden der Franken 
Boek X 

 
[xxx] 
 
En toen eindelijk al onze vijanden (aan de drievoudige en ene en hoogste God brengen 
wij verdiende dank) geheel overwonnen hadden, terwijl ze alle kanten opvluchtten, 
sommigen halflevend, anderen verwond, bezweken zij in de valleien en in de wouden 
en op de akkers en op de wegen en lagen er dood. Echter het volk van Christus, 
namelijk de zegevierende pelgrims, zijn teruggekeerd blij met hun voorspoedige triomf, 
doordat de vijanden totaal overwonnen waren, naar de stad. Onmiddellijk hebben al 
onze heren, te weten hertog Godfried, de graaf van Saint-Gilles Raimond, Bohemund en 
de graaf van Normandië en de graaf van Vlaanderen en al de anderen de zeer adelijke 
ridder Hugo de Grote gestuurd naar de de keizer naar Constantinopel, opdat hij zou 
komen om de stad in ontvangst te nemen en om de afspraken, die hij met hen had, na 
te komen. Hij is gegaan en is daarna niet teruggekomen. 
Nadat echter dit alles gebeurd was, zijn al onze leiders bijeengekomen en hebben een 
vergadering belegd, hoe zij dit volk succesvol konden aanvoeren en besturen, totdat ze 
de tocht van het Heilige Graf voltooiden, waarvoor ze tot aan dit moment vele gevaren 
hadden meegemaakt. In de vergadering heeft men gevonden, dat ze nog niet het land 
der heidenen durfden te betreden, hierom omdat het in de zomertijd zeer droog was 
en zonder water en daarom hebben ze het aangenomen dat ze tot uiterlijk 1 november 
moesten wachten. Daarna zijn de heren uiteengegaan en is een ieder naar zijn eigen 
gebied vertrokken, totdat de datum om te gaan nabij was. De vorsten hebben in de stad 
laten verkondigen, dat, als toevallig iemand daar behoeftig 

                                                                                                                                                                      
1 egere 2   behoeftig zijn 
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adesset et auro argentoque careret1, conventione2 facta cum illis remanere si uellet, ab 
eis cum gaudio retentus3 esset. 
Erat autem ibi quidam miles de exercitu comitis Sancti Egidii, cui nomen Raimundus 
Piletus. Hic plurimos retinuit homines, milites ac pedites. Egressus est ille cum collecto4 
exercitu et uiriliter5 introiit in Saracenorum terram, et profectus6 est ultra7 duas 
ciuitates et peruenit ad quoddam castrum cui nomen Talamania8. Habitatores castri, 
scilicet Suriani, confestim sua sponte se tradiderunt ei. Cumque omnes essent ibi fere9 
per octo dies, nuntii uenerunt ad eum dicentes quoniam hic prope nos est castrum 
Saracenorum multitudine plenum. Ad hoc castrum ilico10 ierunt Christi milites peregrini, 
et undique11 inuaserunt illud, quod continuo ab illis captum est Christi adiutorio. 
Apprehenderunt igitur omnes illius loci colonos12, et qui christianitatem recipere 
noluerunt, occiderunt; qui uero Christum recognoscere13 maluerunt, uiuos 
conseruauerunt14. Reuersi sunt itaque hoc peracto15 nostri Franci cum magno gaudio ad 
prius castrum. Tertia uero die exierunt et uenerunt ad quamdam urbem cui nomen 
Marra, quae illic16 erat prope illos. Erant autem ibi multi Turci congregati, et Saraceni ab 
Aleph17 ciuitate, et ab omnibus urbibus et castris quae circa illam sunt. Exierunt ergo 
barbari contra illos ad bellum, nostrique aestimantes18 luctari19 cum illis preliando, 
coegerunt eos in fugam; et tamen reuersi per totum diem inuadebant nostros 
adinuicem20, et usque ad uesperam perdurauit illa inuasio21. Aestus22 namque erat 
immensus. Nequibant iam nostri sufferre tantam sitim23, quoniam nullatenus24 ibi ad 
bibendum inuenire aquam poterant; uoluerunt tamen ad illorum castrum secure25  

                                                      
1 carere + abl.   zijn zonder 
2 conventio   afspraak 
3 retinere 2, -tenui, -tentus terughouden 
4 collectus   verzameld 
5 viriliter   dapper 
6 proficisci   vertrekken, optrekken 
7 ultra + acc.   voorbij 
8 Talamania   Tell-Mannas 
9 fere    ongeveer 
10 ilico    terstond 
11 undique    van alle kanten 
12 colonus   boer, bewoner 
13 recognoscere 3  erkennen 
14 conservare   redden, bewaren 
15 perigere, -egi, -actus voltooien 
16 illic    daar 
17 Aleph   Haleb 
18 aestimare   schatten, menen 
19 luctari   worstelen 
20 adinvicem   wederzijds 
21 invasio   aanval 
22 aestus 4   hitte 
23 sitis    dorst 
24 nullatenus   geenszins 
25 secure   veilig 
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was en geen goud en geen zilver had, dat hij dan door hen met vreugde zou zijn 
teruggehouden, als hij wilde achterblijven, nadat een afspraak met hen gemaakt was. 
Er was daar echter een zeker ridder van het leger van de graaf van Saint-Gilles, die de 
naam Raimond Piletus had. Hij hield zeer veel mensen tegen, ridders en voetsoldaten. 
Hij is met het verzamelde leger weggegaan, en hij heeft dapper het gebied der 
Saracenen betreden en hij is opgetrokken voorbij twee steden en hij bereikte een zeker 
fort, dat de naam Talamania had. De bewoners van het fort, te weten Syriërs, hebben 
zich ijlings uit eigen beweging aan hem overgegeven. Toen allen daar ongeveer acht 
dagen waren, zijn er boden naar hem gekomen met de boodschap, dat hier bij ons het 
kamp der Saracenen vol met een menigte was.Terstond gingen de ridders van Christus, 
de pelgrims naar dit fort en hebben dat van alle kanten aangevallen en ze hebben dat 
onmiddellijk met de hulp van Christus ingenomen. Ze hebben dus alle boeren van die 
plaats gevangen genomen en hen, die het christendom niet wilden aannemen, hebben 
zij gedood; hen die liever Christus wilden erkennen, hielden ze in leven. Nadat dat dus 
voltrokken was, zijn onze Franken met grote vreugde naar hun vorige fort 
teruggekeerd. Zij gingen echter op de derde dag weg en kwamen bij een zekere stad 
met de naam Marra, die daar dichtbij hen was. Daar waren echter veel Turken 
verzameld en Saracenen van de stad Haleb en van alle steden en forten, die 
daaromheen liggen. De barbaren zijn dus tegen hen ten oorlog opgetrokken en de 
onzen meenden dat ze al strijdend met hen worstelden en zij hebben hen op de vlucht 
gedwongen; en toch zijn ze teruggekeerd en vielen de hele dag de onzen wederzijds 
aan en die aanval heeft tot aan de avond geduurd. Er was namelijk een geweldige hitte. 
De onzen waren niet meer in staat zo’n grote dorst te verdragen, omdat ze geenszins in 
staat waren water te vinden om te drinken; toch wilden zij veilig naar hun fort 
terugkeren.
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redire. Pro illorum enim peccatis1 Suriani et minuta2 gens nimio pauore3 correpti4, mox 
coeperunt uiam carpere5 retrorsum6. Vt autem Turci uiderunt illos retrocedentes7, 
statim coeperunt illos persequi, et uictoria illis ministrabat8 uires. Multi namque ex ipsis 
reddiderunt animas9 Deo, cuius amore illic congregati fuerant. Haec occisio10 facta est 
quinto die in mense Iulio. Reuersi sunt autem Franci illi qui remanserant in suum 
castrum; et fuit ibi Raimundus cum sua gente per plures dies. 
Alii uero, qui in Antiochia remanserant, steterunt in ea cum gaudio et laetitia11 magna, 
quorum rector et pastor12 extitit13 Podiensis episcopus. Qui nutu14 Dei graui 
aegritudine15 captus est; et ut Dei uoluntas16 fuit migrauit ab hoc saeculo17, et in pace 
requiescens obdormiuit18 in Domino, in solempnitate19 scilicet sancti Petri quae dicitur 
Ad Vincula20. Vnde21 magna angustia22 et tribulatio23 immensusque dolor fuit in tota 
Christi militia, quia ille erat sustentamentum24 pauperum25, consilium26 diuitum1,  

                                                      
1 peccatum   zonde 
2 minutus   onbeduidend 
3 pavor    angst 
4 corripere 5, -ripui, -reptus aangrijpen 
5 carpere   plukken, afleggen 
6 retrorsum   terug 
7 retrocedere 3  teruggaan 
8 ministrare   geven 
9 anima   ziel, leven 
10 occisio   slachting 
11 laetitia   vreugde 
12 pastor   herder 
13 exsistere 3, extiti  worden, pf. zijn 
14 nutus 4   knik 
15 aegritudo, -dinis  ziekte 
16 voluntas   wil 
17 saeculum   vergankelijkheid, werelds bestaan 
18 obdormire   inslapen 
19 solemnitas   plechtigheid, feest op 1 augustus: Koning Herodes laat enkele 
leden van de christelijke gemeenschap gevangennemen en mishandelen. Niet alleen Jacobus 
de Meerdere, een van de apostelen (volgelingen van Jezus) wordt aangehouden en door het 
zwaard ter dood gebracht, maar ook Petrus. Hij zal echter eerst in het openbaar berecht 
worden. Om ontsnapping te voorkomen wordt hij aan twee bewakers vastgeketend. 
In de nacht voor zijn voorgeleiding verschijnt er een engel. Een stralend licht vult de kerker. 
Petrus wordt gewekt en op hetzelfde moment vallen de ketenen (boeien) van zijn handen. 
Samen met de engel kan hij ontsnappen, maar hij denkt aanvankelijk dat hij een visioen 
heeft. Pas als hij buiten is, beseft hij dat hij werkelijk is gered door God. 
20 vinculum   boei 
21 unde    daarom 
22 angustia   schaarste 
23 tribulatio   nood 
24 sustentamentum  steun 
25 pauper 3   arm 
26 consilium   adviseur 
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Wegens hun zonden immers zijn de Syriërs en een onbeduidend volkje door al te grote 
angst aangetast en spoedig begonnen ze de weg terug af te leggen. Zodra de Turken 
gezien hadden, dat zij teruggingen, zijn ze direct begonnen hen te achtervolgen en de 
overwinning gaf hun krachten. Want velen van hen gaven hun ziel terug aan God, uit 
liefde voor wie ze daar samen waren gekomen. Deze slachting heeft plaats gevonden 
op de vijfde dag van de maand juli. Echter die Franken, die achter waren gebleven, zijn 
naar hun fort teruggekeerd en daar was Raimond met zijn mensen meer dagen. 
Anderen echter, die in Antiochia waren achtergebleven, waren daar met grote vreugde 
en blijdschap, wier bestuurder en herder de bisschop van Puy was. En hij is met 
goedvinden van God aan een zware ziekte ten prooi gevallen en hij is, omdat dat de wil 
van God was, verhuisd vanuit dit wereldlijke bestaan en in vrede zijn rust vindend is hij 
ingeslapen in de Heer, te weten op het feest van de heilige Petrus, dat ‘In de Boeien’ 
heet. Daardoor heerste er grote schaarste en nood en geweldig verdriet onder heel het 
leger van Christus, omdat hij steun en toeverlaat was van de armen, en adviseur der 
rijken, 

                                                                                                                                                                      
1 dives, divitis   rijk 
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ipseque ordinabat1 clericos, predicabat et summonebat2 milites3, dicens quia: ,Nemo ex 
uobis saluari4 potest nisi honorificet5 pauperes et reficiat6, uosque non potestis saluari 
sine illis, ipsique uiuere nequeunt sine uobis. Oportet igitur ut ipsi cotidiana 
supplicatione7 pro uestris orent8 delictis9 Deum, quem in multis cotidie offenditis10. 
uos rogo ut pro Dei amore eos diligatis, et in quantum11 potestis eos sustentetis12." 

                                                      
1 ordinare   regelen, aanstellen; tot priester wijden 
2 submonere 2  adviseren 
3 miles, -itis   ridder 
4 salvare   redden 
5 honorificare   eer bewijzen, eren 
6 reficere 5   herstellen, te eten geven 
7 supplicatio, -ionis  smeekbede 
8 orare    bidden tot 
9 delictum   vergrijp 
10 offendere   krenken 
11 in quantum   tot zover als 
12 sustentare   steunen 
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en hijzelf de geestelijken aanstelde en hij predikte en de ridders adviseerde, met de 
woorden: ‘Niemand van jullie kan gered worden tenzij hij de armen eer bewijst en te 
eten geeft en jullie kunnen niet gered worden zonder hen en zijzelf kunnen niet leven 
zonder jullie. Het hoort dus dat zij zelf in dagelijkse smeekbede voor jullie vergrijpen tot 
God bidden, die jullie in veel zaken dagelijks krenken. Daarom vraag ik jullie dat jullie 
hen uit liefde voor God beminnen en naar vermogen onderhouden.’ 



211 
 

 

[xxxi] De weg naar het Heilige graf in gevaar. 
Non post multum uero temporis1 uenit uir uenerabilis Raimundus comes de Sancto 
Egidio, et intrauit in Saracenorum terram, et peruenit ad quamdam urbem quae 
uocatur Albara2, quam inuasit una3 cum suo exercitu, eamque continuo4 cepit; et 
occidit omnes Saracenos et Saracenas, maiores et minores, quos ibi repperit. Quam 
postquam suo continuit imperio, ad Christi reuocauit fidem; quaesiuitque consilium a 
suis sapientissimis uiris, ut episcopum in hac urbe deuotissime5 preordinari6 faceret, qui 
illam ad Christi cultum7 fideliter8 reuocaret, et de9 domo diabolica10 templum Deo uiuo 
et uero et oracula11 sanctorum consecraret12. Nouissime13 elegerunt quemdam 
honorabilem ac sapientissimum uirum et duxere14 illum in Antiochiam ad 
consecrandum15. Factumque est ita. Alii autem qui in Antiochia remanserant, fuerunt 
ibidem16 cum gaudio et laetitia. 
Appropinquante uero termino uidelicet festo17 Omnium Sanctorum, regressi sunt 
omnes maiores nostri in unum, in Antiochiam, omnesque simul coeperunt quaerere 
qualiter Sancti Sepulchri iter ualerent peragere, dicentes, quoniam appropinquauerat 
eundi terminus18, nulla erat hora conturbandum19 amplius. Boamundus autem 
quaerebat cotidie conuentionem20 quam omnes seniores olim habuerant ei in 
reddendam ciuitatem; sed comes Sancti Egidii ad nullam conuentionem uolebat se 
emollire21 erga22 Boamundum, eo quod timebat se peierare23 erga imperatorem. 
Tamen sepe24 fuerunt congregati in ecclesia sancti Petri, ad faciendum quod iustum25  

                                                      
1 gen. partitivus bij multum 
2 Albara   al-Bara 
3 una adv.   tezamen 
4 continuo   onmiddellijk 
5 devotus   vroom 
6 preordinare   vaststellen 
7 cultus 4   verering 
8 fideliter   betrouwbaar 
9 de + abl.   vanuit, i.p.v. 
10 diabolicus   van de duivel 
11 oraculum   godspraak; hier:kapel 
12 consecrare   wijden 
13 novissime   uiteindelijk 
14 = duxerunt 
15 consecrare   wijden 
16 ibidem   juist toen, bij dezelfde gelegenheid 
17 terminus festus  feestdag; Allerheiligen valt op 1 november 
18 terminus   dag 
19 conturbare    absoluut in gebreke blijven; vul aan esse 
20 conventio   afspraak 
21 emollire   verzwakken, week maken 
22 erga+ acc.    jegens 
23 peierare   meineed plegen 
24 = saepe 
25 iustus   rechtvaardig, correct 
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[xxxi] 
Niet veel later kwam de eerbiedwaardige man Raimond, graaf van Saint-Gilles en hij 
betrad het land der Saracenen en hij kwam bij een zekere stad, die al-Bara heet, die hij 
aanviel tegelijk met zijn leger en hij nam die stad onmiddellijk in; hij doodde alle 
Saraceense mannen en vrouwen, de ouderen en jongeren, die hij daar vond. Nadat hij 
die stad met zijn gezag onder controle had gekregen, riep hij de mensen terug tot het 
geloof in Christus; hij vroeg advies van zijn meest wijze mannen met de bedoeling dat 
hij op zeer vrome wijze een bisschop in deze stad liet installeren om de stad 
betrouwbaar te roepen tot de verering van Christus en om het huis van de duivel te 
wijden tot een tempel voor de levende en echte God en tot kapelletjes van de heiligen. 
Uiteindelijk hebben ze een zekere eerzame en zeer wijze man uitgekozen en zij hebben 
hem naar Antiochia gebracht om hem te wijden. Zo is het gebeurd. Anderen echter, die 
in Antiochia waren achtergebleven zijn daar ook met vreugde en blijdschap geweest. 
Toen echter de afgesproken tijd naderde, namelijk het feest van alle Heiligen, zijn onze 
leiders teruggekeerd naar één plaats, in Antiochia en zijn allen tegelijk begonnen te 
zoeken naar hoe ze de weg van het Heilige Graf konden afleggen. Ze zeiden, dat de tijd 
genaderd was om te gaan en dat men niet nog een uur langer in gebreke moest blijven. 
Bohemund vroeg dagelijks om de afspraak, die alle heren ooit hadden gehad om hem 
de stad te geven, maar de graaf van Saint-Gilles wilde niet toegeven aan Bohemund 
met betrekking tot enige afspraak, en wel omdat hij bang was, dat hij meineed zou 
plegen jegens de keizer. Toch waren ze dikwijls bijeengekomen in de kerk van de heilige 
Petrus om te doen wat correct was. 
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erat. Boamundus recitauit1 suam conuentionem, suumque ostendit compo<si>tum. 
Comes Sancti Egidii similiter sua patefecit uerba, et iusiurandum2 quod fecerat 
imperatori, per consilium Boamundi. Episcopi, et dux Godefridus, Flandrensisque 
comes, et comes de Nortmannia, aliique seniores diuisi3 sunt ab aliis, et intrauerunt ubi 
est cathedra4 sancti Petri, ut ibi iudicium5 inter utrumque discernerent6. Postea uero 
timentes ne Sancti Sepulchri uia proturbaretur7, noluerunt aperte8 dicere iudicium. Ait 
denique comes Sancti Egidii: ,Priusquam9 uia Sancti Sepulchri remaneat10, si 
Boamundus nobiscum uenire uoluerit, quicquid nostri pares11 uidelicet dux Godefridus 
et Flandrensis comes et Rotbertus Nortmannus, aliique seniores laudauerint, ego 
fideliter consentiam12, salua13 fidelitate imperatoris." Hoc totum laudauit Boamundus, 
et promiserunt ambo in manibus episcoporum, quod nullo modo per se uia Sancti 
Sepulchri deturbaretur14. Tunc accepit Boamundus consilium cum suis hominibus, 
quomodo15 muniret16 castrum de17 alta montanea, hominibus et uictu. Similiter18 
comes Sancti Egidii accepit consilium cum suis, quomodo muniret palatium Cassiani19 
ammiralii20, et turrim quae est super portam pontis qui est ex parte portus sancti 
Symeonis, muniret. 

                                                      
1 recitare   voorlezen 
2 iusiurandum   eed 
3 dividere 3 a   scheiden van  
4 cathedra   (leer)stoel 
5 iudicium   oordeel 
6 discernere 3   beslissen, beslechten 
7 proturbare   frustreren 
8 aperte    duidelijk 
9 priusquam   liever dan dat 
10 remanere 2   achterwege blijven 
11 par    gelijke 
12 consentire   akkoord gaan 
13 salvus   behouden 
14 deturbare   afbreken 
15 quomodo   hoe 
16 munire   aanleggen, versterken 
17 de + abl.   hier: van, op 
18 similiter   evenzo 
19 Cassianus   Yaghi Siyan 
20 ammiralius   emir 
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Bohemund las zijn afspraak voor en zijn eigen plan. De graaf van Saint-Gilles deed ook 
zijn zegje en sprak van de eed, die hij had afgelegd aan de keizer, op advies van 
Bohemund. De bisschoppen en hertog Godfried en de graaf van Vlaanderen en de graaf 
van Normandië en andere heren zijn van de rest weggegaan en hebben de plaats 
betreden, waar de spreekstoel van de heilige Petrus is, opdat zij daar een oordeel 
zouden vellen over beiden. Daarna echter uit angst, dat de weg naar het Heilige Graf 
werd gefrustreerd, wilden ze hun oordeel niet openlijk uitspreken. Tenslotte zei de 
graaf van Saint-Gilles: ‘Voordat de weg naar het Heilige Graf niet doorgaat, als 
Bohemund met ons mee wil komen, zal ik trouw instemmen met alwat onze gelijken, te 
weten hertog Godfried en de graaf van Vlaanderen en Robert de Normandiër en de 
andere heren hebben goedgekeurd, als de trouw aan de keizer intact is.’ Dit heeft 
Bohemund volledig goedgekeurd en zij beiden beloofden op de handen van de 
bisschoppen, dat op geen manier wat hen betrof de weg naar het Heilige Graf 
afgebroken zou worden. Toen ging Bohemund met zijn mensen akkoord met het 
besluit, hoe men het fort op het berggebied zou versterken met mensen en levenshave. 
Evenzo ging de graaf van Saint-Gilles akkoord met het plan tezamen met de zijnen, hoe 
hij het paleis van de emir Cassianus zou versterken en een toren zou versterken, die 
boven poort van de brug is, die aan de kant van de haven van de heilige Simeon is.  
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[xxxii] De stad Antiochia. 
Status Urbis. Haec urbs Antiochia scilicet ualde est pulchra et honorabilis, quia infra1 
muros eius sunt quatuor montaneae maximae et nimis altae. In altiori quoque est 
castellum aedificatum2 mirabile3, et nimis forte. De deorsum4 est ciuitas honorabilis et 
conueniens5, omnibusque ornata honoribus6, quoniam multae ecclesiae sunt in ea 
aedificatae. Tercenta7 et sexaginta monasteria8 in se continet. Sub suo iugo9 continet 
patriarcha10 centum quinquaginta tres episcopos. 
Clauditur ciuitas duobus muris. Maior quoque ualde est altus et mirabiliter latus11, 
magnisque lapidibus12 compositus13; in quo sunt ordinatae quater14 centum et 
quinquaginta turres; modisque omnibus est ciuitas formosa15. Ab oriente, clauditur 
quatuor magnis montaneis. Ab occidente, secus16 muros urbis fluit quoddam flumen, 
cui nomen Farfar. Quae ciuitas magnae auctoritatis17 est. Nam eam prius septuaginta 
quinque reges constituerunt18, quorum fuit caput Antiochus rex, a quo dicitur Antiochia. 
Istam ciuitatem tenuerunt Franci obsessam19, per octo menses et unum diem. Postea 
fuerunt intus inclusi per tres ebdomadas20 a Turcis et ab aliis paganis quorum numero 
nunquam fuit maior congregatio21 hominum, uel Christianorum uel paganorum. Tamen 
adiutorio Dei et Sancti Sepulchri deuictis illis a Christianis Dei, requieuimus cum gaudio 
et letitia magna in Antiochia, per quinque menses et octo dies. 

                                                      
1 infra + acc.   onder, tot aan 
2 aedificare    bouwen 
3 mirabilis   wonderbaarlijk 
4 deorsum   beneden 
5 conveniens   geschikt, aangenaam 
6 honor   eer, schoonheid 
7 tercenti,-ae, -a  300 
8 monasterium  klooster 
9 iugum   juk 
10 patriarcha   de aartsbisschop 
11 latus    breed 
12 lapis, lapidis   steen 
13 compositus   samengesteld 
14 quater   4x 
15 formosus   mooi 
16 secus + acc.   langs 
17 auctoritas, -tatis  gezag 
18 constituere 3  aanleggen 
19 obsessus   belegerd 
20 ebdomas, -adis  week; Griekse acc.pl. 
21 congregatio   verzameling 
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[xxxii] 
De toestand van de stad. Deze stad Antiochia is namelijk zeer mooi en eerbaar, omdat 
tot aan haar muren vier zeer grote en hoge bergen zijn. Ook in het hogere deel is een 
wonderbaarlijk en al te sterk fort gebouwd. Daaronder is een eerzame en aangename 
stad en met alle schoonheden versierd, omdat in die stad vele kerken gebouwd zijn. De 
stad bevat 360 kloosters. Onder zijn juk heeft de patriarch 153 bisschoppen. 
De stad wordt door twee muren omsloten. Ook is de grootste zeer hoog en 
wonderbaarlijk breed en samengesteld uit grote stenen, waarin 450 torens zijn 
opgesteld; en in alle opzichten is de stad mooi. In het oosten wordt de stad afgesloten 
door vier bergen. In het westen langs de muren stroomt een rivier met de naam Farfar. 
Deze stad is van groot gezag. Want deze is eerder aangelegd door 75 koningen, van wie 
de eerste koning Antiochus was, naar wie Antiochia genoemd wordt. De Franken 
hebben die stad gedurende acht maanden en één dag belegerd gehouden. daarna zijn 
ze drie weken binnen opgesloten geweest door de Turken en andere heidenen en nooit 
is er een verzameling mensen of van de  christenen of van de heidenen geweest groter 
dan hun aantal. Toen die toch met hulp van God en het Heilige Graf door de  christenen 
van God overwonnen waren, rustten wij met grote vreugde en blijdschap in Antiochia, 
vijf maanden en acht dagen lang. 
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[xxxiii] De inname van Marra. 
Quibus expletis, mense Nouembrio discessit Raimundus comes Sancti Egidii cum suo 
exercitu ab Antiochia, uenitque per unam ciuitatem, quae uocatur Rugia1, et per aliam 
quae dicitur Albaria2. Quarto uero die exeunte3 Nouembrio peruenit ad Marram 
ciuitatem, in qua maxima multitudo Saracenorum et Turcorum et Arabum aliorumque 
paganorum est congregata, ipseque comes in crastinum4 inuasit eam. Non post multum 
uero temporis Boamundus cum suo exercitu secutus est comites, et applicitus5 est cum 
eis in die dominica6. Secunda7 uero feria8 nimis fortiter inuaserunt undique ciuitatem, 
et tam acriter tamque fortiter, ut scalae9 starent erectae10 ad murum. Sed tam maxima 
uirtus paganorum erat, quod illa die nichil eos offendere11 aut nocere potuerunt. 
Videntes autem seniores quia nichil agere poterant, et frustra12 laborabant13, facit 
Raimundus comes de Sancto Egidio fieri quoddam ligneum castrum forte et altum. 
Quod castrum ingeniatum14 et aedificatum erat super quatuor rotas15; super quod 
stabant plures milites, et Eurardus Venator tubam16 fortiter sonans17. Subter18 uero 
erant armati milites, qui deduxerunt castrum usque prope urbis murum iuxta turrim 
quamdam. Quod uidens gens pagana, statim fecerunt instrumentum quo iactabant19 
maximos lapides super castrum, ita ut pene nostros milites occiderent. Iaciebant 
quoque grecos20 ignes super castrum, putantes illud ardere et deuastari21. Sed Deus 
omnipotens22 noluit ut castrum arderet hac uice23. Supereminebat24 uero omnes muros 
ciuitatis. Milites igitur nostri qui erant in superiori solario25, uidelicet Willelmus de  

                                                      
1 Rugia    Riha 
2 Albaria   al-Bara 
3 exire    aflopen 
4 crastinus dies  de dag van morgen 
5 applicare, -plicui, -plicitus verbinden 
6 dominicus   des heren 
7 secundus   2e 
8 feria    dag 
9 scala    ladder 
10 erectus   rechtop 
11 offendere 3   kwetsen 
12 frustra   tevergeefs 
13 laborare   zwoegen 
14 ingeniatus   ontworpen 
15 rota    wiel 
16 tuba    trompet 
17 sonare    laten klinken 
18 subter   eronder, beneden 
19 iactare   telkens gooien 
20 grecus   Grieks 
21 devastare   verwoesten 
22 omnipotens   almachtig 
23 vicis    beurt 
24 supereminere + acc. uitsteken boven 
25 solarium   plat dak, terras, balkon 



218 
 

[xxxiii] 
Na dit volbracht te hebben ging in de maand november Raimond de graaf van Saint-
Gilles met zijn leger weg van Antiochia en hij kwam door één stad, die Riha heet, en 
door nog een, die al-Bara heet. Op de vierde dag eind november bereikte hij de stad 
Marra, waar een zeer grote menigte Saracenen en Turken en Arabieren en andere 
heidenen verzameld was en de graaf zelf viel die stad de dag daarop aan. Kort daarna 
echter is Bohemund met zijn leger de graven gevolgd en hij heeft zich met hen 
verbonden op de dag des heren. De tweede dag echter hebben ze de stad van alle 
kanten al te sterk aangevallen en zo heftig en zo dapper, dat de ladders rechtop tegen 
de muur stonden. Maar zo groot was de dapperheid van de heidenen dat ze hen die 
dag niet konden kwetsen en hun geen schade konden berokkenen. Toen de heren 
zagen dat ze niets konden doen en dat ze zonder succes zwoegden, liet Raimond de 
graaf van Saint-Gilles een soort houten, sterk en hoog fort bouwen. Dit fort was 
ontworpen en gebouwd boven op vier wielen, waarop meer ridders stonden en 
Everardus de Jager, die de trompet hard liet schallen. Onder echter waren bewapende 
ridders, die het fort helemaal tot dichtbij de stadsmuur hebben gebracht naast een 
toren. Toen de menigte der heidenen dit zag, hebben ze onmiddellijk een werktuig 
gemaakt waarmee ze zeer grote stenen wierpen op het fort, in de mening dat dat zou 
branden en vernietigd zou worden. Maar de almachtige God wilde niet dat het fort 
hierdoor zou branden. Het stak echter uit boven alle muren van de stad. Dus onze 
ridders, die op de hogere verdieping waren, namelijk Wilhelm van Montpellier  
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Monte Pislerio1 et alii multi, iactabant immensos lapides super illos qui stabant in muro 
urbis, et ita percutiebant2 eos super clipeos3, ut clipeus et inimicus caderent deorsum in 
ciuitatem in mortem. Ita faciebant isti, alii uero tenebant in hastis4 honorabilia signa, et 
cum lanceis et hamis5 ferreis putabant eos trahere ad se, et sic preliati sunt usque ad 
uesperam. Retro castrum stabant presbyteri, clerici, sacris uestibus induti6, orantes et 
obsecrantes Deum ut suum defenderet populum, et Christianitatem exaltaret7, ac 
paganismum8 deponeret. 
In alia uero parte certabant nostri milites cotidie cum illis, erigentes9 scalas ad murum 
urbis, sed uirtus paganorum erat tanta, ut nichil proficere10 nostri possent. Tamen 
Gulferius de Daturre11 primus ascendit per scalam in murum, sed statim fuit fracta scala 
pro multitudine aliorum; tamen ascendit ipse cum aliquantis12 supra murum. Illi autem 
qui ascenderant, expediebant13 circa illos murum. Alii quoque inuenerunt aliam scalam, 
erexeruntque eam festinanter ad murum, et ascenderunt per eam multi milites et 
pedites, statimque ascenderunt super murum. Saraceni igitur tam robuste14 inuaserunt 
illos per murum et per terram, sagittando et spiculando comminus15 cum suis lanceis; ut 
multi ex nostris timore perterriti demitterent16 se per murum. Tamdiu uero illi 
prudentissimi uiri qui remanserant in muro sufferebant illorum persecutionem17, 
quamdiu alii, qui subter castrum erant, foderunt18 murum urbis. Videntes uero Saraceni 
quod nostri fodissent murum, statim timore perterriti inierunt fugam in ciuitatem. Hoc 
totum factum est in die sabbati ad horam uesperi19 occidente sole, undecima die 
intrante20 Decembri. 
Boamundus igitur fecit21 per interpretem loqui Saracenis maioribus, ut ipsi cum suis 
mulieribus et infantibus aliisque substantiis22 mitterent se in unum palatium23 quod est  

                                                      
1 Willelmus de Monte Pislerio Wilhelm van Montpellier 
2 percutere 5   hevig treffen 
3 clipeus   schild 
4 hasta    lans 
5 hamus   haak 
6 indutus + abl.s.  gekleed in 
7 exaltare   verhogen 
8 paganismus   heidendom 
9 erigere 3   oprichten 
10 proficere 5   vorderingen maken 
11 Gulferius de Daturre Gottfried von Lastours 
12 aliquanti, -ae, -a  vrij veel 
13 expedire   vrij maken 
14 robuste adv.  krachtig 
15 comminus adv.  van dichtbij 
16 demittere 3   naar beneden werpen 
17 persecutio   achtervolging 
18 fodere, fodi   graven 
19 vesper, vesperi  avond 
20 intrare   beginnen 
21 facere + inf.   laten 
22 substantia   vermogen 
23 palatium   paleis 
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en vele anderen, wierpen enorme stenen boven op hen, die op de stadsmuur stonden 
en ze troffen hen zo hevig op de schilden, dat schild en vijand naar beneden in de stad 
vielen de dood tegemoet. Zo waren zij bezig, anderen echter hielden aan de lansen 
eerbare tekenen1 en zij dachten met de lansen en ijzeren haken hen naar zich toe te 
trekken en zo hebben ze gestreden tot aan de avond. Achter het fort stonden de 
priesters, geestelijken, gekleed in heilige kleren, biddend tot God en hem smekend dat 
hij zijn volk verdedigde en het Christendom zou vergroten en het heidendom zou 
verkleinen. 
Ergens anders echter streden onze ridders met hen, terwijl ze ladders tegen de 
stadsmuur opzetten, maar de dapperheid van de heidenen was zo groot, dat de onzen 
niets konden uitrichten. Toch klom Gottfried von Lastours als eerste via de ladder op de 
muur, maar onmiddellijk brak de ladder door de menigte van de rest. Toch klom hijzelf 
met vrij veel anderen op de muur. Zij echter, die erop geklommen waren, maakten rond 
hen de muur vrij. Ook anderen vonden nog een ladder en richtten die snel tegen de 
muur op en er klommen via die ladder veel ridders en voetsoldaten omhoog en 
onmiddellijk klommen ze boven op de muur. De Saracenen vielen dus zo krachtig hen 
aan via de muur en via de grond terwijl zij van dichtbij pijlen schoten en met hun lansen 
slingerden, dat velen van de onzen uit angst verschrikt zich naar beneden lieten via de 
muur. Zo lang echter verdroegen die zeer ervaren mannen, die achter waren gebleven 
op de muur de achtervolging van hen, zolang als anderen, die onder het fort waren, de 
muur van de stad ondergroeven. Echter toen de Saracenen zagen, dat de onzen de 
muur ondergraven hadden, sloegen ze onmiddellijk door angst verschrikt op de vlucht 
naar de stad. Dit alles is gebeurd op sabbat ten tijde dat de zon in de avond onderging 
op de elfde dag van begin December. 
Bohemund dus liet door middel van een tolk zeggen tegen de leiders van de Saracenen, 
dat zij zelf met hun vrouwen en kinderen en verder met hun vermogen in één paleis 
moesten gaan, dat boven de poort was 

                                                      
1 vaandels. 
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supra portam, ipseque defenderet1 eos de mortali sententia. Intrauerunt uero omnes 
nostri in ciuitatem, et quicquid boni inuenerunt in domibus et in foueis2, hoc 
unusquisque ad suum continebat3 proprium4. Facto autem die, ubicunque reperiebant 
quemquam illorum siue masculum5 siue feminam, occidebant. Nullus angulus6 ciuitatis 
deerat uacuus7 Saracenorum cadaueribus8, uixque poterat aliquis per uias ire ciuitatis, 
nisi calcando9 super Saracenorum cadauera. Boamundus denique illos quos iusserat in 
palatium intrare apprehendit10, illisque abstulit11 omnia quae habebant, uidelicet 
argentum, aliaque ornamenta; alios uero fecit occidi, alios autem iussit conduci ad 
uendendum Antiochiae. 
Mora12 autem Francorum fuit in illa urbe, per unum mensem et quatuor dies; in qua fuit 
mortuus Oriensis episcopus. Fuerunt ibi ex nostris qui illic non inuenerunt sicuti opus13 
eis erat, tantum14 ex longa mora, quantum ex districtione15 famis, quia foris16 
aliquid inuenire ad capiendum, sed scindebant17 corpora mortuorum, eo quod in 
uentribus18 eorum inueniebant bisanteos19 reconditos20; alii uero caedebant carnes21 
eorum per frusta22, et coquebant23 ad manducandum. 

                                                      
1 defendere de + abl.  verdedigen tegen 
2 fovea    kuil 
3 continere 2 ad + acc. houden, tellen bij 
4 proprium   bezit 
5 masculus   mannelijk 
6 angulus   hoekje 
7 vacuus + abl.   vrij van 
8 cadaver n.   lijk 
9 calcare   trappen 
10 apprehendere 3  grijpen 
11 aufferre, abstuli  afpakken 
12 mora   verblijf 
13 opus est mihi  ik heb nodig 
14 tantum .. quantum .. niet alleen.. maar ook .. 
15 districtio   kwelling 
16 foris adv.   buiten 
17 scindere 3   opensnijden 
18 venter, ventris  buik 
19 bisanteus   Bijzantijnse munt 
20 recondere 3   verstoppen 
21 caro, carnis   vlees 
22 frustum   brok 
23 coquere    koken 
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en dat zij zelf hen moesten verdedigen tegen de doodstraf. Al de onzen zijn echter de 
stad ingegaan en al het goede, dat ze in de huizen en in kuilen vonden, dat telde een 
ieder bij zijn eigen bezit. Toen het echter dag geworden was, doodden zij, waar zij ook 
iemand van hen vonden, man of vrouw, hen. Geen hoekje van de stad was zonder lijken 
van de Saracenen. Bohemund tenslotte arresteerde hen, die hij had bevolen het paleis 
in te gaan en pakte hun alles af, wat ze hadden, te weten goud, zilver en andere 
sieraden; sommigen echter liet hij doden, anderen echter beval hij mee te nemen ter 
verkoop in Antiochia. 
De Franken echter verbleven in die stad, één maand en vier dagen; daar is bisschop 
Oriensis gestorven. Daar waren er van ons, die daar niet vonden zoals ze nodig hadden, 
zowel door hun lange oponthoud als ook door de kwelling van de honger, omdat ze 
buiten niets hadden kunnen vinden om te nemen, maar ze sneden de lijken der doden 
open, en wel omdat zij in de buiken van hen bisantijnen verstopt vonden; anderen 
echter sneden het vlees van hen in stukken en kookten het om het te eten. 
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[xxxiiii] De tocht vordert. 
Boamundus autem non potuit apud comitem Sancti Egidii concordari1 super id quod 
petebat, iratusque reuersus est Antiochiam. Comes igitur Raimundus non diu moratus2 
mandauit per suos legatos Antiochiae duci Godefrido et Flandrensi comiti ac Rotberto 
Nortmanno et Boamundo, ut ipsi uenirent ad Rugiam ciuitatem loqui cum eo. 
Veneruntque illuc omnes seniores feceruntque concilium quomodo honeste possent 
tenere uiam Sancti Sepulchri pro qua moti3 sunt et huc usque peruentum sit. 
Nequiuerunt concordare4 Boamundum cum Raimundo, nisi Raimundus comes redderet 
Antiochiam ei. Noluit comes ad hoc assentire5, pro6 fiducia quam fecerat imperatori. 
Comites denique et dux reuersi sunt in Antiochiam una cum Boamundo. Comes uero 
Raimundus reuersus est ad Marram, ubi peregrini erant. Mandauit quoque suis 
militibus honestare7 palatium et castellum quod erat supra portam pontis ciuitatis. 
Videns autem Raimundus quod nullus seniorum uoluisset causa8 eius ire in uiam Sancti 
Sepulchri, exiuit nudis9 pedibus de Marra decima tertia die intrante Ianuario, et 
peruenit usque Capharda10, fuitque ibi per tres dies. Illic adiunxit se comes Normanniae 
comiti Raimundo. Rex autem Caesareae11 multotiens12 mandauerat per suos nuntios 
comiti Marrae et Caphardae quod cum eo pacem uellet habere, et de suo13 precium14 ei 
daret; et Christianos peregrinos diligeret15, fiduciamque faceret quia quantum continet 
eius imperium, peregrinis non esset offendiculum16; et mercatum de equis et de 
corporalibus alimentis17 daret gaudenter. Exierunt autem nostri et uenerunt hospitari 
iuxta Caesaream super fluuium18 Farfar19.  

                                                      
1 concordari   het eens worden met 
2 morari   aarzelen 
3 movere 2   in beweging brengen, gaande maken 
4 concordare   het eens laten worden met 
5 assentire ad + acc.  instemmen met 
6 pro + abl.   wegens 
7 honestare   versieren 
8 causa + gen.    wegens 
9 nudus   naakt 
10 Capharda   Kafartab, stad en fort in het noordwesten van Syrië 
11 Caesarea   Schaizar 
12 multatotiens  vaak 
13 de suo   uit eigen zak 
14 precium   prijs 
15 diligere 3   beminnen 
16 offendiculum  hindernis, obstakel 
17 alimentum   voedsel, verzorging 
18 fluvius    rivier 
19 Farfar   Orontes 
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[xxxiiii] 
Bohemund echter kon het niet met de graaf van Saint-Gilles eens worden over dat wat 
hij vroeg en hij is boos naar Antiochia teruggegaan. Graaf Raimond dan talmde niet lang 
en droeg via zijn gezanten in Antiochia hertog Godfried en de graaf van Vlaanderen en 
Robert de Normandiër en Bohemund op om zelf naar de stad Riha te komen om met 
hem te praten. Al de heren kwamen daarheen en zij vergaderden hoe zij eervol de tocht 
van het Heilige Graf konden houden, waarom zij op weg gegaan waren en zover 
gekomen waren. Zij konden Bohemund het niet eens laten worden met Raimond, tenzij 
graaf Raimond Antiochia teruggaf aan hem. De graaf wilde daarmee niet instemmen 
wegens zijn erewoord aan de keizer. Tenslotte zijn de graaf en de hertog teruggekeerd 
naar Antiochia tegelijk met Bohemund. Graaf Raimond is echter teruggekeerd naar 
Marra, waar pelgrims waren. Ook droeg hij zijn ridders op om het paleis en het fort te 
versieren, dat boven de poort van de brug van de stad was. 
Toen echter Raimond zag dat geen van de heren wegens hem de weg van het Heilige 
Graf op had willen gaan, verliet hij Marra op blote voeten op de dertiende dag van het 
begin van januari en hij bereikte Kafartab en hij was daar drie dagen. Daar sloot zich de 
graaf van Normandië aan bij graaf Raimond. De koning echter van Shaizar had vaak 
door middel van zijn boden aan de graaf in Marra en in Kafartab laten berichten, dat hij 
met hem vrede wilde hebben en dat hij hem uit eigen zak een prijs gaf en de christelijke 
pelgrims beminde en dat hij zijn woord gaf, dat voorzover als zijn bevelsgezag reikte, er 
geen hindernis voor de pelgrims zou zijn en dat hij vol vreugde voor hem een paarden- 
en levensmiddelenmarkt zou organiseren. De onzen zijn vertrokken en gekomen om in 
de buurt van Shaizar te verblijven, aan de andere kant van de rivier de Orontes. 
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Cumque uidisset rex Caesareae contubernium1 Francorum tam prope ciuitatem 
hospitatum esse, doluit animo, et iussit illis deuetari2 mercatum, nisi discederent a 
ciuitatis confinio3. Crastina uero die misit cum illis duos Turcos suos uidelicet nuntios, 
qui eis monstrarent fluminis uadum4, eosque conducerent ubi inuenire possent ad 
capiendum. Denique uenerunt in uallem quamdam subter5 quoddam castrum, ibique  

                                                      
1 contubernium  tentgenootschap, leger(kamp) 
2 devetare   verbieden 
3 confinium   grens, grensgebied 
4 vadum   doorwaadbare plaats 
5 subter + acc.   onder 
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Toen de koning van Shaizar gezien had, dat het kamp van de Franken zo dichtbij de stad 
opgeslagen was, had hij verdriet in zijn hart en hij beval dat hun de markt ontzegd 
werd, tenzij zij zich zouden verwijderen van de grens van de stad. Echter de volgende 
dag stuurde hij met hen zijn twee Turken, te weten zijn boden, die hun de 
doorwaadbare plaats van de rivier moesten tonen en hen daarheen moesten brengen 
waar zij spullen konden vinden om die te nemen. Uiteindelijk kwamen zij in een vallei 
onder een fort,  
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depredati1 sunt plus quam quinque animalium milia, et satis frumenti atque alia bona, 
unde ualde fuit refecta2 tota Christi militia. Tamen illud castrum reddidit se comiti, 
eique dedit equos et aurum purissimum3; et iurauerunt sua lege quod peregrinis nil4 
exinde5 fieret mali. Fuimusque ibi per quinque dies. Egressi etenim inde peruenimus 
gaudentes hospitari ad quoddam Arabum castrum. Exiuit igitur dominus castri, et 
concordatus est cum comite. Exeuntes uero inde, peruenimus ad quamdam ciuitatem 
pulcherrimam et omnibus bonis refertam6, in quadam ualle sitam7, nomine Kephaliam8. 
Habitatores uero illius audientes Francos uenisse dimiserunt urbem, et ortos9 plenos 
oleribus10, et domos plenas alimentis corporalibus, et fugerunt. Tertia die egressi ab illa 
urbe, transiuimus per altam et immensam montaneam, et intrauimus in uallem de 
Sem11; in qua erat maxima ubertas12 omnibus bonis; fuimusque ibi per dies fere 
quindecim. Hic prope nos erat quoddam castrum, in quo erat congregata maxima 
paganorum multitudo. Quod castrum aggressi13 sunt nostri, idque fortiter 
superassent14, nisi Saraceni iactassent foras15 immensas turmas16 animalium. Reuersi 
sunt nostri, deferentes omnia bona ad sua tentoria. Summo autem diluculo17 
collegerunt nostri suos papiliones18, et uenerunt obsidere idem castrum, ibique 
putabant extendere tentoria; sed gens pagana omnino dedit sese fugae, ac dimiserunt 
castrum uacuum19. Intrantes autem nostri inuenerunt ibi omnem abundantiam20 
frumenti, uini, farinae21, olei22, et quicquid eis opus23 erat. Illic deuotissime 
celebrauimus festiuitatem24 purificationis25 sanctae Mariae, ueneruntque illic nuntii de  

                                                      
1 depredari   buit maken 
2 reficere 5, -feci, -fectus herstellen 
3 purus    zuiver 
4 lees: nil mali 
5 exinde   daarna 
6 refertus + abl.  rijk aan 
7 situs    gelegen 
8 Kephalia   Kephalia (?) 
9 ortus = hortus  tuin 
10 olus = holus n., oleris groente 
11 Sem    Sem (?) 
12 ubertas, -tatis  vruchtbaarheid, rijkdom 
13 aggredi, aggressus  aanvallen 
14 superare   overwinnen 
15 foras   naar buiten 
16 turma   troep, schare 
17 diluculum   dageraad 
18 papillio, -ionis  tent 
19 vacuus   leeg 
20 abundantia   overvloed 
21 farina   meel 
22 oleus   olijfolie 
23 id mihi opus est  ik heb dit nodig 
24 festivitas, -tatis  feest 
25 purificatio   reiniging; 2 februari, de dag waarop Maria haar zoon aan god 
opdroeg en volgens joods gebruik na de geboorte van haar zoon gerieingd werd, omdat ze 
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en daar hebben ze meer dan 5000 dieren en genoeg graan en andere goederen door 
plundering buitgemaakt, waarmee het hele leger van Christus weer zeer op krachten is 
gebracht. Toch gaf dat fort zich aan de graaf en het gaf hem paarden en zeer zuiver 
goud en ze hebben volgens hun eigen wet gezworen, dat de pelgrims vervolgens niets 
slechts zou overkomen. Wij waren daar vijf dagen. En toen we daarvandaan 
weggetrokken waren, bereikten wij verheugd een fort van de Arabieren en wij 
verbleven daar. De heer van het fort kwam dus naar buiten en hij is het eens geworden 
met de graaf. Toen we vandaar echter vertrokken, kwamen we bij een zeer mooie stad, 
die vol van alle goederen was en gelegen in een vallei, met de naam Kephalia. Toen de 
bewoners daarvan gehoord hadden dat de Franken gekomen waren, gaven ze de stad 
op en hun tuinen vol groente en huizen vol met voedingsmiddelen en zij vluchtten. 
Toen wij op de derde dag die stad verlaten hadden, trokken we door een hoog en 
enorm gebergte en betraden we de vallei van Sem, waar een zeer grote vruchtbaarheid 
voor alle producten was; wij waren daar ongeveer 15 dagen. Hier was dichtbij ons een 
fort, waar een zeer grote menigte heidenen was verzameld. De onzen hebben dit fort 
aangevallen en ze zouden dit dapper hebben overwonnen, als niet de Saracenen 
geweldige groepen beesten buiten de poorten hadden gezet. De onzen zijn 
teruggekeerd, terwijl ze al de goederen naar hun tenten brachten. Echter, toen de 
dageraad aanbrak, verzamelden de onzen hun tenten en ze gingen hetzelfde fort 
belegeren en ze dachten daar hun tenten op te zetten, maar de geweldige heidense 
menigte sloeg op de vlucht en lieten het fort leeg achter. De onzen echter gingen het in 
en vonden daar totale overvloed aan graan, wijn, meel, olijfolie en alwat zij nodig 
hadden. Daar hebben wij zeer vroom het feest van de reiniging van de heilige Maria  

                                                                                                                                                                      
incontact met bloed was geweest. Dit feest heet de lichtmis Maria Lichtmis is, anders dan de 
naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Maria-feest. 
Het centrale thema is de openbaring van Christus als 'het Licht dat voor alle volkeren straalt'. 
Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de lichtprocessie 
tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het 
feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen. 
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Camela1 ciuitate. Rex namque illius mandauit comiti equos, aurum, et pactus2 est cum 
eo quod Christianos nullomodo offenderet, sed eos diligeret et honoraret. Rex autem 
Tripolis mandauit comiti, quoniam cum eo fideliter pactum3 iniret et amicitiam haberet, 
si ei placeret, misitque illi equos decem et quatuor mulas4 et aurum. Sed comes ait 
nullomodo cum eo pacem se recipere, nisi ille Christianus efficeretur. 
Exeuntes autem de optima ualle, peruenimus ad quoddam castrum quod dicitur 
Archae5, in die lunae scilicet secunda feria mediante6 Februario; circa quod tentoria 
tetendimus. Quod castrum plenum erat innumerabili gente paganorum, uidelicet 
Turcorum, Saracenorum, Arabum, Publicanorum, et mirabiliter munierant castrum illud 
et defendebant se fortiter. Tunc exeuntes quatuordecim ex nostris militibus, ierunt 
contra Tripolim urbem, quae erat secus7 nos. Isti quatuordecim inuenerunt circa 
sexaginta Turcos, et alios quosdam; qui habebant ante se collectos8 homines, et 
animalia plus quam mille quingenta. Qui signo crucis muniti inuaserunt eos, et Deo 
iuuante mirabiliter superauerunt illos, et occiderunt sex ex illis, apprehenderuntque sex 
equos. 
De exercitu uero Raimundi comitis exierunt Raimundus Piletus, et Raimundus 
uicecomes9 de Tentoria10, ueneruntque ante Tortosam11 ciuitatem, et fortiter 
aggrediuntur illam. Quae nimis erat munita multitudine paganorum. Sero autem iam 
facto, secesserunt in quemdam angulum12, ibique hospitati sunt; feceruntque 
innumerabiles ignes, ita ut tota hostis13 esset ibi. Pagani uero timore perterriti nocte 
latenter14 fugerunt, et dimiserunt ciuitatem plenam omnibus bonis, quae etiam ualde 
optimum portum secus mare in se retinet. Crastina autem die uenerunt nostri, ut 
undique inuaderent illam inueneruntque illam uacuam. Et intrantes habitauerunt in ea 
usque dum obsessio15 esset ante urbem Archae. Est prope istam alia urbs, quae dicitur 
Maraclea16. Amiralius qui eam regebat pactus est cum nostris, et misit17 nostros in 
ciuitatem, nostraque uexilla. 

                                                      
1 Camela   La Chamelle 
2 pangi 3, pactus  afspreken 
3 pactum   verdrag 
4 mula    muilezelin 
5 Archae   Arqa 
6 mediare   halverwege zijn 
7 secus + acc.   naast 
8 collectus   verzameld 
9 vicecomes   burggraaf, sheriff  
10 Tentoria   Turenne, in 823 is er voor het eerst sprake van heren van adel in 
Turenne. Na de Kruistochten heeft Turenne een feodale status en groeit uit tot één van de 
grootste domeinen van Frankrijk in 14e eeuw. 
11 Tortosa   Tartus, op de kust van Syrië, ingenomen door de graaf van  

Saint-Gilles 
12 angulus   afgelegen plek, hoek 
13 hostis   leger 
14 latenter   heimelijk 
15 obsessio   belegering 
16 Maraclea   Marakia 
17 mittere 3 in + acc.   sturen naar, binnen laten 
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gevierd en daar kwamen boden van de stad La Chamelle. Want de koning daarvan 
droeg paarden en goud aan hem over en heeft met hem een verdrag gesloten, dat hij 
de  christenen geenszins zou kwetsen, maar hen zou liefhebben en eren. De koning 
echter van Tripoli1 liet de graaf berichten, dat hij betrouwbaar een verdrag met hem 
zou aangaan en vriendschap zou hebben, als hem dat beviel en hij stuurde hem tien 
paarden en vier muildieren en goud. Maar de graaf zei geenszins met hem vrede te 
willen sluiten, tenzij hij tot christen bekeerd werd.  
Toen zij echter weggingen uit de zeer goede vallei, bereikten we een fort, dat Arqa 
heet, te weten op de maandag op de de tweede dag van de week midden februari. 
Daaromheen hebben we de tenten opgezet. Dit fort was vol van een ontelbare menigte 
heidenen, namelijk Turken, Saracenen, Arabieren, Publicani en ze hadden dat kamp 
wonderbaarlijk aangelegd en ze verdedigden zich dapper. Toen gingen ze, toen veertien 
van onze ridders weggingen, naar de stad Tripoli, die in de buurt van ons was. Die 
veertien vonden ongeveer 60 Turken en sommige anderen; die hadden mensen voor 
zich verzameld en meer dan 1500 dieren. En zij versterkt met het teken van het kruis 
vielen hen aan en met de hulp van God hebben ze hen overwonnen en hebben ze zes 
van hen gedood en grepen ze zes paarden.   
Maar van het leger van graaf Raimond kwamen Raimond Piletus en Raimond de 
burggraaf van Turenne en ze kwamen voor de stad Tartus en vielen die dapper aan. En 
deze was zeer versterkt met een menigte heidenen. Toen het echter al laat geworden 
was, verwijderden zij zich naar een afgelegen plek en hebben ze daar verbleven en ze 
hebben daar ontelbare vuren aangelegd, zo alsof het hele leger daar was. De heidenen 
echter verschrikt door angst zijn in de nacht heimelijk gevlucht en ze gaven de stad vol 
van alle goederen op, die ook een zeer goede haven bij de zee bevat. De volgende dag 
echter kwamen de onzen om die stad van alle kanten aan te vallen en ze troffen die 
leeg aan. Ze betraden de stad en hebben daar gewoond zolang de belegering duurde 
voor de stad Arqa. Dichtbij die stad ligt een andere stad, die Marakia heet. De emir, die 
die stad betuurde heeft een verdrag met de onzen gesloten en hij liet de onzen zijn stad 
binnen en onze vaandels.  

                                                      
1 Abou Ali ibn Ammar 
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[xxxv] Genoeg voorraad voor de tocht. 
Dux quoque Godefridus et Boamundus, Flandrensisque comes, uenerunt usque ad 
Lichiam1 ciuitatem. Disseparauit2 enim se Boamundus ab eis, et reuersus est 
Antiochiam. Illi uero uenerunt, et obsederunt quandam urbem cui nomen Gibellum3. 
Audiens itaque Raimundus comes de Sancto Egidio quod innumerabilis paganorum gens 
rueret4 super nos ad certum bellum, ilico consilium habuit cum suis ut mandet 
senioribus qui sunt in obsidione Gibelli, quatinus5 eis subuenirent. Quod illi audientes, 
statim pacti sunt cum amiralio, facientes pacem cum eo, et acceperunt equos, et 
aurum; dimiseruntque urbem uenientes ad nos in adiutorium; sed illi non uenerunt ad 
bellum contra nos. Itaque comites predicti6 hospitati sunt ultra flumen, ibique 
obsederunt castrum illud. 
Non multo post equitauerunt nostri contra Tripolim, inueneruntque extra ciuitatem 
Turcos, Arabes, et Saracenos, quos inuaserunt nostri, et miserunt eos in fugam; et 
occiderunt maximam partem nobilium urbis. Tanta fuit paganorum occisio, et sanguinis 
effusio7, ut etiam aqua quae in ciuitate fluebat, uideretur rubere8 et fluere in cisternas9 
eorum, unde ualde fuerunt tristes alii dolentesque. Iam uero erant tanto timore 
perterriti, ut nullus eorum auderet exire extra ciuitatis portam. 
Alia uero die equitauerunt nostri ultra de10 Sem, et inuenerunt boues et oues et asinos, 
multaque animalia, camelos quoque depredati sunt fere tria milia. Obsedimus uero 
castrum supra dictum per tres menses, minus11 una die; ibique pascha12 Domini 
celebrauimus IIII idus13 Aprilis. Naues quippe nostrae uenerunt prope nos in quendam 
portum, quamdiu fuimus in illa obsidione, deferentes maximum mercatum, scilicet 
frumentum, uinum et carnem et caseum, et ordeum14, et oleum, unde maxima ubertas 
fuit in tota expeditione15. In illa denique obsidione feliciter acceperunt martyrium16 
plures ex nostris, uidelicet Anselmus de Riboatmont17, Willelmus Picardus18, et alii 
quos ignoro19. Rex quoque Tripolis sepe nuntios mittebat senioribus ut  

                                                      
1 Lichia    Laodikea 
2 disseparare   scheiden 
3 Gibellum   Gibel, in Syrië 
4 ruere 3 super + acc.  afstormen op 
5 quatinus + coni.  (op)dat 
6 predictus   eerder genoemd 
7 effusio   het vergieten 
8 rubere 2   rood zijn 
9 cisterna   waterbekken 
10 ultra de   voorbij aan 
11 minus + abl.   min 
12 Pascha   Pasen 
13 idus f. pl.   van April de 13e; hier dus: 10 april 
14 = hordeum   gerst 
15 expeditio   veldtocht, leger 
16 martyrium   martelaarsdood 
17 Anselmus de Riboatmont Anselm van Ribemont 
18 Willelmus Picardus  Willem van Picardië 
19 ignorare   niet kennen 
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[xxxv] 
Ook hertog Godfried en Bohemund en de graaf van Vlaanderen kwamen helemaal tot 
aan de stad Laodikea. Bohemund immers zonderde zich van hen af en hij is 
teruggekeerd naar Antiochië. Zij kwamen echter en hebben een stad belegerd, die Gibel 
heette. Toen Raimond de graaf van Saint-Gilles dus hoorde, dat een ontelbare menigte 
heidenen op ons afstormde voor een zekere strijd, hield hij onmiddellijk beraad met de 
zijnen, om de heren te laten weten, die bij de belegering van Gibel waren, dat ze te hulp 
aan hen moesten komen. Toen zij dat hoorden, hebben ze onmiddellijk een pact 
gesloten met de emir, waarbij ze vrede sloten met hem en ze kregen paarden en goud; 
ze gaven de stad op, terwijl ze ons te hulp kwamen; maar de heidenen kwamen niet 
voor een oorlog tegen ons. Dus hebben de boven genoemde graven aan de andere kant 
van de rivier verbleven en ze hebben daar dat fort belegerd. 
Korte tijd daarna reden de onzen tegen Tripoli en ze vonden buiten de stad de Turken, 
Arabieren en Saracenen, die door de onzen zijn aangevallen en ze hebben hen op de 
vlucht gejaagd; en ze hebben het grootste deel van de adel van de stad gedood. Zo 
groot was de slachting onder de heidenen en het bloedvergieten, dat zelfs het water, 
dat in de stad vloeide rood scheen te zijn en in hun cisternes scheen te vloeien, 
waardoor de anderen zeer bedroefd en verdrietig waren. Verder waren ze echter door 
zo’n grote angst verschrikt, dat geen van hen de poort van de stad durfde uit te gaan. 
Op een andere dag echter reden de onzen voorbij aan Sem en ze vonden koeien en 
schapen en ezels en ze hebben vele dieren, ook ongeveer 3000 kamelen buit gemaakt. 
Wij hebben echter het boven genoemde fort belegerd gedurende drie maanden op één 
dag na; daar hebben wij het Pasen van de Heer gevierd op tien april. Onze schepen zijn 
namelijk dichtbij ons in een haven gekomen, in de tijd dat wij bezig waren met die 
belegering, terwijl ze zeer veel handel brachten, te weten graan, wijn, vlees en kaas en 
gerst, waardoor een zeer grote overvloed in het hele leger is geweest. Daarnaast 
hebben nog tijdens die belegering meer van de onzen tot hun geluk het martelaarschap 
gekregen, namelijk Anselm van Ribemont, Willem van Picardië en nog meer anderen, 
die ik niet ken. Ook de koning van Tripoli stuurde vaak boden aan onze heren 



233 
 

dimitterent castrum, et cum eo concordarentur1. Audientes itaque nostri hoc, scilicet 
dux Godefridus, et Raimundus comes Sancti Egidii, ac Rotbertus Normannus, 
Flandrensisque comes, uidentesque nouos fructus2 properasse3, quia in medio Martio 
comedebamus4 nouellas5 fabas6, medio quoque Aprili frumentum7, consiliati8 sunt 
nostri dicentes, bonum ualde esse Hierosolimitanum iter explere cum nouis fructibus. 

                                                      
1 concordari   het eens worden 
2 fructus 4   vrucht 
3 properare   zich haasten, snel eraan komen 
4 comedere 3   eten 
5 novellus   nieuw, nieuw verkregen 
6 faba    boon 
7 frumentum   graan 
8 consiliari   overleggen 
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om het fort te verlaten en opdat ze het met hem eens werden. Toen de onzen dus dit 
hoorden, te weten de hertog Godfried en Raimond de graaf van Saint-Gilles en Robert 
de Normandiër en de graaf van Vlaanderen en toen ze zagen dat de vruchten snel 
gekomen waren, omdat wij half maart nieuwe bonen aten, ook half april graan, hebben 
de onzen overlegd, terwijl ze zeiden dat het zeer goed was de weg naar Jeruzalem te 
voltooien met nieuwe vruchten.  
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[xxxvi] Snel richting Jeruzalem. 
Discessimus igitur a castro, et peruenimus Tripolim in sexta feria, XIIImo die intrante 
Maio, ibique fuimus per tres dies. Tandem concordatus est rex Tripolis cum senioribus, 
illisque continuo dissoluit1 plus quam trecentos peregrinos, qui illic capti erant; 
deditque illis quindecim milia bisanteos, et quindecim equos magni precii2. Dedit etiam 
nobis magnum mercatum equorum, asinorum, omniumque bonorum, unde nimis 
ditata3 est omnis Christi militia. Pactus est uero cum illis, quia, si bellum, quod eis 
amiralius Babiloniae parabat, possent deuincere, et Hierusalem apprehendere, ille 
Christianus efficeretur, terramque ab eis recognosceret4, atque tali modo factum est 
placitum5. 
Nos autem discessimus ab urbe in secunda feria mensis Maii, transiuimusque per uiam 
artam6 et arduam7 tota die et nocte et peruenimus ad castrum cui nomen Bethelon8; 
deinde ad urbem quae dicitur Zebari9 secus mare, in qua passi sumus nimiam sitim10, et 
sic defessi11 peruenimus ad flumen cui nomen Braym12. Deinde transiuimus nocte ac die 
ascensionis13 Domini per montem, in quo est uia nimis angusta, et illic putauimus 
inimicos insidiantes14 nobis inuenire, sed Deo annuente15 nullus eorum audebat 
properare16 ante nos. Nostri denique milites precedentes17 nos liberauerunt18 ante nos 
uiam illam, et applicuimus19 ad ciuitatem iuxta mare quae dicitur Baruth, et inde 
uenimus ad aliam urbem quae uocatur Sagitta20, dehinc ad aliam, quae dicitur Sur21, et 
de Sur ad Acram22 ciuitatem. De Acra uero uenimus ad castrum cui nomen Cayphas23,  

                                                      
1 dissolvere 3   los laten 
2 precium = pretium  prijs, waarde 
3 ditari    zich verrijken, zich rijkelijk voorzien van  
4 recognoscere 3 ab   erkennen als bezit van  
5 placet, placitum est  men besluit 
6 artus    smal 
7 arduus   steil 
8 Bethelon   Bethelon(?) 
9 Zebari   Gibelet 
10 sitis    dorst 
11 defessus   vermoeid 
12 Braym   Brayn 
13 ascensio   verrijzenis; Hemelvaart des heren,  

2e donderdag voor Pinksteren 
14 insidiari + dat.  in hinderlaag liggen voor  
15 annuere 3   toeknikken 
16 properare   zich haasten 
17 precedere 3   vooruit gaan 
18 liberare   bevrijden 
19 applicare, applicui  naderen 
20 Sagitta   Sagitta, Saksakiya (?) 
21 Sur    Tyrus 
22 Acra    Akkon, oude havenstad in Galilea 
23 Cayphas   Haifa 
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[xxxvi] 
Wij zijn dus weg gegaan van het fort en we bereikten Tripoli op de zesde dag van de 
week, op de dertiende dag van begin mei en daar waren we drie dagen. Tenslotte is de 
koning van Tripoli het eens geworden met de heren en hij liet onmiddellijk meer dan 
300 pelgrims, die daar gevangen genomen waren, voor hen los en hij gaf hun 15.000 
bisantijnen en 15 paarden van grote waarde. Hij organiseerde ook voor ons een grote 
markt van paarden, ezels en alle goederen, waarmee heel het leger van Christus zich 
rijkelijk voorzien heeft. Hij heeft echter een verdrag met hen gesloten, dat hij, als zij de 
oorlog, die de emir van Babilonia tegen hen voorbereidde, konden winnen en Jeruzalem 
kon innemen, tot Christen bekeerd zou worden en dat hij het land als bezit van hen zou 
erkennen en wat hun bevallen is, is op zo’n wijze uitgevoerd. 
Wij zijn echter van de stad weggegaan op de tweede dag van de maand mei en we zijn 

verder gegaan over een 
smalle en steile weg de 
hele dag en nacht en we 
bereikten een fort, dat 
Bethelon heette, daarna 
een stad, die Gibelet 
heet dichtbij de zee, 
waar wij te grote dorst 
geleden hebben en zo 
zijn wij vermoeid 
aangekomen bij de 
rivier Brayn. Vervolgens 
gingen wij in de nacht 
en op de dag van de 
verrijzenis van de Heer 
over de berg, waar een 
zeer smalle weg is en wij 
meenden dat wij daar 
vijanden zouden 
aantreffen die ons 
belaagden, maar met de 
goedkeuring van God 
durfde geen van die 
voor ons op te dagen. 
Uiteindelijk hebben 
onze soldaten, die voor 
ons uitgingen voor ons 
die weg vrij gemaakt en 
wij naderden de stad bij 
de zee, die Beiroet heet 
en vandaar kwamen we 
bij een andere stad, die 

Sagitta heeft en daarna bij nog een, die Tyrus heet en van Tyrus bij de stad Akkon en 
van Akkon bereikten we een fort met de naam Haifa, 
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ac deinceps hospitati sumus iuxta Caesaream1, ibique celebrauimus Pentecosten2, tertia 
die3 exeunte Maio. Denique uenimus ad urbem Ramola4, quam Saraceni dimiserant 
uacuam propter metum Francorum. Iuxta quam erat honorabilis ecclesia in qua 
requieuit preciosissimum sancti Georgii5 corpus, quia illic a perfidis6 paganis pro Christi 
nomine feliciter martyrium suscepit. Ibi consiliati sunt nostri maiores, ut illic eligerent 
episcopum, qui hanc custodiret et erigeret ecclesiam. Cui suas dederunt decimas7, et 
auro argentoque ditauerunt8, et equis ac animalibus aliis, quo9 deuote10 et honeste 
uiueret cum illis qui cum eo essent. 
 

 

                                                      
1 Caesarea   Caesarea 
2 Pentecoste   de vijftigste dag na het paschafeest (Pasen), Pinksteren. 
3 30 Mei 
4 Ramola   Ramla 
5 Georgius   Joris (Georgius) van Cappadocië (gestorven 23 april 303) is een 
martelaar en heilige. Sint-Joris is een van de heiligen waarvan wordt aangenomen dat hij 
nooit heeft geleefd. De eerste vermeldingen over Joris zijn honderden jaren na zijn 
veronderstelde marteldood opgetekend. Het is ook niet duidelijk waar deze Sint-Joris geleefd 
zou hebben, men plaatst hem aan de Afrikaanse kust maar ook in Klein-Azië. Voor de 
ridderschap was de historiciteit van Sint-Joris onbelangrijk, het ging hen om een 
patroonheilige die krijgshaftig en moedig was en op een voor de krijgslieden aansprekende 
wijze, dus met het zwaard of de lans en niet met een gebed zoals bijvoorbeeld Romanus van 
Rouen, het kwaad overwon. De meeste heiligen waren vredelievend of contemplatief. In Joris 
vallen de mythen rond Koning Arthur en zijn drakendodende ridders samen met de 
christelijke heiligenverering. 
6 perfidus   onbetrouwbaar 
7 de cima   tiende deel van de buit 
8 ditare   verrijken 
9 quo + coni.   opdat daarmee 
10 devote adv.   toegewijd, vroom 
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en vervolgens hebben we in de buurt van Caesarea verbleven en daar hebben wij 
Pinksteren gevierd, op de derde dag van het einde van mei. Tenslotte kwamen we bij de 
stad Ramla, die de Saracenen vrij hadden opgegeven uit angst voor de Franken. In de 
buurt daarvan lag een eerbare kerk, waar het zeer waardevolle lichaam van de heilige 
Joris zijn rustplaats heeft gevonden, omdat hij daar van onbetrouwbare heiden voor de 
naam van Christus tot zijn geluk het martelaarschap op zich heeft genomen. Daar 
hebben onze heren beraadslaagd om een bisschop te kiezen, die deze kerk moest 
bewaken en moest opbouwen. Ze hebben aan hem hun tiende deel van de buit 
gegeven en hem verrijkt met goud en zilver en hem van de paarden en andere dieren 
gegeven opdat hij daardoor toegewijd en eervol zou leven met hen, die met hem 
waren. 
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[xxxvii] Dorst bij de belegering van Jeruzalem.  

Remansit ipse illic cum gaudio, nos autem letantes1 et exultantes2, usque ad ciuitatem 
Hierusalem peruenimus feria tertia, VIII idus3 Iunii, eamque mirabiliter obsedimus. 
Rotbertus namque Normannus eam obsedit a septentrione4, iuxta sancti Stephani5 
prothomartyris6 ecclesiam, ubi lapidatus7 est pro nomine Christi. Iuxta  
Rotbertum Flandrensis comes. Ab occidente uero obsedit eam dux Godefridus et 
Tancredus. A meridie8 obsedit eam comes Sancti Egidii, scilicet in monte Sion circa 
ecclesiam sanctae Mariae matris Domini, ubi Dominus cum suis cenauit9 discipulis. 
Tertia uero die ex nostris, scilicet Raimundus Piletus et Raimundus de Taurina10 et alii 
plures causa11 preliandi sequestrauerunt12 se ab exercitu inueneruntque bis centum 
Arabes, et preliati sunt Christi milites contra illos incredulos 13; et Deo adiuuante fortiter 
illos superauerunt, et occiderunt multos ex eis, et apprehenderunt triginta equos. 
Secunda uero ueniente feria14, aggredimur fortissime ciuitatem, tam mirabiliter, ut si 
scalae fuissent paratae, in nostra fuisset ciuitas manu. Tamen minorem strauimus15 
murum, et unam scalam ereximus ad maiorem murum. Super quam ascendebant nostri 
milites, et comminus16 percutiebant17 Saracenos suis ensibus18 et lanceis, et defensores  

                                                      
1 letari    blij zijn 
2 exultare   juichen 
3 idus f.pl.   13e dag in juni; hier: 6 juni 
4 septentrio, -ionis  het noorden   
5 Stefanus (Grieks: Στέφανος/Stephanos, in het Nederlands ook wel Sint-Steven of Sint-
Stefaan) geldt als de eerste martelaar van het christendom. Hij was de eerste diaken van de 
zeven die werden aangesteld door de apostelen om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder 
de weduwen. Hierdoor konden de apostelen zich concentreren op preken en lesgeven. Hij 
werd gestenigd na in Jeruzalem de hogepriester en de oudsten te hebben beschuldigd van de 
moord op de Messias. De latere apostel Paulus stemde met zijn executie in. 
Hij stierf in het jaar 35. Volgens een legende werd het lichaam van Stefanus in 415 ontdekt in 
Jeruzalem. Het lichaam werd overgebracht, met een tussenstop in Constantinopel, naar het 
Vaticaan in Rome. De vermaarde overblijfselen werden in het graf van Laurentius van Rome 
bijgezet. 
6 prothomartyr  oermartelaar 
7 lapidare   stenigen 
8 meridies   het zuiden 
9 cenare   eten 
10 Taurinus   van Turijn 
11 causa + gen.  wegens, om 
12 sequestrare   afzonderen 
13 incredulus   ongelovige 
14 secunda feria  maandag 
15 sternere 3, stravi, stratus neerslaan 
16 comminus    in een gevecht van man tegen man 
17 percutere 5   hevig treffen 
18 ensis    zwaard 
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[xxxvii] 
Hijzelf bleef daar achter met vreugde, maar wij blij en juichend kwamen helemaal tot aan de 
stad Jeruzalem op de derde dag van de week, op 6 juni en we hebben de stad buitengewoon 
belegerd. Want Robert de Normandiër belegerde de stad in het noorden bij de kerk van de 
oermartelaar de heilige Stefan, waar hij gestenigd is voor de naam van Christus. Daarnaast 
Robert de graaf van Vlaanderen. Echter in het westen belegerden Godfried en Tancred de 
stad. In het zuiden werd Jeruzalem belegerd door de graaf van Saint-Gilles, te weten op de 
berg Sion bij de kerk van de heilige Maria, de moeder van de Heer, waar de Heer met zijn 
discipelen het laatste avondmaal gehouden heeft. 
Echter op de derde dag hebben zich van de onzen o.a. Raimond Piletus en Raimond van 
Turijn en nog meer anderen verwijderd van het leger om te plunderen en ze vonden 200 
Arabieren en de soldaten van Christus hebben met die ongelovigen gestreden en met de 
hulp van God hebben ze hen dapper overwonnen en ze hebben velen van hen gedood en ze 
maakten 30 paarden buit. Echter toen de tweede dag van de week aanbrak, vielen wij zeer 
dapper de stad aan, zo buitengewoon, dat de stad, als ladders gereed waren geweest, in 
onze hand was geweest. Toch sloegen wij de kleinere muur neer en hebben we één ladder 
opgericht tegen de grootste muur. Onze ridders klommen op die ladder en troffen van nabij 
de Saracenen en de verdedigers van de stad hevig met hun zwaarden en lansen. 
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ciuitatis. Fueruntque mortui multi ex nostris, sed plures ex illis. In illa autem obsidione 
panes1 ad emendum2 inuenire non poteramus fere3 per spatium dierum decem, donec uenit 
nuntius nostrarum nauium4. Et in nimia pressura5 sitis detenti6 fuimus, ita ut per nimium 
terrorem et pauorem per sex milia7 nostros potaremus8 equos, et alia animalia. Syloa9 
namque fons qui est ad radicem10 montis Syon11, sustinebat12 nos; sed tamen cara13 
uendebatur aqua inter nos. 
Postquam enim uenit nuntius nostrarum nauium, acceperunt inter se nostri seniores 
consilium, quemadmodum mitterent milites qui fideliter custodirent homines et naues 
in portu Iaphie14. Summo autem diluculo, exierunt centum milites de exercitu Raimundi, 
comitis Sancti Egidii, Raimundus Piletus et Achardus de Mommellou15, et Willelmus de 
Sabra16, et ibant cum fiducia ad portum. Diuiserunt17 denique se triginta milites ex 
nostris ab aliis, et inuenerunt septingentos Arabes et Turcos ac Saracenos de exercitu 
ammirauisi18. Quos inuaserunt fortiter Christi milites, sed tam magna fuit uirtus illorum 
super19 nostros, ut undique circumcingerent illos. Et occiderunt Achardum de 
Mommellou, et pauperes homines pedites. Cum autem tenerent nostros iam inclusos, 
qui omnes putabant mori20, uenit aliis quidam nuntius, dicens Raimundo Pileto: ,Quid 
hic astas21 cum his militibus? Ecce omnes nostri in nimia districtione22 Arabum et 
Turcorum ac Saracenorum sunt; et forsitan in hac hora omnes mortui sunt. Succurrite 
ergo illis, succurrite!" Audientes nostri haec, statim cucurrerunt celeri cursu23, et 
festinanter peruenerunt usque ad illos preliando24. Paganorum uero gens uidens Christi 
milites, diuisit se; et fecerunt duo agmina. Nostri autem inuocato25 Christi nomine, tam  

                                                      
1 panis    brood 
2 emere   kopen 
3 fere    ongeveer 
4 navis    schip 
5 pressura   druk, persen 
6 detinere 2, -tinui, -tebtus vasthouden 
7 sex milia   6 mijl 
8 potare    drenken 
9 Syloa    Siloa 
10 radix, radicis  wortel, voet 
11 Syon    Sion 
12 sustinere 2   ondersteunen 
13 carus   duur, tegen een hoge prijs 
14 Iaphie   Jaffa 
15 Achardus de Mommellou Achard van Montmerle 
16 Willelmus de Sabra  Wilhelm van Sabran 
17 dividere 3, divisi  afscheiden 
18 ammiravisus  van de emir 
19 super + acc.   boven, meer dan 
20 mori    sterven 
21 astare   er staan 
22 districtio   kwelling, het bezig gehouden worden 
23 cursus   het rennen, vaart 
24 preliari   strijden; gerundium abl. is vergelijkbaar met ppa 
25 invocare   oproepen 
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Velen van de onzen zijn gestorven, maar meer van hen. Echter bij die belegering konden we 
geen brood te koop vinden gedurende ongeveer tien dagen, totdat een bericht van onze 
schepen kwam. En we zaten in de al te drukkende wurggreep van dorst vast, zo dat wij met 
zeer grote schrik en angst onze paarden en de andere dieren drenkten over een afstand van 
6 mijl. Want de bron Siloa, die aan de voet van de berg Zion is, hield ons op de been; maar 
toch werd onder ons water duur verkocht. 
Nadat echter bericht was gekomen van onze schepen, gingen onze heren met elkaar in 
beraad, hoe zij ridders moesten sturen, die de mensen en schepen betrouwbaar moesten 
bewaken in de haven Jaffa. Toen echter de dageraad aanbrak, gingen honderd ridders weg 
van het leger van Raimond, de graaf van Saint-Gilles, Raimond Piletus en Achard van 
Montmerle en Willem van Sabran en zij gingen met vertrouwen naar de haven. Tenslotte 
verwijderden dertig van de onzen zich van de rest en zij vonden 700 Arabieren en Turken en 
Saracenen van het leger van de emir. En hen vielen de ridders van Christus dapper aan, maar 
zo groot was de legermacht van hen, meer dan de onzen, dat ze hen van alle kanten 
omsingelden. En ze doodden Achard van Montmerle en arme voetsoldaten. Toen ze echter 
de onzen al ingesloten hielden, die meenden te sterven, bereikte een bode de rest, en die 
zei tegen Raimond Piletus: ‘Wat sta je hier maar met deze ridders? Zie, al de onzen worden 
gekweld door de Arabieren en Turken en Saracenen; en misschien zijn zij op dit moment 
allemaal dood. Rent hun dus te hulp, rent hun te hulp!’ Toen de onzen dit hoorden, renden 
ze onmiddellijk in snelle vaart en drongen ze door te vechten helemaal tot hen door. Toen 
echter de menigte heidenen de ridders van Christus zag, ging die uiteen en ze maakten twee 
kolonnes. De onzen echter vielen na de naam van Christus aangeroepen te hebben  
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acriter1 inuaserunt illos incredulos, ut quisque miles prosterneret2 suum3; Videntes uero illi 
quod non possent stare ante Francorum fortitudinem, timore nimio perterriti, uerterunt 
scapulas4 retro. Quos nostri persequentes fere per spatia5 quatuor milium, occiderunt 
multos ex eis, unumque retinuerunt uiuum6, qui noua7 eis per ordinem8 diceret; retinuerunt 
quoque centum et tres equos. 
In eadem obsidione tanta oppressione sitis fuimus grauati9, ut sueremus10 coria11 boum 
et bufalorum, in quibus deferebamus aquas fere per spatium sex miliariorum12. Ex illis 
quippe uasculis13 foetida14 utebamur aqua, et quantum ex olida15 aqua et ordeaceo16 
pane in nimia districtione et afflictione17 eramus cotidie. Saraceni namque in cunctis 
fontibus18 et aquis latentes19, insidiabantur20 nostris, eosque ubique occidebant et 
dilaniabant21, animalia quoque secum in suas cauernas22 et speluncas23 deducebant. 

                                                      
1 acriter   fel 
2 prosternere 3  tegen de grond slaan 
3 suum sc. adversariuim (tegenstander) 
4 scapula   schouder 
5 spatium   afstand 
6 vivus    levend 
7 novum   nieuws 
8 per ordinem   op de rij af 
9 gravare   belasten 
10 suere 3   naaien 
11 corium   huid 
12 miliarium   mijl 
13 vasculum   kannetje 
14 foetidus   vuil 
15 olidus   stinkend 
16 hordeaceus   gerste- 
17 afflictio   teistering 
18 fons, fontis   bron 
19 latere 2   zich schuil houden 
20 insidiari + dat.  belagen 
21 dilaniare   uiteenrijten 
22 caverna   hol, grot 
23 spelunca   grot 
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zo fel die ongelovigen aan, dat iedere ridder zijn tegenstander tegen de grond sloeg. 
Toen zij echter zagen dat zij niet stand konden houden tegen de dapperheid der 
Franken, keerden zij door zeer grote angst verschrikt zich om. De onzen actervolgden 
hen over ongeveer vier mijl en doodden velen van hen en ze hebben er één in leven 
gehouden, die hun nieuwigheden op de rij af moest vertellen. Ze hielden ook 103 
paarden achter. 
Bij dezelfde belegering hadden we het zo zwaar te verduren van dorst, dat wij huiden 
van runderen en buffels aan elkaar naaiden, waarin wij water vervoerden over 
ongeveer een afstand van zes mijl. Daaruit haalden wij kannetjes vuil water en wij 
werden althans dagelijks door stinkend water en gerstebrood al te zeer gekweld en 
geteisterd. Want de Saracenen hielden zich in alle bronnen en wateren schuil en 
belaagden de onzen daar en ze doodden hen overal en reten hen uiteen en namen ook 
de dieren met zich mee naar hun grotten en spelonken. 
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[xxxviii] Jeruzalem ingenomen.  
Tunc seniores nostri ordinauerunt quomodo ingeniare1 possent ciuitatem, ut ad 
adorandum2 nostri Salvatoris intrarent Sepulchrum. Feceruntque duo lignea3 castra, et 
alia plura machinamenta4. Dux Godefridus suum fecit castrum cum machinis5, et 
Raimundus comes similiter; quibus de longinquis terris attrahebant6 ligna. Saraceni 
igitur uidentes nostros facientes has machinas, mirabiliter muniebant ciuitatem, et 
turres nocte accrescebant7. Videntes autem nostri seniores ex qua parte esset ciuitas 
magis languida8, illuc in quadam nocte sabbati9 deportauerunt nostram machinam et 
ligneum castrum in orientalem10 partem. Summo autem diluculo erexerunt ea, et 
aptauerunt11 et ornauerunt12 castrum, in prima et secunda ac tertia feria. Comes 
namque Sancti Egidii, a meridiana plaga13 reficiebat suam machinam. Interea in tanta 
pressura sitis fuimus districti14, ut unus homo non posset pro uno denario ad 
sufficientiam15 habere aquam, aut exstinguere16 sitim suam. 
Nocte uero ac die in quarta et quinta feria mirabiliter aggredimur ciuitatem, ex omni 
parte; sed antequam inuaderemus eam, ordinauerunt episcopi et sacerdotes 
predicando et commonendo omnes, ut processionem Deo in circuitu17 Hierusalem 
celebrarent18, et orationes ac elemosinas19 et ieiunia20 fideliter facerent. Sexta uero 
feria summo mane21 undique aggredimur urbem, et nichil ei nocere potuimus, 
eramusque omnes stupefacti ac in nimio pauore. Appropinquante autem hora scilicet in 
qua Dominus noster Iesus Christus dignatus est22 pro nobis sufferre patibulum23 crucis, 
nostri milites fortiter pugnabant in castello, uidelicet dux Godefridus, et comes 
Eustachius frater eius. Tunc ascendit quidam miles ex nostris Laetholdus nomine super  

                                                      
1 ingeniare   sluw innemen 
2 adorare   aanbidden 
3 ligneus   houten 
4 machinamentum  belegeringswerktuig 
5 machina   geschut 
6 attrahere 3   aanvoeren 
7 accrescere 3   toenemen 
8 languidus   zwak, onverschillig 
9 sabbatum   sabbat 
10 orientalis   oostelijk 
11 aptare   in orde maken, toerusten 
12 ornare   toerusten 
13 plaga   streek, hemelstreek 
14 distringere 3, -strinxi-strictus kwellen 
15 sufficientius   voldoende 
16 exstinguere 3  blussen, bevredigen 
17 circuitus 4   omtrek 
18 celebrare   vieren 
19 elemosina   aalmoes 
20 ieiunium   vasten 
21 mane n. indecl.  ochtend 
22 dignari   zich verwaardigen 
23 patibulum   dwarshout 
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[xxxviii] 
Toen hebben onze heren bepaald, hoe ze de stad sluw konden innemen, opdat zij het 
graf van onze Redder ter aanbidding konden betreden. Ze hebben twee houten forten 
gemaakt en nog meer belegeringswerktuig. Hertog Godfried maakte zijn eigen fort 
incluis werktuig en graaf Raimond evenzo, waarvoor zij van verre gebieden timmerhout 
aansleepten. Toen de Saracenen dus zagen, dat de onzen dit oorlogstuig maakten, 
versterkten zij de stad buitengewoon en de torens namen in de nacht toe. Toen onze 
heren echter zagen aan welke kant de stad het zwakst was, hebben ze in een 
sabbatsnacht ons oorlogstuig daarheen verplaatst en een houten fort naar het 
oostelijke deel. Echter bij het begin van de dageraad hebben ze die opgericht en 
hebben ze het fort in orde gemaakt en toegerust, op de eerste, tweede en derde dag 
van de week. Want de graaf van Saint-Gilles herstelde in het zuiden zijn oorlogstuig, 
Intussen waren wij in zo’n grote drukkende kwelling van de dorst, dat één man niet 
voldoende water kon hebben voor één denarius of daarmee zijn dorst kon lessen. 
In de nacht en dag echter op de vierde en vijfde dag vielen wij de stad buitengwoon aan 
van iedere kant, maar voordat wij haar betraden, regelden de bisschoppen en priesters 
door te prediken en allen te vermanen, dat zij een processie voor God hielden rond 
Jeruzalem en dat zij gelovig zouden bidden en aalmoezen zouden geven en zouden 
vasten. Op de zesde dag echter vielen wij aan het begin van de ochtend van alle kanten 
de stad aan en wij konden die geen schade berokkenen en wij waren allen verbijsterd 
en in zeer grote angst. Toen echter het uur naderde, waarop onze Heer Jezus Christus 
zich verwaardigd heeft voor ons het dwarshout van het kruis te dragen, streden onze 
ridders dapper op het fort, namelijk hertog Godfried en zijn broer graaf Eustachius. 
Toen klom een ridder van de onzen genaamd Laethold op de muur van de stad
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murum urbis. Mox uero ut ascendit, omnes defensores ciuitatis fugerunt per muros et 
per ciuitatem, nostrique subsecuti1 persequebantur eos occidendo et detruncando2 
usque ad Templum Salomonis. Ibique talis occisio3 fuit, ut nostri in sanguine illorum 
pedes usque ad cauillas mitterent. 
At Raimundus comes a meridie4 conduxit suum exercitum et castellum usque prope 
murum, sed inter castellum et murum erat quaedam fouea5 nimis profunda6. Tunc 
consiliati sunt nostri ut implerent foueam, feceruntque preconari7, ut si aliquis in illam 
foueam portasset tres petras8, unum haberet denarium. Perdurauit9 uero haec 
impletio10 per tres dies et noctes. Tandem plena fouea conduxerunt castellum iuxta 
murum. Illi autem qui intus erant mirabiliter preliabantur cum nostris, igne et lapidibus. 
Audiens itaque comes quod Franci essent in urbe, suis dixit hominibus: ,Quid tardatis11? 
Ecce omnes Francigenae12 iam sunt in urbe." Amiralius itaque qui erat in Turri David, 
reddidit se comiti, eique aperuit portam ubi peregrini persoluere13 solebant tributa14. 
Intrantes autem nostri ciuitatem peregrini, persequebantur et occidebant Saracenos 
usque ad Templum Salomonis. In quo congregati, dederunt nostris maximum bellum 
per totum diem, ita ut sanguis illorum per totum templum flueret. Tandem superatis 
paganis, apprehenderunt nostri masculos15 et feminas sat16 in templo, et occiderunt 
quos uoluerunt, et quos uoluerunt retinuerunt uiuos. Super Templum uero Salomonis 
erat maxima paganorum congregatio17 utriusque sexus18, quibus Taucredus et Gaston 
de Beert19 dederunt sua uexilla20. 
Mox cucurrerunt per uniuersam21 urbem, capientes aurum et argentum, equos et 
mulos, domosque plenas22 omnibus bonis. Venerunt autem omnes nostri gaudentes et 
prae23 nimio gaudio plorantes ad nostri Saluatoris Iesu sepulchrum adorandum, et  

                                                      
1 subsequi, -secutus onmiddellijk volgen 
2 detruncare  onthoofden 
3 occisio  slachting 
4 meridies  middag, zuiden 
5 fovea   kuil 
6 profundus  diep 
7 preconari  verkondigen 
8 petra   steen 
9 perdurare  voortduren 
10 impletio  het vullen 
11 tardare  talmen 
12 Francigena  Frank 
13 persolvere 3 betalen 
14 tributum  belasting, heffing 
15 masculus  man 
16 sat   voldoende, hier: veel 
17 congregatio  verzameling 
18 sexus 4e  geslacht 
19 Gaston de Beert Gaston van Bearn 
20 vexillum  vaandel 
21 universus  geheel 
22 plenus + abl. vol van 
23 prae + abl.  wegens 
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Daarna echter, zodra hij erop geklommen was, zijn alle verdedigers van de stad over de 
muren gevlucht en door de stad en de onzen zijn hen op de voet gevolgd en hebben 
hen nagezeten al dodend en onthoofdend tot aan de Tempel van Salomon. Daar vond 
zo’n slachting plaats, dat de onzen in het bloed van hen hun voeten tot aan de enkels 
zetten. 
Maar graaf Raimond heeft vanuit het zuiden zijn leger aangevoerd en het fort tot 
dichtbij de muur gebracht, maar tussen het fort en de muur was een zeer diepe kuil. 
Toen hebben de onzen het plan opgevat die kuil te vullen en ze hebben het laten 
afkondigen, dat als iemand drie stenen naar die kuil zou hebben gebracht, hij één 
denarius zou hebben. Het vullen van die kuil duurde drie dagen en nachten. 
Uiteindelijk, toen die kuil vol was, bracht men het fort dichtbij de muur. Zij echter, die 
binnen waren, streden buitengewoon met de onzen, met vuur en stenen. Toen de graaf 
dus hoorde, dat de Franken in de stad waren, zei hij tegen zijn mannen ‘Wat talmen 
jullie? Zie, alle Franken zijn al in de stad.’ De emir dus, die in de toren van David was, gaf 
zich over aan de graaf en hij opende voor hem de poort, waar de pelgrims gewoon 
waren de belasting te betalen. Toen onze pelgrims dus de stad betraden, achtervolgden 
en doodden zij de Saracenen tot aan de Tempel van Salomon. Daar verzameld leverden 
ze zeer zwaar slag met de onzen gedurende een hele dag, zo dat hun bloed door de 
hele tempel vloeide. Toen uiteindelijk de heidenen overwonnen waren, grepen de 
onzen vele mannen en vrouwen in de tempel en zij doodden wie ze wilden en ze 
hielden in leven wie ze wilden. Op de tempel van Salomon was een zeer grote 
verzameling heidenen van ieder van beide sexen, aan wie Tancred en Gaston van Bearn 
hun vaandels hebben gegeven. 
Daarna renden ze door heel de stad. Ze grepen goud en zilver, paarden en muildieren 
en ze namen huizen vol van alle goederen in bezit. Al de onzen echter kwamen blij en 
huilend van al te grote vreugde bij het graf van onze Redder Jezus om te bidden en 
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reddiderunt ei capitale debitum1. Mane autem facto ascenderunt nostri caute2 supra 
tectum templi, et inuaserunt Saracenos masculos et feminas, decollantes3 eos nudis4 
ensibus5. Alli uero dabant se precipites6 e templo. Hoc uidens Tancredus iratus est 
nimis. 

                                                      
1 capitale debitum gelofte 
2 caute adv.  voorzichtig 
3 decollare  onthoofden 
4 nudus  naakt, getrokken 
5 ensis   zwaard 
6 se precipitem dare zich naar beneden storten 
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en ze losten de gelofte aan hem in. Toen het echter ochtend geworden was, zijn de onzen 
voorzichtig op het dak van de tempel geklommen en ze hebben de Saraceense mannen en 
vrouwen aangevallen en met onbloot zwaard hebben ze hen onthoofd. Anderen wierpen 
zich echter van de tempel af. Bij het zien hiervan was Tancred zeer boos.



251 
 

 

[xxxix] Godfried koning van Jeruzalem.  
Tunc nostri tenuerunt concilium, ut unusquisque faceret elemosinas cum orationibus1, 
quatinus sibi Deus eligeret quem uellet regnare super alios et regere ciuitatem. 
Iusserunt quoque Saracenos mortuos omues eici2 foras, prae nimio foetore3; quia omnis 
urbs fere plena erat illorum cadaueribus. Et uiui Saraceni trahebant mortuos ante 
portarum exitus, et ordinabant montes ex eis, quasi essent domos4. Tales occisiones de 
paganorum gente nullus unquam audiuit nec uidit; quoniam pyrae5 erant ordinatae ex 
eis sicut metae6, et nemo scit numerum eorum nisi solus Deus. Fecit uero comes 
Raimundus conduci amiralium et alios qui cum eo erant, usque Scalonam7, sanos et 
illaesos8. 
Octauo autem die quo ciuitas fuit capta, elegerunt ducem Godefridum principem9 
ciuitatis, qui debellaret10 paganos et custodiret Christianos. Similiter elegerunt 
patriarcham sapientissimum et honorabilem uirum nomine Arnulfum, in die sancti Petri 
ad Vincula. Haec ciuitas fuit capta a Christianis Dei XV die Iulii, in sexta feria. 
Interea nuntius uenit Tancredo et comiti Eustachio, ut prepararent se et pergerent11 ad 
recipiendam Neopolitanam urbem12. Exierunt illi et duxerunt secum multos milites et 
pedones13, et peruenerunt ad urbem. Habitatores vero illius reddiderunt se ilico14. 
Denuo15 mandauit illis dux, ut cito uenirent ad bellum quod nobis ammirauisus16 
Babyloniae preparat urbi Scalonae. Illi autem festinando intrauerunt montaneam 
quaerentes Saracenorum bella, et uenerunt Caesaream. Itaque uenientes illi iuxta mare 
ad urbem Ramole, illic inuenerunt multos Arabes, qui precursores17 erant belli. Quos 
nostri persequentes, apprehenderunt plures ex eis, qui dixerunt omnia belli noua, ubi 
essent et quot essent, aut ubi bellare disponerent18 contra Christianos. Quod audiens 
Tancredus statim misit nuntium Hierusalem duci Godefrido et patriarchae, omnibusque 
principibus dicens: ,Sciatis quod nobis paratum est bellum Scalonae, uenite ergo 
festinanter cum omni uirtute19 quam habere poteritis!" Tunc iussit dux summoneri  

                                                      
1 oratio  gebed 
2 eicere 5  naar buiten gooien 
3 foetor  stank 
4 opvallend: accusativus, terwijl het nom.zou moeten zijn. 
5 pyra   brandstapel 
6 meta   kegel 
7 Scalona  Askalon 
8 illaesus  ongekwetst 
9 princeps  vorst 
10 debellare  overwinnen 
11 pergere 3  verder gaan 
12 Neapolitana urbs Nablus 
13 pedo, pedonis voetknecht 
14 ilico   terstond 
15 denuo  opnieuw 
16 ammiravisus emir 
17 precursores  voorhoede 
18 disponere  bepalen 
19 virtus  deugd, manschappen 
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[xxxix] 
Toen hielden de onzen beraad, dat een ieder aalmoezen zou geven en zou bidden, 
totdat God voor hem de man uitkoos, van wie hij wilde dat hij koning was over de 
anderen en de stad zou besturen. Ook hebben ze bevolen alle dode Saracenen buiten 
de stad te gooien, vanwege de te grote stank, omdat zo’n beetje heel de stad vol was 
van hun lijken. En de levende Saracenen sleepten de dode voor de uitgangen van de 
poorten en ze maakten bergen van hen als waren het huizen. Niemand heeft ooit van 
zulke slachtingen op het volk der heidenen gehoord en ook heeft niemand die gezien; 
omdat de brandstapels van hen gemaakt waren als kegels, weet ook niemand tenzij 
alleen God het aantal van hen. Graaf Raimond heeft echter de emir en de anderen, die 
met hem waren, gezond en ongekwetst laten brengen tot aan Askalon. 
Op de achtste dag echter sinds de inname va de stad kozen ze hertog Godfried tot vorst 
van de stad, die de heidenen geheel moest verslaan en de  christenen moest bewaken. 
Evenzo hebben zij als patriarch de zeer wijze en eerbare man genaamd Arnolf 
uitgekozen op de dag van de Heilige Petrus in de Boeien1. Deze stad is door de  
christenen ingenomen 15 juli op de zesde dag van de week. 
Intussen kwam een bode tot Tancred en graaf Eustachius, opdat ze zich zouden 
voorbereiden en en verder zouden gaan om Nablus te krijgen. Zij zijn vertrokken en 
hebben vele ridders en voetsoldaten met zich meegenomen en kwamen bij de stad. De 
bewoners daarvan gaven zich onmiddellijk over. Opnieuw droeg de hertog hun op, dat 
zij snel naar de oorlog kwamen, die de emir van Babilon voorbereidde tegen de stad 
Askalon. Zij echter betraden in haast de berg op zoek naar gevechten met de Saracenen 
en ze kwamen naar Caesarea. Dus toen zij bij de zee kwamen bij de stad Ramla, troffen 
ze daar veel Arabieren aan, die de voorhoede van de strijd waren. In achtervolging op 
dezen grepen zij meer van hen, die van alle nieuwe gevechten zeiden, waar die waren 
en hoeveel ze waren of waar ze bepaalden tegen de  christenen te strijden. Toen 
Tancred dit hoorde, stuurde hij onmiddellijk een bode naar Jeruzalem naar hertog 
Godfried en de patriarch en alle vorsten met de boodschap: ‘Jullie moeten weten, dat 
ons een gevecht te Askalon te wachten staat, komt dus snel met het hele leger, dat 
jullie zullen kunnen hebben.’ Toen beval de hertog, dat allen gemaand werden,

                                                      
1 Sint-Petrus' Banden of Sint-Pieters Banden is het feest van de bevrijding van Petrus. Het 
wordt gevierd op 1 augustus. Na de liturgievernieuwing van 1962 is het feest van de kalender 
geschrapt. Enkel waar men de liturgie van vóór 1962 viert, is het behouden gebleven. En ook 
waar de Kerk of stad Sint-Petrus' banden als patroon heeft is het een hoogfeest. 
De bevrijding van de apostel Petrus wordt beschreven in hoofdstuk 12 van het Bijbelboek 
Handelingen. Petrus was door Herodes gevangengenomen en sliep tussen twee soldaten aan 
wie hij met twee kettingen (de 'banden') was vastgeketend. Er verscheen een engel die hem 
wakker maakte en hem zei om hem te volgen. De ketenen werden verbroken, twee 
wachtposten werden gepasseerd, en de ijzeren poort van de gevangenis ging vanzelf open. 
Toen ze op veilige afstand waren, verdween de engel en merkte Petrus dat het bezoek van de 
engel geen droom was, maar zich werkelijk had afgespeeld 
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omnes, ut fideliter irent preparati Scalonam, obuiam inimicis nostris. Ipse uero cum 
patriarcha et Rotberto Flandrensi comite exiuit de urbe in feria tertia, et Marturanensis1 
episcopus cum eis. Comes uero Sancti Egidii ac Rotbertus Nortmannus dixerunt se non 
exituros, nisi certum bellum scirent. Iusserunt ergo militibus suis, ut pergerent uidere si 
bellum uere2 esset; et reuerterentur quantocius3, qui ipsi mox essent parati ire. Ierunt 
illi, uideruntque bellum, et cito renuntiauerunt se uidisse oculis suis. Continuo dux 
apprehenso4 Marturanensi episcopo, mandauit5 Hierusalem, quo milites qui ibi erant 
preparent se et ueniant ad bellum. 
Quarta uero feria, illi principes exierunt, et militauerunt6 ad bellum. Episcopus uero 
Marturanensis rediit, reportans uerba missa patriarchae et duci, exieruntque Saraceni 
obuiam ei, et apprehensum secum duxerunt. Petrus uero Heremita remansit 
Hierusalem, ordinando et precipiendo Grecis et Latinis7 atque clericis8, ut fideliter Deo 
processionem celebrarent, et orationes elemosinasque facerent, ut Deus populo suo 
uictoriam daret. Clerici et presbyteri, induti9 sacris uestibus ad Templum Domini 
conduxere processionem, missas et orationes decantantes10, ut suum defenderet 
populum. 
Denique patriarcha et episcopi aliique seniores congregati sunt ad flumen, quod est ex 
hac parte Scalonae. Illic multa animalia, boum, camelorum, ouium, atque omnium 
bonorum depredati sunt. Venerunt autem Arabes fere trecenti irrueruntque nostri 
super illos, et apprehenderunt duos ex eis, persequentes alios usque ad eorum 
exercitum. Sero autem facto, patriarcha fecit preconari11 per omnem hostem12, ut in 
summo mane cras13 essent omnes parati ad bellum, excommunicans14 ne ullus homo 
intenderet15 ad ulla spolia16 donec bellum esset factum; sed eo facto reuerterentur cum 
felici gaudio ad capiendum quicquid eis predestinatum17 esset a Domino. 
Summo uero diluculo in sexta feria intrauerunt in uallem nimis pulchram secus18 litus19 
maris, in qua suas ordinauerunt acies20. Dux instruxit suam aciem, et comes  

                                                      
1 Marturanensis  van Martirano 
2 vere    werkelijk 
3 quantocius   zo snel mogelijk 
4 apprehendere 3, -hendi, -hensus grijpen, laten komen 
5 mandare   hier: zenden naar  
6 militare   als soldaat dienst doen, hier: zich begeven (als soldaat) 
7 vul aan: presbyteris 
8 clericus   geestelijke 
9 indutus + abl.  gehuld in 
10 decantare   zingend voordragen 
11 preconari   verkondigen 
12 hostis   leger 
13 cras    morgen 
14 excommunicare  opdragen op straffe van excommunicatie 
15 intendere 3   zich richten 
16 spolia n.pl.   buit 
17 predestinare  voorbestemmen 
18 secus + acc.   dichtbij 
19 litus, litoris   onzijdig 
20 acies 5   slaglinie 
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dat ze trouw voorbereid naar Askalon gingen, onze vijanden tegemoet. Hijzelf echter 
ging met de patriarch en Robert de Normandiër uit de stad op de derde dag van de 
week, en de bisschop van Martirano met hen. De graaf echter van Saint-Gilles en Robert 
de Normandiër zeiden, dat zij niet zouden weggaan, tenzij ze wisten dat de strijd vast 
stond. Ze hebben dus hun ridders bevolen, dat ze gingen kijken of er echt oorlog was en 
om zo snel mogelijk terug te keren om zelf daarna gereed te zijn te gaan. Zij gingen dus 
en zagen de strijd en berichtten snel, dat ze het met eigen ogen gezien hadden. 
Onmiddellijk heeft de hertog, nadat hij de bisschop van Martirano had laten komen, 
hem naar Jeruzalem gestuurd, opdat de ridders, die daar waren, zich door hem zouden 
voorbereiden en naar de strijd zouden komen. 
Echter op de vierde dag zijn die vorsten vertrokken en hebben ze zich begeven naar de 
strijd. De bisschop echter van Martirano keerde terug, terwijl hij de woorden 
meebracht die aan de patriarch en de hertog gericht waren en de Saracenen rukten uit 
hem tegemoet en toen ze hem te pakken hadden gekregen, namen ze hem met zich 
mee. Petrus de Heremiet echter bleef achter in Jeruzalem, terwijl hij het regelde en aan 
Griekse en Latijnse priesters en geestelijken voorschreef, dat zij gelovig voor God een 
processie hielden en baden en aalmoezen gaven, opdat God zijn volk de overwinning 
gaf. De geestelijken en priesters, gehuld in hun heilige kleren, leidden de processie naar 
de tempel van de Heer, terwijl zij missen en gebeden zongen, opdat hij zijn volk zou 
verdedigen. 
Tenslotte zijn de patriarch en de bisschoppen en de andere heren bij de rivier bijeen 
gekomen, die aan deze kant van Askalon is. Daar hebben ze veel dieren, namelijk 
runderen, kamelen, schapen, en alle goederen buitgemaakt. Er kwamen echter 
ongeveer driehonderd Arabieren en de onzen stormden op hen af en ze grepen twee 
van hen en ze achtervolgden de rest tot aan het leger van hen. Toen het echter laat 
geworden was, heeft de patriarch door heel het hele leger heen laten afkondigen, dat 
allen de volgende dag in de vroege ochtend gereed voor de oorlog moesten zijn en hij 
droeg op straffe van excommunicatie op, dat geen man zich op enige buit zou richten, 
totdat de strijd voorbij was, dat zij echter, wanneer die voorbij was, met gelukzalige 
vreugde zich moesten wenden tot het pakken van alwat voor hen door de Heer 
voorbestemd was.  
Echter bij het begin van het ochtendgloren zijn ze op de zesde dag een zeer mooie vallei 
binnengetrokken dichtbij de zeekust, waar ze hun linies hebben opgesteld. De hertog 
stelde zijn linie op en de graaf van Normandië de zijne, 



255 
 

Nortmanniae suam, comes Sancti Egidii suam, comes Flandrensis suam, comes 
Eustachius suam, Tancredus et Gaston suam. Ordinauerunt quoque pedites et 
sagittarios1 qui precederent2 milites; et sic ordinauerunt omnia, statimque coeperunt 
militare3 in nomine domini Iesu Christi. In sinistra uero parte fuit dux Godefridus cum 
sua acie; comesque Sancti Egidii equitauit4 iuxta mare in dextera parte, comes 
Nortmanniae et comes Flandrensis et Tancredus omnesque alii equitabant in medio. 
Tunc nostri coeperunt paulatim ambulare5. Pagani uero stabant parati ad bellum. 
Vnusquisque suum habebat uasculum6 pendens collo, ex quibus potarent7 
persequentes nos; sed illis non licuit, gratia8 Dei. 
Comes autem de Nortmannia cernens ammirauissi stantarum9 habere quoddam 
pomum10 aureum in summitate11 hastae, quae erat cooperta12 argento, ruit 
uehementer super illum, eumque uulnerauit usque ad mortem. Ex alia parte, comes 
Flandrensis nimis acriter illos inuasit. Tancredus igitur impetum fecit per medium 
tentoriorum13 eorum. Quod uidentes pagani, continuo inierunt fugam. Paganorum 
multitudo erat innumerabilis, numerumque eorum nemo scit nisi solus Deus. Bella uero 
erant immensa; sed uirtus diuina comitabatur14 nobiscum tam magna, tam fortis, quod 
statim superauimus illos. Stabant autem inimici Dei excecati15 et stupefacti16, ac 
uidentes Christi milites apertis17 oculis nil uidebant, et contra Christianos erigere18 se 
non audebant, uirtute Dei tremefacti. Pro nimio timore ascendebant in arbores, in 
quibus putabant se abscondere; at nostri sagittando et cum lanceis et ensibus 
occidendo eos ad terram precipitabant. Alii autem iactabant se in terram, non audentes 
erigere se contra nos. Nostri igitur illos detruncabant, sicut aliquis detruncat animalia ad 
macellum19. Comes Sancti Egidii iuxta mare occidit ex eis sine numero. Alii uero se 
precipitabant in mare, alii fugiebant huc illucque. 

                                                      
1 sagittarius  boogschutter 
2 precedere 3 + acc. voor.. uitlopen 
3 militare  als soldaat dienen, de oorlog ondernemen 
4 equitare  te paard doorkruisen 
5 ambulare  wandelen, lopen, optrekken 
6 vasculum  kannetje 
7 potare  drinken 
8 gratia + gen.  dankzij 
9 stantarum  standaard 
10 pomum  appel 
11 summitas  spits 
12 coopertus  bedekt 
13 tentoria n.pl. tenten, kamp 
14 comitari  vergezellen 
15 excecatus  verblind 
16 stupefactus  verbijsterd 
17 apertus  open 
18 erigere 3  verheffen 
19 macellum  markt 
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Veniens itaque ammirauissus ante ciuitatem, dolens et maerens1, lacrimando dixit: ,O 
deorum spiritus, quis unquam uidit uel audiuit talia? Tanta potestas2, tanta uirtus, tanta  

                                                      
1 maerere 2  bedroefd zijn 
2 potestas  macht 
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de graaf van Saint-Gilles de zijne, de graaf van Vlaanderen die van hem, graaf 
Eustachius de zijne en Tancred en Gaston de hunne. Ze hebben ook voetsoldaten en 
boogschutters opgesteld, die aan de ridders vooraf moesten gaan en ze hebben zo alles 
geregeld en ze zijn onmiddellijk begonnen in de naam van de heer Jezus Christus strijd 
te leveren. Aan de linker kant echter was de hertog Godfried met zijn linie en graaf 
Saint-Gilles reed bij de zee aan de rechter vleugel, de graaf van Normandië en van 
Vlaanderen en Tancred en alle anderen reden in het centrum. Toen begonnen de onzen 
langzaam op te rukken. De heidenen stonden echter klaar voor de oorlog. Een ieder had 
zijn kannetje aan zijn hals hangen, om daaruit te drinken, terwijl ze achtervolgden, maar 
dankzij God stond hun dat niet vrij. 
Toen echter de graaf van Normandië zag, dat de standaard van de emir een gouden 
appel bovenop de lans had, die met zilver was bedekt, stormde hij vol vuur op hem af 
en bracht hem een dodelijke wond toe. Van de andere kant viel de graaf van 
Vlaanderen hen zeer fel aan. Tancred dus deed een aanval door het centrum van hun 
kamp. Toen de heidenen dit zagen, sloegen ze onmiddellijk op de vlucht. De menigte 
heidenen was ontelbaar en niemand kent hun aantal tenzij alleen God. De gevechten 
echter waren enorm, maar zo grote, zo dappere goddelijke deugd begeleidde de onzen, 
dat wij hen onmiddellijk overwonnen hebben. De vijanden echter van God stonden 
verblind en verbijsterd en ookal zagen ze de ridders van Christus, toch zagen ze niets en 
zij durfden zich niet te verheffen tegen de  christenen, omdat ze door de deugd van God 
aan het trillen gebracht waren. Uit zeer grote angst klommen ze in bomen, waar ze 
dachten zich te verbergen, maar de onzen doodden hen door pijlen te schieten en met 
lansen en zwaarden en ze lieten hen op de grond vallen. Anderen echter wierpen zich 
op de grond, omdat ze zich niet tegen ons durfden te verheffen. De onzen dus 
onthoofden hen, zoals iemand dieren onthoofdt bij de markt. De graaf van Saint-Gilles 
doodde bij de zee van hen tallozen. Anderen echter stortten zich in zee, weer anderen 
vluchtten alle kanten op. 
Toen dus de emir voor de stad kwam verdrietig en bedroefd, zei hij huilend: ‘O adem 
van goden, wie heeft ooit zulke dingen gezien, wie heeft ze vernomen? Zo’n grote 
macht, zo’n grote deugd, zo’n groot leger 
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militia quae nunquam ab ulla gente fuit superata, modo a tantilla1 gente Christianorum 
est deuicta! Heu mihi tristis ac dolens, quid amplius dicam? Superatus sum a gente 
mendica2, inermi3 et pauperrima; quae non habet nisi saccum4 et peram5. Ipsa modo 
persequitur6 gentem Aegiptiacam, quae illi plerumque7 suas largita est8 elemosinas, 
dum olim per omnem nostram patriam mendicarent9. Huc conduxi ad conuentionem10 
ducenta milia militum, et uideo ipsos laxis11 frenis12 fugientes per uiam Babylonicam, et 
non audent reuerti aduersus gentem Francigenam. Iuro per Machumet13 et per omnia 
deorum numina, quod ulterius14 non retinebo milites conuentione aliqua, quia expulsus 
sum a gente aduena15. Conduxi omnia armorum genera, et omnia machinamenta ut eos 
obsiderem in Hierusalem, et ipsi preuenerunt16 me ad bellum itinere dierum duorum. 
Heu michi, quid amplius dicam? Inhonoratus ero semper in terra Babilonica." 
Nostri autem acceperunt eius stantarum, quod comparauit17 comes de Nortmannia 
uiginti marchas18 argenti, et dedit patriarchae in Dei honorem Sanctique Sepulchri. 
Ensem uero emit quidam sexaginta bisanteis. Superati sunt itaque inimici nostri Deo 
annuente. Omnes naues terrarum paganorum ibi aderant. Homines uero qui intus 
erant, uidentes ammirauisum fugientem cum suo exercitu, statim suspenderunt19 
uela20, et impulerunt21 se in alta maria. Reuersi sunt nostri ad tentoria eorum, 
acceperuntque innumera spolia auri, argenti, omniumque bonorum; omniumque 
animalium genera, ac omnium armorum instrumenta22. Quae uoluerunt asportarunt, 
reliqua igne consumpserunt. 
Reuersi sunt nostri cum gaudio Hierusalem, deferentes secum omnia bona, quae illis 
erant necessaria. Hoc bellum actum est pridie23 idus24 Augusti, largiente1 haec domino  

                                                      
1 tantillus  nietig 
2 mendicus  armzalig 
3 inermis  ongewapend 
4 saccus  grof geweven kledingstuk 
5 pera   knapzak, ransel 
6 persequi  achtervolgen 
7 plerumque  meestal 
8 largiri   rijkelijk geven 
9 mendicare  bedelen 
10 conventio  een treffen, een verzamelde legermacht 
11 laxus  gevierd 
12 frenum  teugel 
13 Machumet  Mohammed 
14 ulterius  langer 
15 advena  vreemd 
16 prevenire   iemand te snel af zijn 
17 comparare  opkopen 
18 marcha  mark 
19 suspendere 3 laten zakken; heisen 
20 velum  zeil 
21 se impellere, -puli van wal steken 
22 instrumentum gereedschap 
23 pridie  daags voor 
24 idus pl.f.   de iden van augustus vallen op de 13e  
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dat nooit door enig volk overwonnen was, slechts door het nietige volk der christenen is 
het compleet verslagen. Ach ik droevige en verdrietige, wat moet ik meer zeggen? Ik 
ben overwonnen door een armzalig volk, dat geen wapens heeft en zeer arm is, dat 
alleen maar grof geweven kleding heeft en een ransel. Zelf achtervolgt het nu het 
Egyptische volk, dat het meestal zijn aalmoezen heeft gegeven, toen het ooit eens 
bedelde in ons vaderland. Ik heb hierheen tweeduizend ridders naar een treffen 
gebracht en ik zie hen met de teugels gevierd over de weg naar Babilonia vluchten en ze 
durven niet om te keren tegen het volk der Franken. Ik zweer bij Mohammed en bij al 
de machten der goden, dat ik mijn ridders niet langer van een treffen terug zal houden, 
omdat ik door een vreemd volk ben verdreven. Ik heb alle soorten wapenen bijeen 
gebracht en alle belegeringstuig om hen in Jeruzalem te belegeren en zij zijn zelf mij 
met twee dagmarsen te snel afgeweest. Ach mij, wat moet ik verder zeggen. Ik zal 
ongeëerd zijn in het Babilonische land.’  
De onzen hebben zijn standaard te pakken gekregen, die de graaf van Normandië heeft 
gekocht voor 20 marken zilver en hij heeft die gegeven aan de patriarch ter ere van God 
en het Heilige Graf. Een zeker persoon heeft echter het zwaard gekocht voor 60 
byzantijnen, Onze vijanden zijn dus overwonnen met de goedkeuring van God. Alle 
schepen van de landen der heidenen waren daar aanwezig. De mensen echter, die 
binnen waren, zagen de emir vluchten met zijn leger en onmiddellijk hesen zij de zeilen 
en staken zij van wal de diepe zee op. De onzen zijn teruggekeerd naar het tentenkamp 
van hen en hebben een onschatbare buit aan goud gemaakt en gereedschappen van 
alle wapens. Wat zij wilden, hebben ze meegenomen en de rest hebben ze met vuur 
vernietigd. 
De onzen zijn met vreugde teruggekeerd naar Jeruzalem, terwijl ze alle goederen met 
zich meenamen, die voor hen noodzakelijk waren. Deze oorlog is gevoerd op 12 
augustus, terwijl onze heer Jezus Christus dit gaf, aan wie eer en roem is nu en altijd en 
tot in de eeuwen der eeuwen.  

                                                                                                                                                                      
1 largiri   schenken 
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nostro Iesu Christo, cui est honor et gloria nunc et semper et in secula seculorum. Dicat 
omnis spiritus1: Amen. 

                                                      
1 spiritus 4  ziel 
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Laat iedere ziel zeggen: Amen. 
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Vocabularium 
 
apostolicus(dominus)   de zendeling, de paus, die de apostolische zetel van  
     Petrus heeft. 
abbas, abbatis    abt 
abesse     afwezig zijn 
abnegare    verloochenen,ontkennen  
absolvere, -solvi,-solutus  verlossen 
absque + abl.    zonder 
abstrahere 3, -traxi   wegtrekken 
abundantia    overvloed 
accendere, accendi, accensus aansteken 
accrescere 3    toenemen 
Achardus de Mommellou  Achard van Montmerle 
Achardus de Monte Merloi   Achard van Montmerle 
acies 5     gelid, slaglinie 
Acra     Akkon 
acriter     fel 
ad + acc.    tot, om te dienen als 
ad ultimum    tenslotte 
adhuc     bovendien 
adinvicem    elkaar, met elkander, onder elkaar  
aditus 4    nadering 
adiutorium    hulp 
adoptio    het aannemen als kind 
adorare    aanbidden 
adquiescere 3,-quievi + dat.   zich neerleggen bij 
adquirere 3    winnen, verwerven, veroveren  
adunare    samenbrengen, verenigen 
adunatim    verenigd 
advena    vreemd 
adventus    komst 
aedificare     bouwen 
aegritudo, -dinis   ziekte 
aequalis    gelijk 
aequaliter    evenzeer 
aer, aeris    lucht, hemel 
aestimare    schatten, menen 
aestivus    zomer- 
aestuare    branden van verlangen 
aestus 4    hitte 
aeternum    eeuwigheid 
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aevum    eeuwigheid 
afferre    aanvoeren 
afflictio   het getroffen zijn, teistering    
agere 3    doen, brengen 
aggredi, aggressus 5  aanvallen 
agmen, agminis  stoet, colonne 
agnoscere 3   herkennen, zich realiseren 
Agulani   naam van een volk 
Albara    al-Bara 
albus    wit 
Aleph    Haleb 
alienare a + abl.  verwijderen van 
alimentum   voedingsmiddel, voedsel, verzorging   
aliquanti, -ae, -a  vrij veel 
aliquantulum   een beetje 
alloqui    spreken tot 
almus    mild 
altare n., altaris  altaar 
altercari   ruzie maken 
altercatio   ruzie 
alumnus   kind, telg 
alveus    bedding 
amarus   bitter 
Amazonius   van de Amazones 
ambulare   wandelen, lopen, optrekken 
amittere 3   verliezen 
ammiralius   emir, bevelhebber 
ammiravisus   van de emir 
amodo    vanaf nu 
amplius   langer, meer, bovendien 
Andronopolis   Andronopolis 
angelus   engel 
angulus   afgelegen plek, hoek 
angustus   smal 
angustia   benardheid, tekort, bezorgdheid 
anima    ziel, leven 
annuere 3   instemmen 
Anselmus de Riboatmont Anselm van Ribemont 
antequem + coni.  voordat (met doel) 
Antiochenus   van Antiochia 
Antiochia   Antiochia 
anxiari    zich ongerust maken 
anxietas, -tatis  bezorgdheid, angst 
aperte     duidelijk 
apertus   open 
appellare 3   manen, ter verantwoording roepen 
applicare, -plicui + dat. landen in, op, verbinden, naderen  
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apprehendere 3, -hendi, -hensus grijpen, laten komen 
appretiare + abl.pretii schatten op 
approximare   naderen 
aptare    in orde maken, toerusten 
arbalista   kruisboog 
arbiter    bevelhebber, beslisser 
arbitrari   menen 
Archae    Arqa 
archiepiscopus  aartsbisschop 
arcus 4    boog 
ardere 2 tr.   in brand steken 
arduus    steil 
ariditas, -tatis   droogte 
aridus    droog 
armare    bewapenen 
armarus   bitter 
armiger, -geri   schildknaap 
arripere 5, -ripui,-reptus aangrijpen 
arripere   inslaan 
artus    nauw, smal, beperkt  
arva n.pl.   landerijen 
ascendere 3, -scendi  opstijgen 
ascensio   verrijzenis; Hemelvaart des heren, 2e donderdag voor  
    Pinksteren 
ascensus   weg omhoog 
asininus   ezel- 
asinus    ezel 
asportare   aanvoeren (foutief i.p.v. apportare) 
assentire + dat.  toestaan 
assentire ad   instemmen met 
astare    er(bij) staan 
astrum    ster 
athleta    kampvechter 
atrium    ontvangsthal 
attendere 3   erop toezien, naleven, afwachten  
attingere 3   te beurt vallen 
attrahere 3   aanvoeren, verwerven 
auctoritas, -tatis  gezag 
audacter adv.   vermetel 
aufferre, abstuli,-latus afpakken 
aurora    dageraad 
aurus    subst. ī m gouden munt ter waarde van 25 denarii. 
Azamitae 
Babilonia   Caïro 
baiulare   dragen 
balteus   bandelier 
baptizare   dopen 
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Bardarus    de Vardari, rivier in Macedonië 
Bari locativus   te Bari 
Baris    Bari 
bellare    oorlogsvoering 
bellipotens   machtig in de oorlog 
benedicere 3   zegenen, prijzen 
benedictus   gezegend 
bis    twee maal 
bisanteus   van Byzantium 
bisanteus, bisantius  Byzantijnse gouden munt ;ter waarde van 25 denarii  
Boamundus   Bohemund I de Guiscard (ook wel Bohemund) was heer van 
Tarente en later vorst van Antiochië (ca. 1058 - 3 maart 1111) en een van de leiders van de 
Eerste Kruistocht en Normandisch edelman. 
bonus, melior, optimus 
bos, bovis   koe, rund 
Botrenthrot   Botrenthrot 
Brachium   de Dardanellen 
Brandosis   Brindisi 
Braym    Brayn 
bullire    koken, zieden 
burgus    fort 
byzanteus   Byzantijnse gouden munt 
caballus   paard 
cacumen, -minis n.  top 
cadaver n.   lijk 
cadere 3, cecidi  vallen ophouden 
caedere, cecidi, caesus breken 
Caesarea   Schaizar 
calcare    trappen 
calipha kalief, besturen en het geloof te vertegenwoordigen en te 

beschermen. 'Kalief' is ook een begrip uit de Koran, dat 
ongeveer gelijk is aan het christelijke begrip 'rentmeesterschap'. 
Het betekent verzorger en onderhouder van de aarde. 

callidus   sluw 
calx, calcis   kalksteen 
Camela   La Chamelle 
candidatus   in wit gehuld 
caper, capri   bok 
capitale debitum  gelofte 
captivitas   krijgsgevangenschap 
caput n.   hoofd, begin 
carere 2 + abl.   zijn zonder 
carnalis   aards, lijfelijk 
caro, carnis f.   vlees 
carpentarius   wagenmaker, timmerman 
carpere   plukken, afleggen 
carta    papier, brief 
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carus    duur, tegen een hoge prijs 
casale    dorp 
caseus    kaas 
Cassianus   Yaghi Siyan 
Castoria    Castoria, plaats in het Noorden van Griekenland 
castrametari   een kamp opzetten 
castrum   vesting 
cathedra   (leer)stoel 
causa + gen.   wegens, om 
caute adv.    voorzichtig, met zorg    
cautela   zorg, oplettendheid 
caverna   hol, grot 
Cayphas   Haifa 
cedere 3 = caedere: cecidi, caesus  afhakken 
celebrare   vieren, houden 
celer, celeris, celere  snel 
cenare    eten 
cernere 3    zien, kijken 
certe adv.   in ieder geval 
ceu    zoals 
christianitas, -tatis  christendom 
cibus    voedsel 
circuitus 4   omtrek 
circumcingere 3  omsingelen 
circumquaque   rondom 
cisterna   waterbekken 
citius adv.   hier: snel 
citius    snel; weliswaar qua vorm comparativus 
civitas, -tatis   burgerij, stad 
Civitus    Civitot 
claritas, -tatis   helderheid 
clericus   geestelijke, van de clerus 
clipeus    schild 
coangustare   samendringen 
coartare   samendringen, in een wurggreep houden 
cogere, coegi, coactus bijeendrijven, dwingen 
cogitatio   gedachte 
cognoscere 3   vernemen over .. van .. 
colere     vereren 
collectus   verzameld  
collegium   genootschap, gemeenschap, ridderschap, ridderstand 
colligere 3, -legi, -lectus verzamelen 
collis    heuvel 
collum    nek 
colonus   boer, bewoner 
columna   pijler  
comburere 3, -bussi, -bustus verbranden 
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comedere 3   eten 
comes, comitis  graaf 
comitari   vergezellen 
comminus adv.  van dichtbij, in een gevecht van man tegen man 
committere 3, -misi  toevertrouwen 
committere cum  voeren met 
commonere 2   vermanen  
communicare + dat.  deel hebben aan  
comparare   gereed maken, zich verschaffen (afnemen?), opkopen  
compellere 3, -pulli, -pulsus dwingen 
compendium   besparing, pas 
compositus   samengesteld 
conangustare   opeen te dringen 
concedere, -cessi  instemmen, toestaan 
concludere 3, -clusi, -clusus opsluiten 
concordare   het eens laten worden met 
concordari cum  het eens worden met 
concordia   eendracht 
concorditer   eendrachtig 
concors, -cordis  eendrachtig 
concurrere 3   te hoop lopen 
condolere 2 + dat.  medelijden hebben met 
conducere 3   aanvoeren, in dienst nemen  
confestim   ijlings 
confidere 3   vertrouwen hebben 
confinium   grens, grensgebied 
confiteri, confessus  bekennen 
confortare   versterken, sterken, troosten 
congregare   samenbrengen 
congregatio   verzamelde menigte, verzameling 
congregare   bijeenbrengen 
congruus + dat.  passend bij 
congruus ad   geschikt voor 
conostabilis   bevelhebber 
conquassare   ontwrichten, verstoren 
consecrare   wijden 
consentire + dat.  het eens zijn met, akkoord gaan   
consepelire + dat.  begraven samen met 
conservare   redden, bewaren 
consiliari   beraadslagen 
consilium   beraad, vergadering, advies 
consolari   troosten 
consolatio, -tionis  troost 
conspectus 4   aanblik 
consternare   in verwarring brengen 
constituere 3   aanleggen 
constringere 3   dichtsnoeren, opsluiten 
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consulere 3   overleggen 
contestari   bezweren 
continuo   onmiddellijk 
continere 2 ad + acc.  houden, tellen bij 
contingit, -tigit, ut + coni. het gebeurt dat 
continuo   onmiddellijk 
contra + acc.   naar 
contrarius + dat.  tegengesteld aan, anders dan 
contremiscere 3  trillen 
contristare   bedroefd maken, versomberen 
contristari   bedroefd, toornig worden 
contubernium   tentgenootschap, leger(kamp) 
conturbare   in de war brengen, verontrusten 
convenire + dat.  passen bij, geschikt zijn 
conveniens   geschikt, aangenaam 
conventio   afspraak, een treffen, een verzamelde legermacht, verdrag 
coopertus   bedekt 
copia    voorraad 
coquere    koken 
cor n., cordis   hart 
coram + abl.   ten overstaan van  
corda    pees 
corium    huid 
Corosanus   Khorazan 
corpalatius   corpalatius, hofmeier 
corporalis   lichamelijk 
corripere 5, -ripui, -reptus aangrijpen 
corroborare   versterken 
Corrozani   uit Khorazan 
Corrozanum   te Khorazan 
consolari   troosten 
cotidianus   dagelijks 
cotidie    dagelijks 
Coxon    Göksun (oud-Grieks: Kykysòs, Κυκυσός; Latijn: Coxon of 
Cucusus) een stad in het district van Kahramanmaraş provincie in Turkije, dichtbij de bronnen 
van de rivier de Ceyhan (in de oudheid Pyramos). 
cras    morgen 
crastinus dies   de dag van morgen 
crastinus   van morgen 
crebrescere 3   zich verspreiden 
credere 3, -didi  toevertrouwen 
cremare    verbranden 
cricumcingere 3  omsingelen 
crucialis   martelend 
cruciare   kwellen 
crudelis   wreed 
crux, crucis   kruis 
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cubiculum   slaapkamer, vertrek 
cultor    bebouwer, bewoner 
cultura    verzorging, verering 
cultus 4   verering, naleving 
cuncti m.pl.   alle 
cursor    hardloper, renbode, verspieder 
cursus 4   het rennen, vaart 
Curti    de Koerden 
custodia   bewaking 
Cyuitus   Civitot 
dampnum   schade 
dare mercatum  markt organiseren 
de + abl.   vanuit, i.p.v., sinds, van, op 
de Monte Pislerio  van Montpelier 
de suo    uit eigen zak 
debellare   overwinnen 
decantare   zingen, zingend voordragen 
decima   tiende deel van de buit 
decollare   onthoofden 
decoquere 3   koken 
dedecus, -coris  schande 
deducere 3   meenemen 
deesse + dat.   ontbreken aan 
defendere de + abl.  verdedigen tegen 
defessus   vermoeid 
deferre, -tuli, -latus  wegleiden, overbrengen 
deficere 5   bezwijken, versagen 
deinceps   daarna 
deliberare   overwegen 
deliciae   genietingen, luxe 
delictum   vergrijp 
deludere 3   misleiden 
demergere 3, demersus onderdompelen 
demittere 3   naar beneden laten, naar beneden werpen 
demoniacus   bezeten 
demonstrare   tonen 
denarii m.pl.   denarii, zilvermunt van 10 as; hier: geld 
denegare   weigeren 
denique   tenslotte 
denuo    opnieuw 
deorsum   beneden 
deprecari   smeken 
depredari   plunderen, buit maken 
deprimere 3    onderdrukken 
derelinquere, -liqui  verlaten 
descendere 3   afdalen 
describere 3   beschrijven 
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descriptio   beschrijving 
desepelire   opgraven 
desertum   verlaten gebied 
desiderare   verlangen 
desinere 3   ophouden 
deterius facere + dat.  iemand iets ergers aandoen   
deterrimus   zeer slecht 
detinere 2, -tinui, -tebtus vasthouden 
deturbare   afbreken 
detruncare   afhakken, verminken, snoeien, breken, onthoofden 
devastare   vernietigen, verwoesten 
devetare   verbieden, versperren 
devincere 3, -vici, -victus (volledig) overwinnen 
devote adv.   toegewijd, vroom 
devotus   vroom 
diabolicus   duivels 
diabolus   de duivel 
dictum    woord 
dies crastinus   de dag van morgen, de volgende dag 
dies martis   dinsdag 
diffamatus   geroemd 
digitus    vinger 
dignari    waardig keuren, zich verwaardigen 
dilaniare   uiteenrijten 
dilectio, -tionis  liefde 
diligens   gewetensvol 
diligenter   nauwgezet 
diligere 3   beminnen 
diluculum   dageraad 
dimicare   strijden 
dimittere 3   loslaten 
dirigere 3   ontplooien 
discedere 3, -cessi  weggaan 
discernere 3   beslissen, beslechten 
discipulus   leerling 
dispergere 3, dispersi  verspreiden, verdelen, verstrooien, verpletteren 
disponere   bepalen 
disseparare   scheiden 
dissimulare   veinzen 
dissipare   uiteenwerpen, verstrooien, verwoesten 
dissolvere 3   los laten 
distare    verwijderd zijn 
districtio   kwelling, het beziggehouden worden  
distringere 3, -strinxi-strictus kwellen, uitrekken? 
ditare    verrijken 
ditari    zich verrijken, zich rijkelijk voorzien van  
diversus   verscheiden 
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dives, divitis   rijk 
dividere 3 a   scheiden van  
dividere (ab) 3, divisi, divisus afscheiden (van), verdelen 
divinus    goddelijk 
dolere 2   verdriet hebben 
domestici   familie, huisvrienden 
dominari   meester zijn 
dominicus   des heren 
donec    totdat 
dorsum   rug 
dubitare   aarzelen 
dubitatio   twijfel 
dulcis    zoet 
durare    voortduren 
durus    hard 
dux    hertog 
Dyrrhachium    nu Dürres, stad in Albanië 
ebdomas, -adis  week 
ecclesia   kerk 
edere 3   eten 
edificare   bouwen 
edocere 2,-docui, -doctus op de hoogte brengen 
effeminatus   verwijfd 
efficere 5, -feci, -fectus maken (tot) 
effundere 3, -fudi, -fusus vergieten 
effusio    het vergieten 
egere 2   behoeftig zijn 
egestas   gebrek 
egredi, egressus  wegtrekken 
egregius   voortreffelijk 
eicere 5, eieci   verdrijven, naar buiten gooien 
elemosina   aalmoes 
eligere 3, -legi   uitkiezen 
eloquium   welsprekendheid, woord 
emere    kopen 
emollire   verzwakken, week maken 
emittere 3, -misi, -missus wegzenden, wegschieten 
ensis    zwaard 
eo    hierom, met dit gevolg 
equinus   paarden- 
equitare   rijden, te paard doorkruisen, te paard rijden 
Erachia   Herakleia, nu Kapıkırı; Het Latmosgebergte was reeds in pre-
historische tijden bewoond. Vóór de komst van de Grieken leefden hier de Kariërs en de 
Lelegen (genoemd door Homeros). Alexander de Grote verplaatste de stad en liet de 
vestingmuren bouwen. In de christelijke tijd vestigden zich hier vele monniken. Christodoulos 
ging hiervandaan naar Patmos en stichtte daar in 1088 het klooster Johannes Theologos, 
boven de grot der Openbaring. 
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erectus   rechtop, aandachtig, omhoog gericht    
erga + acc.   jegens 
erigere 3 (se)   (zich) verheffen, oprichten  
eripere 5 ab   weg rukken van 
erogare   uitgeven 
erubescere 3   rood worden, zich schamen 
essentia   het zijn, het wezen 
estimare   menen 
et quod ..?   Hoe zit het met het feit dat ..? 
Eurardus de Puisatio  Everhard van Puiset 
evadere, -vasi 3  ontsnappen 
evangelium   het evangelie   
evenire   gebeuren 
evertere 3   vernietigen, verdrijven 
exaltare   verhogen 
excecatus   verblind 
excelsus   hoog oprijzend, verheven 
excipere 5,-cepi, -ceptus uitzonderen 
excommunicare  opdragen op straffe van excommunicatie 
excommunicatus  geëxcommuniceerd, vervloekt 
excubare   de wacht houden 
execratus   vervloekt 
exerere, -serui, -exertus laten zien 
exinde    daarna 
exire    aflopen, weggaan  
exoriri, exortus  opduiken 
expandere 3, -pandi  uitvouwen, verspreiden 
expectare   afwachten 
expedire   vrij maken 
expeditio   vedtocht, leger 
expendere 3 in + acc.  laten maken tot  
expergefacere 5  wekken, tot bezinning brengen 
expergisci 3   wakker worden, zich vermannen 
explere 2   vervullen 
explicere    eindigen 
explorare   onderzoeken 
explorator   verspieder 
expugnare   bedwingen, overwinnen 
exsecratus   vervloekt 
exsistere 3, extiti  worden, pf. zijn 
exspectare   wachten op, uitkijken, onderzoeken  
exspoliare   plunderen 
exstinguere 3   blussen, bevredigen 
exsultare   juichen, uitgelaten zijn 
extemplo   onmiddellijk 
extendere 3   opzetten 
extensio   uitspreiding 
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extra + acc.   buiten 
exultare   juichen 
faba    boon 
facere + aci.   ervoor zorgen, dat 
facere + inf.   laten 
facies 5   gezicht, gelaat 
fames, famis   honger 
famulatus 4   dienstbaarheid 
Farfar    Orontes 
farina    meel 
fatigatus   vermoeid 
favere 2   begunstigen, gunstig gezind zijn 
felix    gelukkig, genadig 
fere adv.   ongeveer 
feria    feestdag, dag 
ferire    slaan 
feritas    woestheid 
ferox    woest 
ferreus    ijzeren 
fertur + nci   men zegt dat 
festinans   zich haastend 
festinanter   haastig 
festinare   zich haasten 
festinatio   haast 
festine adv.   haastig 
festivitas, -tatis  feest 
fidelis    gelovig 
fidelitas   trouw (als leenman)   
fideliter   betrouwbaar,gelovig 
fiducialiter   vol zelfvertrouwen, veilig, trouw 
fieri ex parte + gen.  de kant kiezen van  
figere 3, fixi   vastmaken 
fingere 3   doen alsof, verzinnen, liegen, veinzen  
firmiter adv.   zeker, sterk 
flebotomare   aderlaten 
fluvius     rivier 
fodere 5, fodi   ondergraven, uitgraven 
foetere 2   stinken 
foetidus   vuil 
foetor    stank 
fons, fontis   bron 
foras adv.   naar buiten 
foris adv.   buiten 
formido, -dinis  angst 
formosus   mooi 
forsitan   misschien 
forte    misschien 



274 
 

fortitudo, -dinis  kracht, dapperheid 
fovea    kuil 
fragor    gekraak 
Francigena   Frank 
Francigenus   Frankisch 
frangere   openbreken 
fraudulens   met bedrog 
frenum   teugel 
frequens   vaak 
frequenter   herhaaldelijk, in groten getale  
fricare    afwrijven 
frons,frontis   gelid 
fructus 4   vrucht 
frumentum   graan 
frustra    tevergeefs 
frustum   brok 
fulgere 2   schitteren 
funda    slinger (om kogels weg te werpen) 
fundare   vestigen 
fundere 3, fudi, fusus  vergieten 
funis    koord 
furia    woede, waanzin 
furor    razernij 
furtim    heimelijk 
galea    helm 
Galliae: de Romeinen hadden verschillende Gallische provincies gehad. 
gallina    kip 
Gallus    Galliër 
garrire    zwetsen, babbelen, kletsen 
Gaston de Beert  Gaston van Bearn 
gaudere 2, gavisus  blij zijn 
gemitus 4   gezucht 
generatio, -tionis  volk, afkomst 
genetrix, -tricis  moeder 
gens, gentis   volk, mensen 
gentiles pl.   heidenen, stamverwanten 
genus, generis   geslacht, afkomst 
Georgius   Joris (Georgius) van Cappadocië (gestorven 23 april 303) is een 
martelaar en heilige. Sint-Joris is een van de heiligen waarvan wordt aangenomen dat hij 
nooit heeft geleefd. De eerste vermeldingen over Joris zijn honderden jaren na zijn 
veronderstelde marteldood opgetekend. Het is ook niet duidelijk waar deze Sint-Joris geleefd 
zou hebben, men plaatst hem aan de Afrikaanse kust maar ook in Klein-Azië. Voor de 
ridderschap was de historiciteit van Sint-Joris onbelangrijk, het ging hen om een 
patroonheilige die krijgshaftig en moedig was en op een voor de krijgslieden aansprekende 
wijze, dus met het zwaard of de lans en niet met een gebed zoals bijvoorbeeld Romanus van 
Rouen, het kwaad overwon. De meeste heiligen waren vredelievend of contemplatief. In Joris 
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vallen de mythen rond Koning Arthur en zijn drakendodende ridders samen met de 
christelijke heiligenverering. 
getranscribeerd Grieks 
Gibellum   Gibel, in Syrië 
glorificari   roemen 
gloriosus   roemrijk 
gradus 4   stap 
grates referre   dank betuigen 
gratia + gen.   dankzij 
gratia    dienst, genade, gunst 
gratis    kosteloos 
gravare   belasten 
Grecus    Griek 
gressus 4   stap 
grex, gregis   kudde 
Gualtherius Sinehabere  Walter zonder Have 
Gulferius de Daturre  Gottfried von Lastours 
habere virtutem  een moedige daad verrrichten 
habita n.pl.   bezit, goederen 
habitator   bewoner 
hamus    haak 
hasta    lans 
herba    gras 
hereditas, -tatis  erfenis 
heres, heredis   erfgenaam 
hereticus   ketter 
heri    gisteren 
Hermenii   Armeniërs 
hesitare   aarzelen, twijfelen 
hesternus   van de vorige dag 
Hierosolimitanus  van Jeruzalem 
hinc    van hier 
hominium   leenmanschap, toewijding 
honestare se   zich gereed maken 
honestare   versieren 
honor    eer, schoonheid 
honorabilis   eervol, eerwaardig, eerzaam 
honorificare   eer bewijzen, eren 
honustus + abl.  beladen met; hypercorrectie i.p.v. onustus 
hora    uur 
hordeaceus   gerste- 
hordeum   gerst 
hospitare   gastvrij ontvangen, bezoeken, verblijven als gast 
hostis f.   leger 
huc et illuc   hier- en daarheen 
hucusque   tot aan dit moment 
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Hugo Magnus   Hugo de Grote: Hugo I van Vermandois (ca. 1053 - Tarsus, 18 
oktober 1101) bijg. de Grote, was een zoon van Hendrik I van Frankrijk en van Anna van Kiev. 
Hij was getrouwd met Adelheid (1062-1122), erfdochter van Herbert IV van Vermandois en 
verwierf zo de graafschappen Vermandois en Valois in 1080. 
huiusmodi   van deze aard, zulke 
humidus   vochtig 
humilis    nederig 
humiliter   nederig 
Hunfredus de Monte Scabioso Humfred van Monte Scaglioso 
iactare    telkens gooien 
iaculari    speren gooien, speren werpen 
iam dudum   al lang, lang geleden   
iamiam   meteen 
iamiamque   zo dadelijk, ieder ogenblik, al 
Iaphie    Jaffa 
ibidem    juist toen, bij dezelfde gelegenheid 
ictus 4    klap 
id mihi opus est  ik heb dit nodig 
idoneus   geschikt 
idus f. pl.   de Iden (13e of 15e van een maand) 
ieiunium   vasten 
ignorare   niet kennen 
ilico    terstond 
illaesus   ongekwetst 
illic    daar 
illico    terstond 
illuc    daarheen 
imber, imbris   regen 
immensus   onmetelijk 
immortalis   onsterfelijk, eeuwig 
impedire   vasthouden 
impeditus   gehinderd, tegengehouden, zwaar bepakt 
impellere 3   drijven 
impendere 3   besteden, gebruiken 
imperium   macht 
implere 2   vervullen 
impletio   het vullen 
improvide adv.  onbekommerd 
imprudens   argeloos, onverstandig, onervaren 
impunitus   ongestraft 
in hunc modum  op deze wijze, zo 
in quantum   tot zover als 
in unum   gezamenlijk, tezamen, op een hoop  
inaquosus   zonder water 
incautus adi.   onvoorzichtig 
incendium   brand 
inchoare   beginnen 
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incidere 3 in + acc.  terecht komen in 
incidere 3   doorsnijden, insnijden 
inclinus  met gebogen knieën 
inclitus   beroemd 
includere 3, -clusus  opsluiten 
incognitus   onbekend 
incolumis   ongedeerd 
incredere + abl.  geloven in 
incredulus   ongelofelijk, ongelovig 
increpare   uitvaren tegen 
inde     daardoor 
indicare   aanwijzen 
indignus   onwaardig 
indutus + abl.  gehuld in 
ineffabilis   onuitspreekbaar 
inermis  ongewapend 
infamia   schandvlek 
infelicitas, -tatis  ongeluk 
infelix   ongelukkig, ellendig 
infirmitas, -tatis  zwakte 
infra + acc.    in, binnen onder, tot aan 
ingemere 3, -gemui  zuchten, klagen (om) 
ingeniare   bekokstoven, sluw innemen 
ingeniatus   ontworpen 
ingeniose     scherpzinnig, vindingrijk 
ingeniosus + gen.  scherpzinnig/vindingrijk op het gebied van,geschikt voor; deze  
ingeniosus   scherpzinnig 
ingenium   verstand 
inhabitabilis   onbewoonbaar 
inibi    daar 
iniquus   onbillijk, onrechtschapen 
inire pactum  een verdrag sluiten 
innumerabilis   ontelbaar, enorm 
inopia  gebrek 
inpresentiarum   voor het ogenblik, voorlopig 
inquirere 3   onderzoeken, zoeken naar  
insanire  waanzinnig zijn 
insidiae   hinderlaag 
insidiari + dat.  belagen, belegeren   
insimul   tegelijk 
instare + dat.  aandringen bij, in het nauw drijven 
instrumentum  werktuig, gereedschap 
insuper   bovendien 
integer, integra, integrum geheel 
intendere 3  zich richten 
intentio   ijver, oplettendheid 
interim   intussen 
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interitus 4   ondergang 
interpres, -pretis  tolk 
intimus    diepst 
intra + acc.   binnen 
intrare   beginnen 
introire   naar binnen gaan 
introitus 4   intocht, ingang 
intus adv.   binnen 
inutilis  onbruikbaar 
invasio, invasionis  aanval 
invenire  vinden, meemaken, ervaren 
investigare   onderzoeken, opsporen, trachten te weten komen 
invicem   beurtelings 
invictus   onoverwinnelijk, onoverwonnen 
invitus   tegen de zin 
invocare   aanroepen, oproepen 
iocundus   aangenaam, vermakelijk, beminnelijk, geliefd  
ira + gen.  woede wegens 
irruere 3   afstormen op, stromen naar 
 
 Isuardus de Musone  Isard van Mouzo 
iter n., itineris  weg, tocht 
iterum   opnieuw 
iurare = acc.  zweren bij 
iudicium   oordeel 
iugiter   verzameld 
iugum    juk 
iunctus   verenigd 
iungere 3, iunxi, iunctus verbinden, de krachten bundelen 
iurare   zweren 
iusiurandum   eed 
iussu + gen.   op bevel van 
iustitia   gerechtigheid 
iustus    rechtvaardig, correct 
iuxta + acc.   naast 
kalendae pl.t.  de eerste 
Kephalia 
laborare   zich ervoor inzetten, zwoegen 
lacrimabiliter  wenend,  in tranen 
lacus 4   meer 
laedere 3   kwetsen 
laesio  kwetsing 
laetitia   vreugde 
laicus    leek 
lamentari   weeklagen, jammeren 
lancea  lans 
languere 2   uitgeput zijn 
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languidus   loom, zwak, traag, zwak, onverschillig  
lapidare   stenigen 
lapis, lapidis   steen 
largiri    rijkelijk geven, schenken 
largus    rijkelijk 
latenter adv.   heimelijk 
latere 2   zich schuil houden, verborgen zijn 
latitudo, -tudinis  breedte 
latus    breed 
laudabilis   prijzenswaardig 
laxus    gevierd 
ledere 3   kwetsen 
legare    als gezant, onderbevelhebber zenden 
legatio    gezantschap 
legatus    gezanten 
legere 3   lezen 
lesio, lesionis   kwetsuur 
letari    blij zijn 
letus    blij 
libens    gewillig 
libenter   graag 
liber, libera, liberum  vrij, vrijmoedig, open 
liberare ab/ de + abl.  bevrijden van 
licentia  vrijheid, vergunning 
Lichia    Laodikäa 
ligare    binden 
ligneus    houten 
lignum    hout 
lingua    tong, taal 
litigare    ruzie maken 
litus, litoris   onzijdig 
loca n.pl.   gebied 
loco + gen.   op de plaats van , als 
longe    verweg 
lora laxare   de teugels vieren 
lorica    pantser 
luctari    worstelen 
lugubris   treurig 
luxuria    weeldezucht 
macellum   markt 
machina   geschut 
machinamentum  belegeringswerktuig 
machmaria   moskee 
Machomet   Mohammed 
machumaria   de moskee 
Machumet   Mohammed 
maerere 2   bedroefd zijn 
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maestus   bedroefd 
magis magisque  steeds meer 
magnificare   verheerlijken 
maior natu   oudere 
maior    aanvoerder 
male tractare   mishandelen, het iemand zwaar maken  
Malfi Scafardi Pontes  Amalfi, onder Napels, de stad was in opstand gekomen in 1096 
mandare    opdragen, zenden, overhandigen, laten berichten 
mandare cum   meegeven met 
manducare   eten, kauwen 
mane n. indecl.  ochtend 
manifestus   duidelijk 
Maraclea   Marakia 
Marasim   Marasim 
marca    mark 
marcha   mark 
Marchisus   de Markies/Markgraaf: de markgraven waren in het bijzonder 
belast met de toezicht en beheer van een uit meerdere graafschappen bestaande mark, 
oftewel grote districten langs de grenzen van het rijk. 
mare n.   de zee 
martirium   martelaarschap 
martirizare   de martelaarsdood laten sterven 
martis dies   dag van Mars =mardi = dinsdag  
Marturanensis  van Martirano 
martyrium   martelaarschap, martelaarsdood 
martyrizatus   de martelaarsdood gestorven 
masculus   mannelijk 
maternus   van de moeder 
mediare   halverwege zijn 
meditari   overdenken, erop broeden 
memorare   vermelden 
mendicare   bedelen 
mendicus   armzalig 
mensis Maius   de maand mei 
mercatum n.   markt, handel, koopwaar 
m(a)erere 2   bedroefd zijn 
merere 2   het verdienen 
mereri    het verdienen 
mergere 3,mersi, mersus onderdompelen 
meridianus   middag-, zuidelijk 
meridies   middag, zuiden 
meror    droefenis 
mestus    bedroefd 
meta    kegel 
metuere 3   vrezen 
miles, -itis   ridder 
miliare n.   mijl 
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miliarium   mijl  
militare   als soldaat dienst doen, zich begeven (als soldaat),  

de oorlog ondernemen 
militia    krijgsdienst, soldaten, oorlogvoering, leger, oorlogvoering 
minae pl.t.   dreigementen 
minari + dat.   dreigen 
mingere   watere, plassen 
minime adv.   geenszins 
ministrare   geven 
minus + abl.   min 
minutus   onbeduidend 
mirabilis   wonderbaarlijk 
mirabiliter   wonderbaarlijk 
mirificus   buitengewoon 
misericordia   erbarmen 
misericors   barmhartig 
missa    de mis 
mitis    zacht 
mittere 3 in + acc.   sturen naar, binnen laten 
modo    nu pas, zo dadelijk, slechts, zo meteen, zojuist, net 
moliri    zich inspannen 
monasterium   klooster 
monitum   waarschuwing 
mons Maregart  de berg Maregart 
montana n.pl.   bergstreken, berggebied 
montanea   berggebied 
mora    verblijf 
morari    aarzelen, verblijven  
mori    sterven 
mortalis   sterfelijk, aards 
motio, motionis  beweging 
movere 2   in beweging brengen, gaande maken 
mula    muilezelin 
multatotiens   vaak 
multitudo, -tudinis  menigte 
multo, multonis  schaap 
mulus    muildier 
mundus   wereld 
munire    aanleggen, versterken 
munus, muneris  geschenk 
muralis   muur- 
mysterium   geheimenis 
natale (n.) Domini  Kerstmis 
natare    zwemmen 
natio    volk 
Nativitas, -tatis  Kerstmis 
naturaliter   van nature 
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navis    schip 
Neapolitana urbs  Nablus 
necessaria n.pl.  benodigdheden 
necessarius    noodzakelijk, nodig  
necessitas, -tatis  noodzaak 
nemo, neminis  niemand 
nemus, nemoris  woud 
nequire   niet kunnen 
nequissimus   laagst, zeer laag 
nequiter   op slechte wijze 
nex, necis   de dood 
Nicena    Nicea, het huidige Iznik 
nichilum   niets 
nimis    (te) zeer 
nimius    zeer groot, (te) groot 
nitidus    glanzend 
nocere    schaden 
nocumentum   beschadiging 
non modo .., sed etiam .. niet alleen .., maar ook .. 
nonae Iunii   de 5e juni; hier: 3 juni 
nostri     de onzen 
notare    optekenen 
notarius   stenograaf, secretaris 
novellus   nieuw, nieuw verkregen 
novissime   uiteindelijk 
novum    nieuws 
nuditas, -tatis   naaktheid 
nudus    naakt, getrokken 
nullatenus   geenszins 
numerare   tellen 
nuper    onlangs 
nutrimentum   voeding, verzorgen 
nutus 4   knik 
nux, nucis   noot, kastanje 
obdormire   inslapen 
obedire + dat.   gehoorzamen 
obnubilare   bewolken 
obscuritas, -tatis  duisternis 
observare   bewaken 
obsessio   belegering 
obsidere 2, -sedi, -sessus belegeren 
obsidio, -dionis  belegering 
obsistere + dat. 3  in de weg gaan staan, weerstand bieden aan  
obstaculum   hindernis 
obviam + dat.   tegemoet aan 
obviare + dat.   tegemoet gaan 
occidentalis   westelijk 
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occidere 3, occidi  doden 
occisio    het doden, slachting 
occulte    in het geheim 
occursus 4   ontmoeting 
offendere 3   kwetsen, aanvallen 
offendiculum   hindernis, obstakel 
officium   taak 
oleus    olijfolie 
olidus    stinkend 
olus = holus n., oleris  groente 
omnimodo   volstrekt 
omnino   volstrekt 
omnipotens   almachtig 
onerare + 2 acc.  iets beladen met beladen 
onus, oneris   de last 
operari   verrichten 
oportunus   geschikt, juist 
oppressio   het verdrukken 
opprimere 3, -pressi, -pressus overweldigen 
opus est mihi   ik heb nodig 
oraculum   godspraak, kapel 
orare    bidden tot 
oratio    gebed 
oratorium   gebedshuis, kerk 
orbatus ex   beroofd van  
ordinare   aankondigen, beleggen, opstellen, aanstellen, regelen 
ordinatim   in gesloten gelederen 
ordinatus   opstellen 
orientalis   oostelijk 
oriri, ortus   geboren worden, ontstaan, opkomen 
ornamentum   benodigdheid, sieraad 
ornare    toerusten 
ornatus + abl.   uitgerust met 
ortus 4    opkomst 
ortus=hortus   tuin 
os n., oris   mond 
os, ossis n.   bot 
osidere 3,-sedi  belegeren 
ostendere 3   voorspiegelen 
ostensio   het vertonen, onthulling 
Otrentum   Otranto 
ovis    schaap 
ovum    ei 
pacificus   vredelievend 
pactum   verdrag 
pagani    heidenen 
paganismus   heidendom 
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paganus   heiden 
pagina    geschrift 
palam    openlijk 
palatium   paleis 
palea    kaf 
pallium   mantel 
palpare   betasten, tasten 
pangi 3, pactus  afspreken 
panis    brood 
panniculus   doekje 
papilio, -ionis   tent 
par    gelijke 
pariter    evenzeer 
parvus    weinig 
Pascha    Pasen 
pastor    herder 
patefacere    banen, vrij maken 
patefieri   geopend worden 
patere 2   begaanbaar zijn, open staan 
pati, passus   lijden 
patibulum   dwarshout 
patior, passus   lijden 
patrare   voor elkaar krijgen, tot stand brengen 
patriarcha   de aartsbisschop 
paulatim   geleidelijk, langzaam aan, de een na de ander 
paulominus   met grote moeite 
paululum   een weinig, kort   
pauper, -peris   arm 
pavere 2   bang zijn 
pavor    angst 
peccatum   zonde 
pecus, pecudis  vee 
pedes    voetsoldaat 
pedes, peditis   te voet 
pedo, pedonis   voetknecht 
peierare   meineed plegen 
pene = paene   bijna 
penitus adv.   volstrekt 
Pentecoste   de vijftigste dag na het paschafeest (Pasen), Pinksteren. 
penuria   gebrek 
per + acc.   om wegens, wat .. betreft 
per omnia   absoluut 
per ordinem   in volgorde 
pera    knapzak, ransel 
peragere    uitvoeren 
percutere 5   doorboren, doodsteken, hevig treffen 
perdere 3   verliezen, te gronde richten 
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perditio   ondergang, vernietiging 
perdurare   voortduren 
perecutere 5   hevig treffen 
peregrinus   pelgrim 
peresequi   achtervolgen 
perfecte adv.   exact 
perfidus   onbetrouwbaar 
pergere 3, perrexi  zich op weg begeven, verder gaan 
pergere, perrexi  verder gaan 
perigere 3, -egi, -actus voltooien 
perire    omkomen 
periurium   meineed 
permittere 3, -misi  toestaan 
perpeti 5, -pessus  doorstaan 
perpetuus   eeuwig 
persecutio, -cutionis  vervolging 
persequi, persecutus  achtervolgen 
Persis, -idis   Perzisch 
Persis, -sidis   Perzië 
persolvere 3   betalen 
perterrere 2   hevig verschrikken 
petere    vragen 
petitio, -tionis   verzoek 
petra    steen 
petulantia   frivoliteit 
Philomena   Philomelium 
pignus, pignoris  onderpand 
pigritari   talmen, dralen 
Pinzinaci, onduidelijk welk volk, verscheidene namen zijn hiervan bekend 
piscina    (vis)vijver, reservoir (wat voor? afvalwater of urnie?) 
placet, placitum est  men besluit 
placidus   rustig 
plaga    streek, hemelstreek 
planctus 4   rouwmisbaar 
plangere 3   weeklagen 
planum   vlakte 
planus    vlak 
platea    straat, kamp, plein, straat  
plaudere 3   klappen 
plenitudo, -dinis  volheid, rijkdom  
plenus + abl.   vol van 
plerumque   meestal 
plumbus   lood 
pluvia    regen 
Podiensis   van le Puy (en Velay in de Auvergne) 
poenalis   bij straf behorend, pijnlijk 
polus    hemelgewelf 
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pomum   appel 
pondus, ponderis  gewicht 
pons Farreus   de Orontesbrug 
pons, pontis   brug 
populari   plunderen 
porcus    varken 
porro    verder 
portus 4   haven 
postis    post 
postmodum   daarna 
postulare   eisen 
potare     drenken 
potens    machtig 
potestas, -tatis  macht 
prae + abl.   boven, wegens 
praecipitare   vooroverstorten 
praestolari   wachten op 
prandium   maaltijd 
pravus    slecht 
pre + abl.    wegens 
precari    bidden, smeken 
precedere + acc.  uitgaan voor iemand, vooruitgaan op 
preciosus   duur 
precipere 5, -cepi  opdragen, voorschrijven 
precium = pretium  prijs, waarde 
preco    heraut 
preconare   verkondige, prijzen 
preconari   verkondigen 
precursor   voorloper; pl. voorhoede 
predestinare   voorbestemmen 
predicare   openlijk verkondigen, preken 
predictus   eerder genoemd 
preire    vooruit gaan, inhalen 
preliari + dat.   vechten met 
preliator   strijder 
prelium   gevecht 
preordinare   vaststellen 
preparare   voorbereiden, voorbereidingen treffen 
preparatus   voorbereid 
presbyterus   priester 
presciscere 3, -scitus  van tevoren nagaan, verspreiden 
presentare   aanbieden 
presentia   aanwezigheid 
pressura   druk, pressen 
prestolari   klaar staan, wachten 
prestringere 3   dichtsnoeren 
preterire   voorbijgaan aan, vergeten 
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pretium   prijs, geld 
prevalere   kunnen 
prevenire    iemand te snel af zijn 
prohibere 2   tegenhouden 
pridie    daags voor 
primitus adv.   in het begin 
princeps    prins (van Salerno), de eerste, aanvoerder, vorst 
prius    eerder 
priusquam   liever dan dat 
privare + abl.   beroofd worden van  
pro + abl.    wegens, voor 
processio   processie 
proficere 5   vorderingen maken 
proficisci   vertrekken, optrekken 
proficuum   voordeel, nut 
proficuus   voordelig 
profundus   diep 
prohibere 2    iets afsluiten voor, tegenhouden, tegenspreken  
proicere   naar voren werpen, neerwerpen 
proici, proiectus sum  zich storten 
promissio   belofte 
promittere 3   beloven 
prope + acc.   (tot) dichtbij 
prope adv.   dichtbij 
propellere 3, -pulli voortdrijven 
properare   zich haasten, snel eraan komen 
prophanus   heidens 
propheta   profeet 
proprium   bezit 
propter + acc.   wegens 
propterea   hierom 
propulsare   voortdrijven 
prosequi, prosequutus begeleiden 
prospere adv.   voorspoedig 
prosternere 3   tegen de grond slaan 
protectio, -ionis  verdediging 
protegere, -texi, -tectus beschermen 
proterea   daarom 
prothomartyr   oermartelaar 
protinus adv.   onmiddellijk 
proturbare   frustreren 
prout    al naar gelang 
proximum   de naaste omgeving 
prudens   verstandig, ervaren 
prudens   bedachtzaam 
prudenter   kundig 
Publicani   Publicani, volk  
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publicanus   belastingpachter 
pugillus   holle hand 
Pul    Hautpoul 
pulsare   ertoe aanzetten 
purificatio   reiniging; 2 februari, de dag waarop Maria haar zoon aan god 
opdroeg en volgens joods gebruik na de geboorte van haar zoon gerieingd werd, omdat ze 
incontact met bloed was geweest. Dit feest heet de lichtmis Maria Lichtmis is, anders dan de 
naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Maria-feest. 
Het centrale thema is de openbaring van Christus als 'het Licht dat voor alle volkeren straalt'. 
Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de lichtprocessie 
tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het 
feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen 
purpuratus   verbastering van hyperperus, een Byzantijnsche gouden munt? 
purus    zuiver 
puteus    kuil, put, regenbak 
pyra    brandstapel 
qualitas   hoedanigheid 
qualiter    hoe 
qualiter   zoals 
quam + superlativus   ‘zo .. mogelijk 
quam    zoals 
quamdiu   zolang als 
quamobrem   waarom 
quantocius   zo snel mogelijk 
quarta feria   de 4e dag, woensdag 
quasi    alsof 
quatenus + coni.  opdat 
quater    vier maal 
quatinus + coni  dat, opdat, totdat 
quatinus   in zoverre als 
quemadmodum  hoe, zoals 
querere, quesivi  vragen om 
qui + coni.   opdat zij 
quia + coni.   dat 
quia = quod   dat 
quibus + coni.   opdat daarmee 
quicunque   wie ookmaar, ieder die 
quidam   een zekere 
quini m.pl.   telkens vijf 
quinta feria   donderdag 
quippe    immers 
quire    kunnen 
quisque, quidque  ieder 
quo + coni.   opdat daardoor 
quo    waarheen 
quod    dat (voegwoord) 
quomodo   hoe 
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quoniam   aangezien, dat (voegwoord) 
quoquot indecl.  alwie 
quousque   totdat 
radix, radicis   wortel fundament, voet 
Raimundus de Sancto Egidio Raimond, graaf van Saint-Gilles, plaats bij Brussel 
Ramola   Ramla 
rapidus   meesleurend, wild 
recedere 3, -cessi  teruggaan 
receptus   verkregen 
recipere   ontvangen 
recitare   voorlezen 
recognoscere 3 ab+ abl.  erkennen als bezit van  
recolligere 3   weer verzamelen; toelaten (in) 
recondere 3, -didi, -ditus bergen, verbergen 
rectus    recht 
recuperare   herstellen 
recuperari de + abl.  weer krijgen  
reddere, reddidi, redditus teruggeven 
redigere 3, -egi, -actus terugbrengen 
redimere 3,-demi,-demptus bevrijden 
referre    voorleggen 
refertus + abl.   rijk aan 
reficere 5, -feci, -fectus herstellen, te eten geven 
refrenare   beteugelen 
refugium   toevlucht(soord) 
regalis    koninklijk 
regimen, -minis  leiding 
regio, regionis   gebied 
regius    koninklijke 
remanere 2, remansi  achterblijven 
removeri 2   verwijderen 
repentinus   plotseling, onverwacht 
reperire, repperi  vinden 
repromittere 3, -misi, -missus toezeggen 
reptare   kruipen 
resonare   weerklinken 
responsorium   liturgische beurtzang 
respuere 3   verachten 
restaurare   herstellen 
resurgere 3, -surrexi opstaan 
retinere 2, -tenui, -tentus terughouden, bevatten 
retributio, -ionis  vergoeding 
retro    achterop 
retrocedere 3   teruggaan 
retrogredi   teruggaan 
retrorsum   terug 
revelare   onthullen 
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revelatio   openbaring 
revera    werkelijk 
revertere 3 intr., -verti,-versus terugkeren 
reverti 3   terugkeren 
Richardus de Principatu Richard van het Principaat 
rimari    uitvorsen 
ripa    oever 
Roasa    Roaix 
robuste adv.   sterk, stevig 
roga    bevel 
Rogerius de Barnauilla  Roger van Barneville 
Romania   Rum, sultanaat Rûm of Roem, ook wel Iconium of Konya, was 
een rijk in Anatolië van 1077 tot 1307. Het sultanaat was een afsplitsing van het rijk van de 
Seltsjoeken, die Romeinse (lees: Byzantijnse) gebieden hadden veroverd; vandaar dat men 
zichzelf Rûm (="Rome") noemde. 
rota    wiel 
Rotbertus Normannus Robert de Normandiër 
rubere 2   rood zijn 
rubeus    rood 
rubigo, -ginis   roest 
ruere 3 super + acc.  afstormen op 
Rugia    Riha 
rugire    brullen 
rumor    gejuich, herrie 
rumpere 3, rupi, ruptus breken 
sabbatum n.pl.  de sabbat 
saccus    grof geweven kledingstuk 
sacramentum facere   eed van trouw afleggen 
sacramentum   eed van trouw 
saeculum   vergankelijkheid, werelds bestaan 
saevire    woeden, wreed tekeer gaan 
sagax    scherpzinnig 
sagitta    pijl 
sagittare   een pijl schieten 
sagittarius   boogschutter 
salus, salutis   heil 
salutifer   heilbrengend 
salvare    redden 
Salvator   de Redder 
salvus    behouden 
sanus    gezond 
sat    voldoende, in voldoende mate 
satis multumque  behoorlijk, ja zelfs enorm 
satis    behoorlijk 
satisfacere 5   gedoening geven, bevredigen 
satisfactio   genoegdoening 
saumarius   lastdier 
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scala    ladder 
Scalona   Askalon 
scandere 3   klimmen 
scapula   schouder 
scema, scematis  plan 
scilicet    namelijk 
scindere 3   opensnijden 
Sclavinia   Sclavinia, het land der Slaven, vooral van die in het zuiden op 

deBalkan 
scrutari   onderzoeken 
se aufferre   weggaan 
se conciliare   bij elkaar komen 
se deducere 3   zich gedragen 
se expedire   zich uit de voeten maken, ontkomen 
se impellere, -puli  van wal steken 
se precipitem dare  zich naar beneden storten 
se precitare   zich storten 
se proferre, -tuli, -latus zich begeven voor, optreden 
se reddere   zich overgeven 
secreto   in het geheim, onder vier ogen  
secretus   geheim 
seculum   eeuw 
secunda feria   maandag 
secundum + acc.  volgens 
secundus   tweede 
secure adv.   veilig, zorgeloos 
securis    bijl 
securus   zorgeloos, veilig 
secus + acc.    dichtbij, langs, naast 
sedes     zetel, verblijfplaats 
sedule adv.   vlijtig 
segregare + abl.  scheiden van  
semicanus   halfgrijs 
semita    pad 
semivivus   half levend 
sempiternus   eeuwig 
senescalus   de hoogste ambtenaar aan het hof, hofmeier 
senior    een heer (signeur) 
sententia capitalis  doodstraf 
seorsum   apart, onder 
separare   scheiden 
sepelire   begraven 
sepius    vaker 
septentrio, -ionis  het noorden   
septenus    zevende 
sepulchrum   graf 
sequens   volgend 
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sequestrare   afzonderen 
serenus   kalm 
sermo    gesprek, boodschap, woord, woorden 
sermocinare   een gesprek voeren 
sermocinari   gesprek voeren, praten 
sero adv.   laat 
sero fit    het wordt laat 
Serra     Serres, stad in het noorden van Griekenland 
servare   apart houden 
servire + dat.   dienen, slaaf zijn van  
sex milia   zes mijl 
sexus 4   geslacht 
si forte + coni.   voor het geval dat misschien 
siccus    droog 
sicut(i)    zoals, evenals, alsof 
signare    het kruisteken maken  
signum    teken, merk, sterrenbeeld 
similiter    op dezelfde wijze, evenzo 
simul    tegelijk 
sin    zo niet 
sine modo   laat maar zo 
singuli pl.   telkens een 
sitire    dorst hebben, smachten naar 
sitis    dorst 
situs    gelegen 
sive    hetzij 
societas   verbond, deelneming 
solarium   plat dak, terras, balkon 
soldanus   de sultan 
solemnitas   plechtigheid, feest op 1 augustus: Koning Herodes laat enkele 
leden van de christelijke gemeenschap gevangennemen en mishandelen. Niet alleen Jacobus 
de Meerdere, een van de apostelen (volgelingen van Jezus) wordt aangehouden en door het 
zwaard ter dood gebracht, maar ook Petrus. Hij zal echter eerst in het openbaar berecht 
worden. Om ontsnapping te voorkomen wordt hij aan twee bewakers vastgeketend. 
solemniter   plechtig 
solidus (gouden munt), oorspr. = 25 denarii, later tot de helft v.d. waarde gedaald 
 (postklass.) solidus (gouden munt), oorspr. = 25 denarii, later tot  
Solimanus   Suleiman, zijn vader had in 1084 grote delen van Klein- 
sollemnitas   plechtigheid 
solummodo   slechts alleen 
sommittere 3, -misi, -missus eronder aanbrengen 
sonare    laten klinken 
sonus    geluid, woord, (oorlogs)kreet 
sors, sortis   orakel 
spatium   afstand, ruimte 
spectare   bekijken 
speculari   observeren 
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speculator   verspieder 
spelunca   grot 
spiculari   speer slingeren 
spiritualis   geestelijk 
spiritus 4   ziel 
spolia n.pl.   buit 
spoliare   plunderen 
spondere 2, spopondi  beloven 
sponte    uit eigen beweging 
stabilire   staande houden, verstevigen 
stantarum   standaard 
statim    onmiddellijk 
statuere 3   beleggen 
Stefanus (Grieks: Στέφανος/Stephanos, in het Nederlands ook wel Sint-Steven of Sint-
Stefaan) geldt als de eerste martelaar van het christendom. Hij was de eerste diaken van de 
zeven die werden aangesteld door de apostelen om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder 
de weduwen. Hierdoor konden de apostelen zich concentreren op preken en lesgeven. Hij 
werd gestenigd na in Jeruzalem de hogepriester en de oudsten te hebben beschuldigd van de 
moord op de Messias. De latere apostel Paulus stemde met zijn executie in. 
Stephanus Carnotensis Stephan von Chartres  
sternere 3, stravi, stratus tegen de grond slaan, neermaaien, neerslaan, strooien 
stipendium   soldij 
stipes, stipitis   paal 
stola    gewaad 
strepere 3   razen, kabaal maken 
stridere 2   sissen, gieren, huilen, kabaal maken, babbelen 
studiose adv.   ijverig 
studiosus   ijverig 
stupefactus   verbijsterd  
subdere 3, -didi, -ditus onderwerpen 
subfodere   ondergraven 
subire    ondergaan 
subitaneus   plotseling, onverwacht 
submonere 2   adviseren 
subrideo   glimlachen 
subsequi, -secutus  onmiddellijk volgen 
substantia   vermogen, bezit 
subter + acc.   onder 
subter    eronder, beneden 
subtiliter   grondig 
subvenire (in adiutorio)  te hulp komen 
succedere 3   in de plaats komen, naderen 
succumbere 3,-cubui  gaan ligen onder, bezwijken 
succurrere 3   te hulp rennen 
succursus   het te hulp lopen 
suere 3   naaien 
sufferre   verdragen 
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sufferre   verdragen, dulden 
sufficere 5   voldoende zijn 
sufficientius   voldoende 
summitas   spits 
summonere 2   oproepen 
super + acc.   boven, meer dan, op,over .. heen   
superare   overwinnen 
superbia   de trots, hoogmoed 
supereminere + acc.  uitsteken boven 
superesse   over zijn, resteren 
superius adv.   eerder 
superveniens   volgend 
supervenire   onverwacht verschijnen, overvallen, neerkomen 
supinare   op hun rug gaan liggen 
super + acc.   tegen 
supplex   smekend 
supplicatio, -ionis  smeekbede 
supra + acc.   voorbij 
supradictus   boven genoemd 
Suranii    Syriërs 
surgere 3, surrexi  opsteken, opstaan, tr. overeind zetten 
surridere 2   glimlachen   
sursum   in de hoogte, boven, boven, opwaarts, naar boven 
suscipere 5   op zich nemen, lijden 
suspendere 3   laten zakken; heisen 
sustentamentum  steun 
sustentare   steunen 
sustinere 2   ondersteunen 
Syloa    Siloa 
Syon    Sion 
Talamania   Tell-Mannas 
Tancred van Galilea (1072 - 1112) ook bekend als Tancred van Tiberias en Tancred de 
Kruisvaarder was één van de leiders van de Eerste Kruistocht. Hij was de zoon van Emma van 
Apulia, de oudste dochter van de succesvolle Normandisch edelman Robert Guiscard; zijn 
vader is onbekend. Hij werd vernoemd naar de vader van Robert Guiscard, Tancred van 
Hauteville. Hij kreeg na de Kruistocht de titel van prins van Galilea en van heer van Tiberias 
toebedeeld. 
tantillus   nietig 
tantum .. quantum ..  niet alleen.. maar ook ..; evenzeer ... als .. 
tardare   talmen 
tartareus   van de Tartarus, de onderwereld, de hel 
Taurinus   van Turijn 
temere    zo maar 
tempestas   storm 
tenor    zin, voorwaarde 
tentoria n.pl.   tenten, kamp 
tentorium   tent 
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ter     drie keer 
tercenti,-ae, -a  300 
terminus festus  feestdag; Allerheiligen valt op 1 november 
terminus   dag, grens, grens(lijn), grenssteen, eindpunt, uiterste punt;  

het (afgesproken) moment  
terrenus   aards 
Tetigus    Tatikios of Taticius (Grieks: Τατίκιος, overleden na: 1099) was 
een Byzantijns generaal onder Alexios I Komnenos en was diens vertegenwoordiger tijdens de 
Eerste Kruistocht. 
Tharsus   Tarsus (Tarsos in het Grieks) is een stad in het zuiden van Turkije 
met ongeveer 240.000 inwoners. De stad ligt in de aan de Middellandse Zee grenzende 
provincie Mersin. Het was vroeger de hoofdstad van Cilicië. 
timere 2 + dat.  bezorgd zijn voor 
Tortosa   Tartus 
totus    geheel 
transfretare   de zeestraat oversteken 
transfretari   de zeestraat oversteken 
transire   oversteken, voorbijgaan  
transmeare   oversteken 
tremefacere 5   aan het trillen brengen, bang maken 
tremefactus   aan het trillen gebracht, bang   
tribulatio   droefenis, ellende, tegenspoed, nood 
tributum   belasting, heffing 
triduanus   drie dagen durend 
trinitas    drieëenheid 
trinus    drievoudig 
tripudium   wapen-, overwinningsdans 
tristitia    ontstemdheid 
triumphare   triomferen, zegevieren 
triumphari   triomferen 
triumphus   overwinning 
truncare   afhakken 
tuba    trompet 
tumba    tombe 
tumere 2   gezwollen zijn 
tumulus   tombe 
Turcopoli m.pl.  Turcopoli, boogschutters te paard 
turma    ruiterafdeling, troep, schare 
turpis    schandelijk 
turpiter   schandelijk, smadelijk 
turpitudo, -dinis  slechtheid 
turris f, turris   toren 
tutus a + abl.   veilig voor 
uber 3    vruchtbaar 
ubertas, -tatis   vruchtbaarheid, overvloed 
ubique    overal 
ulterius   langer, verder 
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ultra     later 
ultra + acc.   aan de andere kant van verder dan, voorbij 
ultra de + abl.   voorbij aan 
ultro    uit eigen beweging 
ululare    huilen 
ululatus 4   gehuil 
una + abl.   tezamen met 
una adv.   tegelijk 
unanimis   eensgezind 
unanimiter adv.  eensgezind 
unda    golf, water 
unde     daarom 
unde     ten gevolge waarvan, waardoor 
unde + coni.   opdat daarvan 
undique   van alle kanten, overal, in ieder opzicht 
unguere 3   zalven 
universi pl.m, -ae, -a alle 
universus   geheel 
unquam   ooit 
unus .. vix amplius  met moeite slechts één (één nauwelijks meer) 
usque     helemaal, onafgebroken 
usque ad + acc.  helemaal tot 
usque voegw.   totdat 
usquequo   totdat 
ut    als 
uter, utris   zak 
uterque, utraque, utrumque ieder van beide 
uterus    schoot, buik 
uti    als (was hij) 
utilia n.pl.   gebruiksvoorwerpen 
utilis    nuttig 
utique    in ieder geval 
utrimque   van alle kanten 
utrum .., an ..   of .., of .. 
vacca    koe 
vacuus + abl.   vrij van 
vacuus    leeg, met lege handen 
vadum    doorwaadbare plaats 
vagari    dwalen 
vagina    schede 
valere 2   kunnen, vermogen 
validus    sterk 
vallis    vallei 
vanus    ijdel 
vasculum   kannetje 
videlicet   namelijk 
vedere 3   verkopen 
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vehemens, -ntis  hevig 
vehementer adv.  hevig 
vel     of 
vellere 3   losrukken 
velociter   snel 
velum    zeil 
vendere 3   verkopen 
venerabilis   eerbiedwaardig 
venire super + acc.  aanvallen 
venter, ventris  buik 
ventus    wind 
verax    de waarheid sprekend, betrouwbaar 
vere adv.   werkelijk, heus  
veritas, -tatis   waarheid 
versus 4   lofzang 
vertere 3, verti, versus keren 
verum    waarheid 
verumtamen   maar toch 
vesper, vesperi  avond 
vespera   avond 
vespere   in de avond 
vexillum   vaandel, detachement 
vicecomes   sheriff, burggraaf 
vicis    beurt 
videlicet   namelijk 
videri    schijnen 
vigil    wakend 
vigilare    wakker zijn, op hun hoede zijn 
vigilia    het nachtwaken, de avond voor 
viio, visionis   visioen 
vilis    veil, goedkoop 
villa    stad, landgoed, plaats  
vinculum   boei 
vindicare   wreken 
vindicta   wraak, straf 
vinea    wijngaard 
virgo, virginis   maagd 
virilis    mannelijk, moedig 
viriliter    mannelijk, moedig 
virtus f., virtutis  deugd, leger, dapperheid; maxima virtus – hoofdmacht,  
    manschappen 
viscus, visceris   vlees, hart, binnenste 
vivificare   leven inblazen 
vivus    levend, stromend 
vix    nauwelijks, met moeite 
volens nolensque  willens en wetens, met opzet 
volitare   vliegen, wapperen 
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volumen, -minis  boekrol 
voluntarius   vrijwillig 
voluntas, -tatis  wil 
vultus 4   gelaat 
Wido Trursellus  Guy Trousseau 
Willelmus de Grentamenilg Willem van Grandmesnil   
Willelmus de Monte Pislerio Wilhelm van Montpellier 
Willelmus de Sabra  Wilhelm van Sabran 
Willelmus Picardus  Willemvan Picardië 
Yconius: een oude stad in Klein-Azië, die 1027 m boven de zeespiegel ligt. Ikonium wordt 
thans Konya (Konia) genoemd en ligt ongeveer 240 km ten Z van Ankara op de ZW-rand van 
de centrale Turkse hoogvlakte. In de 1ste eeuw G.T. was Ikonium een van de belangrijkste 
steden van de Romeinse provincie Galatië; het lag aan weerszijden van de grote 
handelsroute van Efeze naar Syrië. 
Zebari    Gibelet 
zona    gordel 
 


