De vergeten
kruistochten
Hoe Duitse ridders Oost-Europa veroverden
De middeleeuwse kruistochten waren niet uitsluitend gericht tegen moslims in het
Midden-Oosten. Ook tegen ongelovigen in Oost-Europa trokken – vooral Duitse – ridders
ten strijde. Onder bescherming van het kruis en gesanctioneerd door de paus, slaagden
zij erin veel land op de heidense Pruisen en Letten te veroveren. Uit deze gebiedswinst
ontstond zelfs een eigen, zeer machtige staat, beheerd door de Duitse Orde.
Joost Vermeulen 
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 Het Teutoonse hoofdkwartier in Marienburg (nu
Malbork in Polen). Een monnik uit die tijd noemde het
enorme fort een symbool 'van de onoverwinnelijke
kracht van God'. Foto Rénie van der Putte.
 Een Teutoonse ridder aan het begin van de 14de
eeuw, herkenbaar aan het zwarte kruis op een witte
mantel en aan de bijzonder vormgegeven helm. Uit de
Codex Manesse. Bibliotheek van Heidelberg.

bouwwerk met zijn honderden meters
lange omwalling, strenge, tegen de rivier
aan gebouwde waterpoort en de hier
hoog boven uittorende voormalige donjon doet de vraag rijzen hoe de Teutoonse
ridders zich zoiets fenomenaals konden
veroorloven. Wat zochten deze Duitse
ridders aan de rand van Europa?

Eigen organisatie
Het antwoord op deze vraag ligt in de
geschiedenis van de kruistochten. Deze
begon met de oproep van paus Urbanus
ii in 1095 om het Heilige Land op de moslims te heroveren. Deze Eerste Kruistocht
verliep succesvol. In 1099 werd Jeruzalem ingenomen. De christelijke ridders
stonden nu voor de opgave de routes
naar Jeruzalem te beveiligen, zodat een
toenemende stroom pelgrims het Heilige

Land kon bereiken. In 1119 richtte de
Franse edelman Hugues de Payns samen
met acht andere Franse ridders de Orde
van de Arme Ridders van Christus en de
Tempel van Salomo op. Deze ‘militante’
verdedigers van Christus werden later
bekend onder de naam tempelieren. Niet
snel daarna volgde de oprichting van de
ridderorde van johannieters. Deze laatste
beweging ging zich vooral bezighouden
met de verzorging van zieken. Omdat de
tempeliers en de johannieters voornamelijk Franse en Engelse ridders waren,
groeide onder de ‘Duitse’ kruisvaarders
– die gemiddeld 20% uitmaakten van alle
ridders gedurende alle kruistochten – de
behoefte aan een eigen organisatie. Zo
werd er al in 1127 een Duits ziekenhuis
opgericht, dat onder auspiciën van de
heilige kerk van Maria in Jeruzalem
opereerde. Maar pas
in 1198 werd door de
paus de orde van de
Teutoonse ridders in
Jeruzalem officieel erkend. Een hooglopende
ruzie tussen de paus
en de Duitse keizer had
een eerdere erkenning
in de weg gestaan.
Deze strikt ‘Duitse’ orde
kreeg een structuur die
sterk verwant is aan die
van de andere (kruis)
ridderorden. Aan het
hoofd van de orde staat
een grootmeester die
alleen rechtstreeks aan
de paus verantwoording schuldig is. De
ridders zijn celibatair
en staan onder streng
toezicht. Beheer en
onderhoud van de
enorme landgoederen
en bezittingen die de
orde al snel vergaart,
worden uitgevoerd
door lekenleden. Het
belangrijkste steunpunt
van de Teutoonse ridders in het Heilige Land
was de Starkenburg, een groot fort ten
noordoosten van Akko.
Deze havenstad lag aan het eindpunt van
twee belangrijke karavaanroutes. Al een
decennium na de inname van Jeruzalem
had zich hier een aantal grote handelshuizen uit Hamburg, Lübeck en Bremen
gevestigd. Volgens Peter van Dusberg,
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n heel Polen en langs de Oostzeekust tot in Rusland aan toe zijn er
sporen van de kruisridders van de
Duitse of Teutoonse Orde terug
te vinden. Het meest imposante
overblijfsel is het kasteel van Malbork,
het voormalige Marienburg, gelegen
midden in het huidige Polen aan de rivier
de Nogat. Dit is het grootste middeleeuwse fort dat ooit is gebouwd, een symbool
van christelijke macht. Niemand heeft ze
precies geteld, maar er zijn meer dan zes
miljoen bakstenen in verwerkt. Daarmee
is het het grootste, geheel uit baksteen
opgetrokken bouwwerk ter wereld. Het
prijkt dan ook niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
Twee eeuwen lang was het kasteel van
Malbork het hoofdkwartier van de Duitse
ridderorde. De aanblik van het immense

Twee idealen in één
De ridderorde verenigde twee standen die altijd gescheiden waren
geweest: monniken en strijders. De kruisridder deed een belofte
van armoede en kuisheid. Tegelijkertijd bewapende hij zich met het
zwaard. Hij was een soldaat van Christus, beschermer van het kruis.
Hij zorgde voor zieken en streed voor vrede; caritas en geweld in
één organisatie. Het was deze dubbelzinnigheid die de ridderordes
voor tijdgenoten zo ongrijpbaar maakte – en zo aantrekkelijk. De
illustratie geeft uitdrukking aan deze dubbelzinnigheid. Te zien is
hoe kruisridders door een bewapende Christus geleid worden. The
British Library, Londen.

de monnik die in de 14de eeuw voor het
eerst de geschiedenis van de Teutoonse
orde beschreef, waren het de burgers uit
deze Duitse steden die paus Innocentius
iii zover wisten te krijgen dat hij uiteindelijk in 1198 de Teutoonse orde als
kruisridderorde erkende. Deze pauselijke
beslissing maakte de weg vrij voor de
snelle groei van de orde.

Het christelijke zwaard
Vanaf het allereerste begin richtte de
Duitse orde zich niet alleen op de strijd
in het Heilige Land maar ook op die in
Oost-Europa. Hier werden de tegenstanders van het christelijke geloof bestreden,
zoals Pruisen, Esten, Letten en Litouwers.
De strijd tegen deze heidenen had twee
belangrijke componenten. Aan de ene
kant zag men hen als een reële bedreiging tegen de nog jonge christelijke staten in West-Polen, Hongarije en NoordRusland. Aan de andere kant wilde men
in de barbaarse gebieden desnoods met
geweld het christendom verbreiden.
Daarbij wist men zich gesteund door de
kerk. Paus Alexander iii had tijdens het
Lateraans concilie van 1179 immers het
dogma van het kruis en het christelijke
zwaard afgekondigd. 'Zij die het geloof in
Christus niet accepteren zullen getroffen
worden door het zwaard'. Een regelrechte, onbarmhartige oorlog tegen alle ongelovigen waar ook ter wereld was voortaan
een goddelijk gebod. En kruisridders
vormden het ideale instrument om deze
opdracht uit te voeren.
De eerste echt grote militaire acties van
de Teutoonse ridders tegen de heidenen
in Oost-Europa vonden plaats in Hongarije. In 1211 trokken 250 ridders en meer
dan duizend strijders op verzoek van koning Andreas ii naar het oosten om diens
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rijk te beschermen tegen binnenvallende
heidense stammen. Deze actie was zo
succesvol dat de ridders zich al datzelfde
jaar definitief vestigden in de grensgebieden. Maar toen grootmeester Hermann
von Salza in 1223 besloot de revenuen
van de nieuw verworven gebieden niet
langer af te dragen aan de koning, greep
deze in. Na een korte bloedige veldslag,
waarbij veel ridders sneuvelden, werd de
orde in 1225 weer uit Hongarije verdreven met achterlating van alle veroverde
bezittingen.
Van dit Hongaarse debacle heeft de leiding van de orde blijkbaar geleerd, want
toen in datzelfde jaar hertog Konrad van
Mazovië haar vroeg hem te helpen bij
de invallen van de Pruisen, ging zij niet
over één nacht ijs. Er werden afspraken
gemaakt over de eigendomsrechten van
nog te veroveren gebieden en Hermann
von Salza (neef van de Duitse keizer)
zocht vooraf steun bij de paus in Rome.
De strijd tegen de Pruisen kreeg zo de

officiële status van een kruistocht, met
daaraan gekoppeld de zeer aantrekkelijke
mogelijkheid van kruisaflaten voor deelnemers. Voor veel adellijke families in
Duitsland was dit een reden om zich bij
het leger van de ridders aan te sluiten.
De eerste officiële kruistocht tegen de
Pruisen begon in 1230. Net als de eerste
kruistocht tegen de Saracenen, ruim anderhalve eeuw eerder, was hij een enorm
succes. Binnen een jaar was het leger
van de kruisridders tot aan de oevers van
de rivier de Weichsel (midden in het
huidige Polen) opgerukt. Een halfjaar
later werd de belangrijke vesting bij
Elbing ingenomen. De zegevierende
christelijk troepen trokken daarna
langs de Oostzeekust in oostelijke
richting. In alle veroverde gebieden
werden burchten gesticht en op
strategische plekken, vooral langs de
kust en langs de Weichsel en andere

kruistochten
rivieren, ontstonden binnen enkele jaren
belangrijke nederzettingen. Ondanks
herhaalde opstanden van de Pruisen
(in 1242-1249 en in 1260-1275) kreeg de
Teutoonse orde in het tweede kwart van
de 13de eeuw langzaam vat op het gehele
Pruisische gebied en zelfs op grote delen
van Letland.

 De slag bij Tannenberg op 15 juli 1410 vormde een
keerpunt voor de Teutoonse Orde. De Duitse ridders
werden verslagen door een coalitie van Litouwen en
Polen. Hun dwingende rol in het Oostzeegebied was
uitgespeeld. Op dit schilderij van Jan Matejko (18381893) is te zien hoe de grootmeester van de Duitse
Orde, Ulrich von Jungingen, gedood wordt door zijn
Pools/Litouwse tegenstanders. Nationaal Museum in
Warschau.

Hanzesteden

Omdat de belangrijkste activiteiten van
de Teutoonse ridderorde in het oosten
van Europa lagen, was het niet meer dan
logisch dat zij na het vertrek uit Akko en
Venetië uiteindelijk ook hier haar nieuwe
hoofdkwartier zou vestigen. Verrassend
was echter wel dat men koos voor het tamelijk onbeduidende oord Marienburg.
Waarom het oog niet viel op een van de
Hanzesteden aan de kust of het veel grotere bestuurlijke centrum Elbing, waar
op de ruïnes van een Pruisisch fort al een
enorm kasteel was gebouwd, weten we
niet. Een echte verklaring voor de keuze
van Marienburg als nieuwe ‘hoofdstad’
ontbreekt.
Nadat in 1309 er een bestand met de
Pruisen was gesloten, begon de bouw
van dit hoofdkwartier. De vesting moest,
zoals een contemporaine monnik het
omschreef, het symbool zijn 'van de
onoverwinnelijke kracht van God'.
Marienburg werd niet alleen de zetel van
de grootmeester, het werd het centrum
van de nieuwe Duitse ordestaat. Deze
‘staat’ omvatte op zijn hoogtepunt
vrijwel het gehele grondgebied van het
huidige Polen, grote delen van Estland
en Litouwen en de Baltische kuststrook
tot ver in Rusland. Dankzij de opbrengsten van de bossen en landerijen in dit
gebied verwierf de Duitse ordestaat grote
rijkdom. Zijn machtspositie werd nog
versterkt door de goede contacten met
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Geheel anders lag op dat moment de
situatie in het Heilige Land. Na het verlies
van hun hoofdkwartier Starkenburg in
1271 hadden de weinige hier nog verblijvende ridders – het overgrote deel van
ordeleden bevond zich op dat moment
al in Duitsland en Pruisen – zich teruggetrokken in Akko. Toen ook deze stad in
1291 door de moslims was ingenomen,
vestigde de grootmeester zich met nog
slechts dertig ridders in Venetië. Hun
aanwezigheid was er echter niet van lange duur. Het belang van de orde lag niet
langer in het Middellandse-Zeebekken
maar in het noordoosten van Europa.
De expansie van de macht van de Teutoonse orde in dit gebied ging hand in
hand met de economische groei van de
aan de Oostzee gelegen Hanzesteden.
De door de orde beheerde gebieden
bestonden voor een belangrijk deel uit
zeer vruchtbare laagvlakten en enorme
bossen. De handel in graan en hout via
steden als Danzig (Gdánsk), Hamburg,
Riga en Königsberg (Kaliningrad) leverde
de orde in korte tijd kapitalen op. Hetzelfde gold voor de handel in bont.

 De Teutoonse Orde beleefde zijn bloei aan het eind
van de 14de eeuw, onder leiding van Winrich von
Kniprode (1351-1382). De orde was rijk en behoorde
tot de belangrijkste leden van de Hanzebond. Het
standbeeld staat in het kasteel van Malbork in Polen.

de Hanzesteden langs de Oostzeekust die
de belangrijke doorvoerhavens voor hun
producten vormden.
De Teutoonse ridderorde bezat naast
de Pruisische gebieden ook grote
bezittingen in de rest van Europa. Die
waren ondergebracht in twaalf zogeheten balijen (provincies). Omdat de
leiders van deze balijen, de landcommandeurs, allen afkomstig waren uit
de West-Europese adel en soms zelfs
rechtstreeks gerelateerd waren aan
een van de westerse koningshuizen,
vormde de Teutoonse ridderorde in
heel West-Europa een machtsfactor
van belang. Dit laat zich nog het best illustreren met het feit dat tussen 1320 en
1400 er bijna jaarlijks leden van Europese adel naar Marienburg trokken om

deel te nemen aan de rituele, door de
kerk gesanctioneerde veldtochten tegen
de heidense Litouwers. Zo nam in 1391
graaf Henry van Derby (de latere koning
Hendrik iv van Engeland) deel aan een
raidachtige tocht die in twee weken tijd
vele honderden Litouwse gevangenen
opleverde. Willem iv, graaf van Holland,
ging rond 1340 zelfs driemaal mee op
een korte Pruisische veldtocht. En de

De expansie van de macht van de Teutoonse Orde
ging hand in hand met de economische groei van de
aan de Oostzee gelegen Hanzesteden

Afloop

De Duitse Orde had haar machtsbolwerk in Oost-Europa, maar het had ook
aanzienlijke bezittingen in West-Europa.
Zo ook in Nederland, waar ze in Utrecht
haar balije (provincie) had. De bezittingen
bestonden uit een aantal landgoederen die
door schenkingen waren verkregen. Na de
Reformatie en de teloorgang van de Duitse
ordestaat in Polen veranderde het karakter
van de Duitse Orde in Nederland. In de
16de eeuw werd de balije het protestantse
geloof toegedaan. Deze protestantse
(charitatieve) Duitse Ridderorde bestaat
nog steeds en is nog altijd gevestigd op
haar oude adres: het Duitse Huis aan de
Springweg in Utrecht.
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De belangrijkste grootmeester in deze
bloeitijd van de Duitse orde was Winrich
von Kniprode. Tijdens zijn bewind (13511382) behoorde de Duitse orde als enige
niet-stedelijke partij zelfs tot een van de
belangrijkste leden van Hanzebond. Om
de deelnemers aan de jaarlijkse Pruisenveldtocht een goed onderkomen te
bieden, liet Kniprode ook nieuwe forten
en luxe onderkomens bouwen, van
Königsberg tot aan de grens met Litouwen.
Toen het koninkrijk Litouwen zich echter
rond 1400 geheel tot christendom had
bekeerd, nam het belang van de Duitse
orde als beschermer en verdediger van
het christendom snel af. Een bondgenootschap tussen Litouwen en het
koninkrijk Polen dat in 1403 bekrachtigd
werd, zorgde vervolgens voor politieke
problemen in Oost-Europa. Zowel de
Poolse koning als de vorst van Litouwen
eiste namelijk een deel van de natuurlijke rijkdommen op. En ook hun eis tot
vrije toegang tot de Oostzeehaven, dat
wil zeggen vrij van tolheffing, leidde in
toenemende mate tot problemen. Dit resulteerde uiteindelijk in een echte oorlog
tussen aan de ene kant de ridders van
de Duitse Orde gesteund door troepen

Hoewel het uiteindelijk nog tot 1525
duurde voordat de Duitse ordestaat definitief werd opgeheven, kwam de orde
het verlies van de slag bij Tannenberg
niet meer te boven.
Haar rijk viel langzaam aan uiteen. Polen
en Litouwen namen haar bezittingen
over. In 1457 kwam het kasteel van Marienburg in Poolse handen en vertrok de
grootmeester met nog maar 160 ridders
gedwongen naar Königsberg. De laatste
grootmeester, Albrecht von Ambach Hohenzollern (1511-1525), verbrak uiteindelijk zelfs alle banden met de katholieke
moederkerk. Hij bekeerde zich tot het
lutheranisme en zwoer trouw aan de
Poolse koning.
Wat nog resteert van de macht van de
Duitse ridders in het oosten, zijn de
restanten van hun vele tientallen forten, kastelen en versterkingen verspreid
over Polen, Litouwen en Rusland. Met
als hoogtepunt de fenomenale burcht
van Marienburg. Ooit het symbool van
de macht van het christendom, nu een
van de toeristische trekpleisters van
Polen.

Joost Vermeulen is freelance publicist
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onder de adelaar

ridder Rienck Bokma uit Sneek keerde
in 1393 na een driedaagse bloedige
moordpartij in Litouwen in het vaderland terug in gezelschap van twee
Litouwse heidense jongetjes, die op
paasdag van het volgende jaar vol trots
gepresenteerd werden aan de bisschop
van Utrecht die hen vervolgens in een
mis liet dopen.

De Duitse Orde
in Nederland

uit heel West-Europa, en aan de andere
kant de legers van Litouwen en Polen.
Deze oorlog werd in 1410 beslist in het
voordeel van de Pools-Litouwse alliantie. Tijdens een veldslag bij Tannenberg
(Noord-Polen), waaraan meer dan 50 000
man deelnamen, werden de Duitse ridders verpletterend verslagen. Meer dan
300 van hen, onder wie de grootmeester
zelf, lieten hierbij het leven.

