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Verloren wapenkunst 
 
De opkomst van de schermsport sinds de achttiende eeuw  heeft een zeer nadelige invloed 
gehad op ons inzicht in de manier waarop de zwaardvechters van voor die tijd vochten. De 
moderne schermer, geoefend in het gebruik van zeer lichte wapens in een aan beperkende regels 
onderhevig schijngevecht, is niet voorbereid op een begrip voor het gebruik van de veel 
zwaardere wapens van de middeleeuwer - wapens die met moderne schermtechnieken niet 
hanteerbaar zijn. Het hierdoor veroorzaakte (gebrek aan) begrip voor de middeleeuwse 
zwaardvechtkunst staat niet ver af van de weergave ervan zoals in de jeugdserie Floris uit de 
jaren zestig, waarin we Rutger Hauer in de persoon van Floris met zijn zwaard handjeklap zien 
spelen met zijn tegenstanders. 
Het beeld van middeleeuwse ridders die zwaarbepantserd niets beters wisten te doen dan met 
volle kracht op elkaar in te hakken is symptomatisch voor het teloorgaan van een kunst: de 
kunst van het zwaardvechten, welke iets heel anders is dan de schermsport. Het is ook 
symptomatisch voor de neiging, om de ervaringen uit de eigen tijd te projecteren op andere 
perioden - en zich dan te verwonderen over het onvermogen van mensen uit een andere tijd, leer 
te trekken uit onze ervaringen. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan was het baanbrekende werk dat de Engelsman Egerton Castle 
in 1885 het licht deed zien: Schools and Masters of Fence from the Middle Ages to the 
Eighteenth Century. Ondanks een diepgravende studie naar de zwaard- en rapierkunst van de 
late middeleeuwen tot de 18e eeuw kon Castle niet begrijpen waarom: de oude meesters zo dom 
waren om niet te pareren, maar van elke parade ook een tegenstoot of -slag maakten; altijd 
terugtrekkende en omcirkelende bewegingen met hun lichaam maakten, in plaats van zoals een 
echte schermer vanuit hun polsen te werken; bleven houwen in plaats van zich alleen en 
uitsluitend te concentreren op de stoot. Castle's boek is dan ook een interessant en minor voor-
beeld van het vooruitgangsgeloof in de geschiedenis: een vooruitgang die in zijn geval uitloopt 

 

 
 



op de uiteindelijke perfectie van Angelo en van de Franse schermschool uit de Rococotijd. Een 
perfectie die misschien van toepasseling is op de elegante en lichte duelleerdegen van de 
achttiende eeuw, maar weinig te maken heeft met de zwaardere ridderzwaarden en Renaissance-
rapiers. 
 
Ook de twintigste eeuwse wapenarcheologie heeft te lijden gehad over dit gebrek aan begrip 
voor de oude zwaardvechtkunst. Ik noem een voorbeeld, ontnomen aan R. Ewart Oakeshott's 
The Archaeology of Weapons (London 1960, p. 35-36). Het gaat om de interpretatie van het 
gebruik van zwaarden uit het bronzen tijdperk (afb. 1). 
  

 
Afb. 1 Zwaarden uit de bronstijd 

 
Voor een aantal Scandinavische archeologen waren dit slechte wapens: het gewicht ligt te ver 
naar voren, te dicht bij de punt, het is daarom slecht in balans. 'Het is onmogelijk om hiermee te 
schermen.' Maar voor schermen, een kunst die pas uit de 17e-18e eeuw stamt, waren deze 
zwaarden allerminst bedoelt. 
Oakeshott zelf kwam tot deze conclusie door te proberen de zwaarden uit zijn persoonlijke 
collectie op de manier te gebruiken die het beste aanvoelde. Zelf werd mijn interesse gewekt na 
een jarenlange opleiding te hebben gehad in een stijl van Japanse zwaardvechtkunst die uit de 
vijftiende eeuw stamt. Uit het lezen van de werken die door Castle waren geraadpleegd trof mij 
de bijzondere en vaak gedetailleerde overeenkomst van de pre-achttiende eeuwse zwaard-
vechtkunst met zware wapens en de door mij beoefende Japanse stijl: dit ondanks het feit dat de 

 

 
 



Japanse katana eensnijdig is met een licht gekromd blad en dus het meest na staat aan de zware 
cavaleriesabel van de 18e eeuw: de katana wordt echter normaliter met twee handen gehanteerd. 
Daarnaast werd uit bestudering van materiaal over middeleeuwse wapenfeiten duidelijk dat de 
ridders wel iets subtieler konden vechten dan normaal werd (en wordt) voorgesteld. Zo kunnen 
we in de verhalen over de slag bij Benevento uit 1266, waarin Karel van Anjou Manfred van 
Sicilië versloeg, lezen dat de Franse ridders van Karel eerst weinig konden uithalen tegen de 
zwaarder bepantserde Duitse ridders van Manfred. 'Hun pantser leek ondoordringbaar tot 
eindelijk een Fransman door kreeg dat, als ze hun arm ophieven om toe te slaan, hun oksel 
onbeschermd was. Hij schreeuwde zijn krijgsmakkers toe ze daar te treffen. De Fransen 
drongen zo dicht tot de Duitsers door dat de lange Duitse zwaarden niets konden uitrichten, 
maar de korte scherpe dolken van de Fransen doel konden treffen.' (Steven Runciman, De 
Siciliaanse Vespers, z.p. 1988, 85) 
 
Laten we buiten beschouwing dat een autoriteit als Hans Delbrück dit verhaal volledig 
ongeloofwaardig achtte (Medieval Warfare, Lincoln-London 1990, 355-357). Zelfs als het niet 
zo heeft plaatsgevonden, is het voor ons van belang dat het voor de tijdgenoot geloofwaardig 
was, dat het zo had plaatsgevonden. En interessant was voor mij, dat de beschreven tactiek van 
de Fransen als twee druppels water lijkt op een soortgelijke techniek uit de Japanse 
vechtscholen (Hangetsu-no-kodachi uit de Katori Shinto Ryu, of Ippondori tegen een 
zwaardaanval uit de Daito Ryu). 
 
 
Johann Liechtenauer 
 
Hoe werd in de middeleeuwen de zwaardvechtkunst onderwezen? Aan de basis van wat wij 
weten over de laat-middeleeuwse, met name de Duitse en Italiaanse vechtkunst, staat een 
bewaard gebleven handschrift uit 1389 dat is te vinden in het Germanische Museum in 
Neurenberg (Cod.ms.3227a). Het is geschreven door 'pfaffe' (priester) Hanko Döbringer en 
bevat naast alchemistische, medicinale en magische teksten en recepten de berijmde regels 
waarin Johann Liechtenauer (of Lichtnawer) zijn 'Kunst des langen Schwertes' (kunst van het 
lange zwaard) had samengevat. (Beschrijving handschrift in Hans-Peter Hils, Meister Johann 
Liechtenauers kunst des langen Schwertes, Frankfurt am Main 1985, 104-110) 
 
Er bestaat nog één ouder handschrift in de Collections of the  Royal Armouries, eveneens van 
Duitse oorsprong en eveneens geschreven door een priester. Dit handschrift, dat rond 1300 
wordt gedateerd, heeft echter geen invloed op de latere vechtkunst nagelaten en gaat over 
vechten met zwaard en schild. Liechtenauer staat daarentegen aan de bakermat van een Duitse 
vechttraditie, in een tijd waarin het schild uit de mode was geraakt. (Vergelijk hiervoor Sydney 
Anglo, The Martial Arts of Renaissance Europe, New Haven 2000.) 
 
Wie deze Liechtenauer was is nog volkomen onbekend. Hoewel er een hele school van 
zwaardvechtmeesters kwam die zich op hem baseerde (zie Hils, a.w.) weten we van hem alleen 
wat Döbringer over hem schreef: her hat manche lant/ durchfahren und gesucht/ durch der 
selben rechtvertigen und wahrhaftigen kunst wille/ das her dy io ervaren und wissen wolde. (Hij 
had menig land bereisd en opgezocht omwille van dezelfde rechtvaardige en waarhaftige kunst 
die hij wilde leren kennen) Het ideaal van de dienst aan God samen met de dienst aan de 
jonkvrouw, het ideaal van de hoofse liefde,  waarmee hij zijn manuscript begint (Jüngk ritter 
lere/gott lieb haben frauen ja eren) plaatst hem in ieder geval in de na de elfde eeuw opgekomen 
riddercultuur (ons stereotype beeld van de middeleeuwen met zijn ridders, kastelen en 

 

 
 



kruistochten). Zijn gebruik van het met twee handen gehanteerde lange zwaard (zie onder) 
maakt het ons mogelijk hem nog iets precieser te dateren: ná ongeveer 1350. En in 1389, het 
jaar waarin Hanko deze woorden schreef, was hij blijkbaar al dood. Hij moet dus geleefd 
hebben vlak vóór de geboorte van Iizasa Choisai Ienao, de grondlegger van de Katori Shinto 
Ryu. Meer weten we niet over hem. 
 
Wat we wel van hem weten zijn zijn opvattingen over de zwaardvechtkunst, die hij heeft 
neergelegd in een aantal berijmde regels. Niet dat die gemakkelijk te doorgronden zijn. Ze zijn 
geschreven met 'verdeckte' woorden: geen handboek voor de beginneling, maar een soort 
geheugenlijstje voor de volleerde meester. Uiteraard hield deze zijn technieken geheim voor 
potentiële tegenstanders en concurrenten. 
Gelukkig zijn er andere meesters geweest die, staande in de traditie van Liechtenauer, zijn 
woorden hebben becommentarieerd. Een van hen was Sigmund Ringeck. Een manuscript van 
zijn hand bevindt zich in de Sächsische Landesbibliothek in Dresden (C487) en werd in 1965 
door Martin Wierschin gepubliceerd onder de titel Meister Johann Liechtenauers Kunst des 
Fechten (München 1965). Over Ringeck weten we alleen dat hij zich 'schirmmaister' noemde: 
meester van de kunst van het 'schirmen', het zich weten te verdedigen in de kamp, de strijd (vgl. 
Hils 244), en instructeur in de voorbereiding op het kampspel, het gerechtelijke duel, en in de 
vechtkunst in het algemeen. Sigmund was in dienst bij Albrecht, paltsgraaf aan de Rijn en 
hertog in Beieren. Waarschijnlijk gaat het hier om Albrecht III van Beieren-München (die 
regeerde van 1438 tot 1460). Een andere mogelijkheid is Albrecht van Beieren-Straubing, die 
echter van 1358 tot zijn dood in 1404 in Holland doorbracht, eerst als ruwaard, later als graaf. 
Sigmunds manuscript is waarschijnlijk geschreven tussen 1438, het jaar van de 
ambtsaanvaarding van Albrecht III, en 1452, toen een andere zwaardmeester geheten Peter van 
Danzig het manuscript als basis voor zijn eigen schriftwerk gebruikte (volgens Hils 110-112). 
Met Liechtenauers rijmregels, Ringecks aantekeningen, onze eigen ervaringen in de Japanse 
Shinto Ryu die in dezelfde tijd, in 1447 gecodificeerd werd, en veel experimenteren, denken we 
een aardig beeld gekregen te hebben van de 'ritterlich kunst des langen schwerts' van Johann 
Liechtenauer. Voordat we hier verder op ingaan moeten we echter de vraag stellen: wat moeten 
we verstaan onder het 'lange zwaard'? 
 
 
Het lange zwaard 
 
Het belangrijkste wapen van de ridders was uiteraard het lange, forse, tweesnijdende en meer of 
minder spits toelopende slagzwaard, dat teruggaat op het wapen van de Germaanse barbaren die 
het Romeinse rijk ten val brachten. Een wapen, waar de kroniekschrijver Ammanius 
Marcellinus in de vierde eeuw vol afschuw over schreef. 'De verschrikkelijke slagkracht ervan 
klinkt nog door in de literaire overdrijvingen uit de middeleeuwen: helmen worden opengesple-
ten en met één houw werden hoofden en lichamen, soms zelfs paarden, volledig doorkliefd.' 
(Jacques Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa, Amsterdam 1987, 24) De typische 
vorm van dit rechte, tweesnijdende zwaard, dat met één hand gehanteerd werd (in combinatie 
met een schild) was het bekende 'ridderzwaard' met een kruisgevest. Voor de 14e en 15e eeuw, 
de periode die ons hier interesseert, heeft Oakeshott vijf basistypes onderscheiden (afb. 2) 
 

 

 
 



 
Afb. 2 Oakeshott, Archeology of Weapons, foto 16. 

 
Vergelijken we deze basistypes met de vijf basistypes die Oakeshott heeft onderscheiden in de 
periode van 1100 tot 1325 (zie afb. 3) dan valt op het verschil in lengte van het gevest.  
 

 
 

Afb. 3 Oakeshott, Archeology of Weapons, foto 7. 

 

 
 



 
Vier van de vijf basistypes uit de vroegere periode (nummers X, XI, XII en XIV) hebben duide-
lijk een gevest voor één hand. In de tijd van de Hohenstaufen, de keizerlijke dynastie uit de 12e 
en 13e eeuw waarvan bovengenoemde Manfred van Sicilië de laatste grote vorst was, heeft het 
zwaard een gemiddeld gevest van 10 tot 20 cm lengte: net genoeg voor een bepantserde hand 
(verder een klinglengte van ca. 80 cm, een breedte op het breedste punt, bij de stang, van 5-6 
cm, en een gewicht van 900-1000 gram: Hils 273). Nummer XIII is overigens een duidelijke 
afwijking: het gaat hier om een tweehandig zwaard, waarvan er vóór 1350 een paar waren en 
die langer waren dan 1 m 20. 
Dit tweehandig zwaard is echter een uitzondering. Uit Oakeshotts gegevens blijkt dat nà 1350 
negen van de tien overgebleven zwaarden een zogenaamd 'anderhalve hand'-gevest heeft: een 
gevest dat met twee handen gehanteerd kan worden door de onderste hand om de knop heen te 
leggen. Type XV (afb. 2) is bijvoorbeeld zo'n zwaard met een gemiddeld gevest van 17,5 cm en 
een scherp toelopende vierzijdige kling van 80 cm. Dit type vinden we terug op de graftombe 
van de beroemde Black Prince uit 1376, en op de tombe van een van zijn aanvoerders, Lord 
Cobham (afb. 4). 
 
 

 
Afb. 4 Oakeshott, Archeology of Weapons, 287. 

 
Dit anderhalve hand- of 'bastaard'-zwaard had overigens tussen 1280 en 1340 al een voorganger 
in de wat langere Epée de Guerre. 
 
Blijkbaar vond er een overgang plaats van een éénhandig naar een tweehandig gebruik van het 
zwaard: dat betekent dat er minder gebruik werd gemaakt van het schild. De oorzaak voor deze 
ontwikkeling moet gezocht worden in de ontwikkeling van de wapenuitrusting. Tot in de 14e 
eeuw was er niet zo'n groot verschil tussen de wapenuitrusting van de Germanen en die van de 
middeleeuwse ridders: voornamelijk maliënkolders en een open helm (afb. 5). 
 

 

 
 



 
Afb. 5 Charles Ffoulkes, The Armourer and his Craft: From the XIth to the XVIth Century, 

London 1912, 47. 
 

In de 14e eeuw verandert dit plotseling: tegen 1350 heeft vrijwel elke ridder die zich dat kan 
veroorloven plaatharnas (een mooi specimen is het gotische harnas van Sigismund van Tirol, 
afb. 6). 
 

 

 
 



 
Afb. 6 Ffoulkes, The Armourer, 109. 

 
De oorzaak van deze overgang wordt algemeen gezocht in de behoefte aan steviger 
bescherming tegen de Engelse schutters met hun lange bogen (maar ik denk ook en al in een 
eerder stadium aan de kruisboogschutters). Wat de reden hiervoor ook was, schilden verdwijnen 
(zie afb. 7). 
 

 

 
 



 
Afb. 7 R.B.F. van der Sloot, Middeleeuws wapentuig, Bussum 1964, foto 25-26. 

 
Het zwaard kan nu ook tweehandig gehanteerd worden en eventueel uitgerust worden met een 
anderhalve hand-gevest. Het dient nu niet alleen als aanvals-, maar ook als verdedigingswapen, 
als schild. Hiermee kan de techniek van het tweehandig zwaard-vechten, zoals Liechtenauer dat 
leert en waarin het contact houden van de bladen, het 'anbinden' en het 'versetzen', het voelen 
van wat de tegenstander doet, van groot belang is, zich verder ontwikkelen. 
Hils meent dan ook dat de uitdrukking 'lang zwaard' op dit tweehandige hanteren van het 
zwaard slaat, en niet op een buitensporige grootte van het zwaard. Zwaarden met een 
buitengewone lengte die bewaard zijn gebleven hebben meestal slechts symbolische waarde en 
zijn te lang en te zwaar om effectief gebruikt te kunnen worden. Hils geeft de zwaarden uit de 
tijd van Liechtenauer een gemiddelde klinglengte van 1m tot 1m20. (p. 277) 
Zelf denk ik dat het gebruik van de uitdrukking 'lang zwaard' simpelweg het verschil met een 
'kort zwaard' aangeeft, net als in de Japanse traditie, waar kort zwaard een zwaard met een 
lengte van minder dan twee voet betekent. Dit soort zwaarden raakten juist sinds het begin van 
de 14e eeuw geliefd, omdat ze bij uitstek geschikt waren in de niet-beschermende, 
scharnierende delen van een wapenuitrusting te steken (zoals in het verhaal van de slag bij 
Benevento). In deze eeuw wordt de dolk standaard-uitrusting. Voorbeelden van dit soort korte 

 

 
 



zwaarden zijn de Italiaanse Cinqueda (afb. 8), of het korte stootzwaard van de Landsknechten. 
 

 
Afb. 8 Oakeshott, Archeology of Weapons, foto 22. 

 
Bij het lange zwaard van Liechtenauer moeten we daarom vooral denken aan de zwaarden zoals 
die bijvoorbeeld door Albrecht Dürer worden afgebeeld (afb. 9) en waarvan een prachtig 
specimen te zien is in Oakeshott's The sword in the Age of Chivalry (afb. 10). 
 

 
Afb. 9 Van der Sloot, Middeleeuws wapentuig, p. 50. 

 

 
 



 

 
Afb. 10 R. Ewart Oakeshott, The sword in the age of chivalry, London 1964, foto 33b. 

 
Dit soort zwaarden kon een gevestlengte van 25-30 cm hebben. Daar het gevest van dit zwaard 
een-derde van de lengte van de kling is, kan het totale zwaard niet veel langer dan een meter 
zijn. Het is de beheersing van dit soort zwaarden die aan de basis staat van Liechtenauers 
verchtkunst. 
 
(Voor licht afwijkende interpretaties van Liechtenauers vechtkunst, zie S. Matthew Galas, 
'Kindred spirits: The art of the sword in Germany and Japan', Journal of Asian Martial Arts 
vol. 6 (1997), nr. 3: 20-47; en Sydney Anglo, The martial arts of Renaissance Europe, New 
Haven 2000.) 

 

 
 



De kunst van het lange zwaard 
 
Hanko Döbringer begint zijn commentaar met de regels: 
 
Hie hebt sich meister lichtenawers kunst des fechten mit deme swerte czu fusse und czu rosse 
blos und yn harnische 
Vnd vor alle dingen und sachen saltu mercken vnd wissen 
das nur eyne kunst ist des schwertes 
vnd dy mag vor manchen hundert Jaren seyn funden vnd irrdacht 
vnd dy ist eyn grunt vnd kern aller kunsten des fechtens 
vnd dy hat meister lichtnawer 
ganz .vertik. vnd gerecht gehabt. vnd gekunst 
Nicht das her sy selber habe funden vnd irrdacht als vor ist geschrieben 
Sonder 
her hat manche lant 
durchfahren vnd gesucht 
durch der selben rechtvertigen vnd wahrhaftigen kunst wille 
das hat dy io ervaren vnd wissen wolde 
vnd dy selbe kunst ist ernst, gancz vnd rechtvertik 
vnd get of das aller neheste vnd körtzste 
slecht vnd geradeczu 
 
Ringeck begint zijn commentaar met de woorden: 
 
In sant Jörgen namen höbt an die kunst desz fechtens, die gedicht vnd gedacht hat Johanns 
Liechtnawer, der ain hocher meister in den kunsten gewesen ist, dem gott genädig sy. Desz 
ersten mitt dem langen schwert, darnach mitt dem spiesz vnnd dem schwert zu rosz vnd och 
mitt dem kurczen schwert zu dem kampf als hernach geschriben stat. 
 
Dan laat hij de meester zelf aan het woord: 
 
Jüngk ritter lere 
gott lieb haben frowen ja eren 
so wechst dein ere 
vbe ritterschaft vnd lere 
kunst die dich ziert 
vnnd in kriegen zu eren hofiert 
ringet gutt fasset glefen 
sper schwert vnnd messer manlich bederben 
vnnd in andern handen verdörben 
haw dreyn vnnd hart dar rauschen treffen 
oder la farn das in die wysen 
hassen den man sicht brysen1

daruff dich fasse 
alle künst haben lenge vnd masse 
 
Das ist ain gemain lere des langen schwerts 
 
                     
    1. 'brysen': in de hoek drijven. 

 

 
 



Willt du kunst schawen 
sich link gen vnd recht mitt hawen 
vnd link mit rechtem 
ist das du starck gerest fechten 
 
De eerste lering van het zwaardvechten is het kunnen maken van een goede slag (haw). Bij elke 
slag gebruikt men het gehele lichaam. Slaat men een oberhaw naar de linkerzijde van de 
tegenstander, dan moet men met het rechterbeen naar voren stappen, en andersom. 
Hierop volgen in de regels van Liechtenauer eerst wat algemene aanwijzingen over het 
zwaardvechten: 
 
wer nach gät hawen 
der darff sich kunst wenig fröwen 
haw nachent wasz du wilt 
kain wechszler kompt in dinen schilt 
zu kopff zu lybe 
die czecke nitt vermyden 
mitt gantzen lybe 
fechten wasz du starck gerest tryben 
 
Wie wacht tot zijn tegenstander het iniatief neemt (in de Japanse krijgskunst wordt dit 
aangeduid als 'go no sen'; in de Duitse als 'nach') kan het wel schudden. Liechtenauer beveelt 
aan het iniatief te nemen en aan te vallen, zodat de tegenstander geen kans krijgt zelf aan te 
vallen ('kein wechszler', het 'disengagement' van de degenschermer, het verplaatsen van de 
aanval naar een andere lijn, komt zo door je verdediging heen). Hierbij moet men niet alleen 
zware houwen uitdelen, maar ook kortere slagen ('czecke'). En in het vechten moet men 
gebruikmaken van het gehele lichaam. 
 
höre wasz da schlecht ist 
ficht nitt oben linck so du recht bist 
jm rechten och sere hinckest 
 
Dit is een verdere uitwerking bij de aanwijzingen over het geven van een goede slag. Sta je 
goed voor het geven van een slag naar de rechterzijde van de tegenstander, sla dan niet naar de 
linkerzijde. 
 
vor und nach die zway ding 
sind aller kunst ain ursprung 
 
'Nach' is, zoals eerder vermeld, het reageren op de tegenstander. 'Vor' is als eerste het iniatief te 
nemen (in de Japanse krijgskunst 'sen no sen'). 
 
schwech und störck 
jn des das schwert damitt mörck 
so magst du lernen 
mit kunst erbetten und weren 
 
'Schwech' en 'störck' zijn het sterke, respectievelijk het zwakke deel van het zwaard. Maar ze 
verwijzen ook naar het gevoel of de tegenstander sterk of zwak contact maakt. 'In des', op dat 

 

 
 



moment, moet men onmiddelijk reageren. 
Dit is uiteraard niet iets dat verstandelijk kan worden aangeleerd, het is het resultaat van heel 
veel oefening. 
 
erschrickstu gern 
kain fechten nimmer mer lern 
 
Heel veel oefening, en men moet niet bang zijn aangelegd. 
In deze eerste 23 regels heeft Liechtenauer het fundament van zijn vechtkunst al samengevat. 
Slaan met het gehele lichaam zonder je bloot te geven, ook kortere slagen uitdelen. 'Vor und 
nach', 'schwech und störck', 'indes', en vooral niet bang zijn. 
In een zwakke Hollywood-film, Excalibur, komt een aardige passage voor waarin Lancelot 
(Richard Gere) de drie principes van de zwaardvechtkunst niet onverdienstelijk uiteenzet: 
1. kunnen zien wat de tegenstander gaat doen; 
2. op het juiste moment slaan (indes); 
3. onverschillig zijn of je leeft of sterft. 
 
fünff hewe leren 
von der rechten hand wider die were 
dann wir geloben 
in kunsten gern zu lonen 
 
Nu gaat Liechtenauer over naar de bijzondere technieken. Om te beginnen de vijf houwen, die 
staan naast de fundamentele houw, de oberhaw (met varianten als de mittelhaw, slag naar het 
middel van de tegenstander, en de unterhaw, slag van onderen - vergelijk Jacob Sutorium, New 
künstliches Fechtbuch, dasz ist, auszführliche Description der freyen adelichen und ritterlichen 
Kunst desz Fechtens etc. (Frankfurt am Main 1612), dat geheel in de traditie van Liechtenauer 
staat). Wie zich tegen Liechtenauers vijf houwen kan verweren, wordt door de meester 
geprezen. 
 
Das ist der text 
 
Zorn hawe krumpt were hawt schiller 
mitt schettaler alber 
versetzt nachraysen über lauff 
haet setz durch wechsel zug durch läuff 
abschnitt hendzug henge wind mitt blosem 
schlach fach schich mitt stossenn 
 
Met deze steekwoorden vat Liechtenauer de technische elementen van zijn leer samen. In het 
vervolg van de tekst worden ze een voor een aan de orde gesteld. 
 
Der zorn haw 
 
Wer dir oben hawet 
zorn haw ort jm drawet 
 
De oberhau is de basisbeweging van het zwaardvechten. Slaat een tegenstander een oberhau, sla 
dan onmiddelijk terug) breek zijn slag). Dat noemt Liechtenauer een zorn haw. Steek hem dan 

 

 
 



neer. 
 
wirt er es gewar 
nym oben ab an far 
bisz storckenn wider 
wennde stich sieht er es nym es nider 
dasz eben mörcke 
haw stich leger waich oder hörte 
indes vnnd vor nach 
ane hurt dein krieg sy nitt gach 
wesz der krieg remet 
oben unden wirt er beschemet 
in allen treffen 
den maister wilt dy sy effen 
in allen winden 
haw stich schnitt lern finden 
auch solt du mitt 
brieffen hew stich oder schnitt 
 
Weert de tegenstander na het toedienen van een oberhau de vijandelijke zorn haw tijdig af, dan 
gaat het erom, 'indes', en (naar gelang) 'vor' of 'nach' openingen bij de tegenstander uit te buiten. 
1. Probeer niet de slag door te drukken, maar verplaats de aanval naar de andere kant ('wirt er es 
gewar/nym oben ab an far'). 
2. Neem met het sterke deel van je zwaard zijn zwakke en zoek een opening door te draaien, 
met de zwaarden gebonden. Dan houw, steek of snij ('bisz storckenn wider/wennde stich sicht 
er es nym es nider/dasz eben mörcke/haw stich leger waich oder hörte). 
3. valt hij boven aan, tref hem dan van onderen (wesz der krieg remet/oben unden wirt er 
beschemet). 
 
Die vier blossen zu brechen 
 
Vier blossen wisse 
reme so schlechstu gewisse2

an alle far 
an zwifel wie er gebar 
wilt du dich rechen 
die vier blossen künstlich brechen 
oben duplier 
unden recht mutier 
ich sage dir für war 
sich schötzt kain man an far 
haust du recht vernommen 
zu schläge mag er clain kummen 
 
Om het treffen van geopende delen van het lichaam van de tegenstander te verduidelijken, 
verdeelt Liechtenauer het menselijk lichaam in vier delen ('vier blössen') die aangevallen 
kunnen worden. 
Wordt een 'blosz' afgeschermd, dan kan een reprise-aanval naar dezelfde blosz volgen 
                     
    2. Mik, zo sla je zeker. 

 

 
 



(duplieren), of een andere, tegenovergesteld liggende blosz (boven of onder) worden 
aangevallen (mutieren). 
Sigmund Ringeck geeft hiervoor de volgende technische aanwijzingen: 
 
duplieren - 'stos "in des" deines schwertes knopff under deinen rechten arm mitt der lincken 
hand; und schlach in mitt gecrutzten henden am schwert hinder sines schwerts klingen, 
zwischen dem schwert und dem mann [bijvoorbeeld] durch das maul.' 
 
mutieren - 'winde die kurtzen schneide [de snijkant bij je duim] an sin schwert vnd far wol uff 
mit den armen; und heng im dein schwertzs clingen vssen über sein schwert und stich im 
[bijvoorbeeld] zu der undern blösse.' 
 
Der krumphaw 
 
Krump vff behende 
wirff den ort vff die hende 
haw krump zu den flöchen 
den maystern wiltu sy schwöchen 
 
De zornhaw breekt onmiddelijk de slag van de tegenstander. Bij de krumphaw wijkt men opzij 
uit en slaat men een kromme slag naar de handen van de tegenstander. 
 
wenn er blitzt oben 
so stand ab das will ich loben 
 
Sla hard van boven een krumphaw op het zwaard en tref onmiddelijk een ander deel van het 
lichaam van de tegenstander (bijvoorbeeld hoofd of borst). 
 
krüme nitt kurtz hawe 
durch wechsel do mitt schowe 
 
Of sla een krumphaw naar het zwaard van de tegenstander en desengageer, wissel door naar een 
andere lijn. 
 
krump was dich irret 
der edel krieg in verwirret 
dasz er nitt waist für war 
wo er sy one far 
 
Slaat de tegenstander een krumphaw, bindt dan de zwaarden en zoek naar de openingen: dit 
noemt Liechtenauer de edel krieg. 
 
Der zwerchhaw 
 
Zwerch benimpt 
was von dem tage her kumpt 
 
Op slagen die van boven komen (von dem tage) kan worden gereageerd met een zijdelingse 
slag: de zwerchhaw. 

 

 
 



 
Zwer mitt der störck 
dein arbait do mit mörck 
 
Wordt de zwerchhaw opgevangen, begin dan met het sterk van je zwaard aan de edel krieg. 
 
zwer zu dem pflug 
zu dem ochsen hart gefüg 
 
We moeten nu iets zeggen over de basishoudingen, want Liechtenauer heeft er tot nu toe in zijn 
stuk over de zwerchhaw drie van de vier genoemde: von dem tage, pflug, en ochs. 
Von dem tage is een hoge houding, met het zwaar in de lucht gestoken. 
Pflug is de middenhouding, met het zwaard recht voor zich. 
Ochs is met uitgestrekte en gekruiste handen, punt op de tegenstander, linkervoet - en hand 
voor. 
De zwerchhaw ontwijkt niet alleen de slagen von dem tage, maar ook de zwaardpunt in de pflug 
of de ochs. 
 
wasz sich wol zwert 
mitt springen dem haupt gefert 
 
Met elk toedienen van een zwerchhaw, spring opzij. 
 
veller wer füret 
von undenn nach wünsch rüret 
 
Een zwerchhaw kan ook als schijnbeweging (veller, feler) worden ingezet om een werkelijke 
aanval naar de onderkant te verhullen. 
 
verkerer zwinget 
durch lauffer auch mitt ringet 
den elnpogen gwysz nym springe 
eine jn die wage 
 
Of draai je zwaard 180 graden en steek de tegenstander in het gezicht. Weert hij dit af, loop dan 
door, grijp zijn elleboog met je linkerhand en spring voor zijn rechtervoet met je linker, zo 
breek je zijn balans. 
Dit is het eerste voorbeeld van de integratie van worstelen in Liechtenauers zwaardvechtkunst, 
waar we later op terugkomen. 
 
veller zwifach 
trifft man den schnitt mitt mach 
zwifach fürbasz 
schreyt in linck und bysz nicht los 
 
Of een tweevoudige schijnbeweging, en snijden of doorlopen en het zwaard tegen het lichaam 
van de tegenstander drukken. 
 
Der schilhaw 

 

 
 



 
Schiller jn bricht 
wasz buffel schlöcht oder sticht 
wer wechsel drawet 
schiller in darusz beraubet 
schill körtzt er dich an 
durchwechsel gesigst jm am 
schill zu dem ort 
und nym den halsz on forcht 
schill zu dem obern 
haupt hend wilt du bederben 
 
Een andere vorm van 'veller' is de schilhaw. Deze houw is vooral toepasbaar tegen de 'buffels', 
de vechters die puur op hun kracht vertrouwen. Men lijkt te slaan naar het punt waar men naar 
kijkt, maar men slaat naar een ander. Men kijkt dus 'scheel'. 
Ook tegen tegenstanders die van plan zijn door te wisselen is dit een goede strategie. 
Schil en wissel zelf door, of schil naar de punt van het zwaard van de tegenstander maar sla 
naar zijn hals, of schil naar zijn hoofd en sla naar zijn hand. 
 
Der schaittelhaw 
 
Der schaytler ist dem antlitz gefer 
mit seiner kere 
der brust fast gever 
wasz von im kumpt 
die krone dasz abnympt 
 
De schaittelhaw, een rechte slag van boven naar de schedel van de tegenstander, is een 
bijzondere vorm van de oberhau. Het gevaar van de slag is dat men bij wering zijn borst opent. 
Liechtenauer beveelt als wering de krone aan, met uitgestrekte handen de slag opvangen. Maar: 
 
schnyde der doch die krone 
so brichst du sy hart schone 
die strich druck 
mitt schnitten sy ab zeüch 
 
Slaagt men erin door de kroon heen te snijden, dan 'breekt' men het hart van de tegenstander. 
 
Die vier leger 
 
Vier leger allain 
da von halt und fleüch die gemain 
ochsz pflug alber 
vom tag sy dir nitt unmer 
 
Er zijn vier basishoudingen, waarvan we er drie al hebben leren kennen: vom tag, pflug en ochs. 
De vierde is de alber (populier?), waarin de zwaardpunt laag wordt gehouden. 
 
Die vier versetzen 

 

 
 



 
Vier sind versetzten 
die die leger ser letzen 
vor versetzten hiet dich 
geschicht es ser es müt dich 
 
Die vier leger worden verseztzt (verzet, verplaatst, doorbroken) door vier aanvallen: 
tegen de ochs de krumphaw (en de zwerchhaw) 
tegen de pflug de schilhaw (en de zwerchhaw) 
tegen de alber de schaittlerhaw 
tegen vom tag de zwerchhaw 
 
ob dir versetzt ist 
und wie dasz komen ist 
hör wasz ich dir rate 
raysz ab haw schnell mitt drate 
 
Wordt je houding versetzt, dan raad Liechtenauer het abraisen aan. Daarbij brengt men volgens 
het commentaar van Ringeck de eigen zwaardknop naar onderen (na de wering). Vervolgens 
een slag. 
 
setz an vier enden 
belyb daruff ler wilt du enden 
 
Of zet het zwaard in een van de vier enden oftewel blossen. Volgens Ringeck gebruik je hierbij 
het halve zwaard, dat wil zeggen dat met de linkerhand de kling in het midden is gepakt. 
 
Von nachraysen 
 
Nachraysen lere 
zwifach oder schnitt die were 
zway ausser nym 
der arbait darnach beginn 
vnd brüff3 die geferte 
ob sy sind waich oder herte 
dasz fulen lere 
jn der das wort schnidet sere 
nachraisen zwifach 
trifft man den alten snett mitt macht 
 
Nachraisen is de 'time'- of 'stop'-hit van de schermer. Op het moment dat het zwaard van de 
tegenstander omhoog gaat rijst men mee en laat, snijdt of steekt men. Weert de tegenstander, 
dan begint weer de arbait en de edel krieg, het fulen en het indes toeslaan. 
Het nachraisen is tweevoudig, aan beide kanten van het vijandelijke zwaard. 
 
Von überlauffen 
 
Wer unden rempt 
                     
    3. 'proef'. 

 

 
 



überlaüff den der wirt beschempt 
wenn er glitzt oben 
so sterck das ger ich loben 
dein arbait mach 
oder hört drück zwifach 
 
Bij het nachraisen wil de tegenstander van boven slaan. Bij het überlauffen mikt hij op de 
onderste blossen. Dan sla je van boven op hem, je 'loopt' als het ware over hem heen. Weet hij 
dit te weren, dan begint weer de edel krieg. 
 
Von absetzen 
 
Lere absetzen 
haw stich künstlichen 
wer uff dich sticht 
dein ort trifft und sein an pricht 
von baiden sytten 
triff alle mal wilt du schrytten 
 
Absetzen is het breken van de aanval van de tegenstander en het naar voren gaan om hem te 
treffen. 
 
Von durchwechseln 
 
Durchwechseln lere 
von bayden syten stich mitt söre 
wer vff dich bindet 
durch wechsel jn schier findet 
 
Wanneer de tegenstander het zwaard bindt desengageer je, je wisselt door met je punt naar de 
andere kant van zijn zwaard en treft hem. Dit heet durchwechseln. 
 
Von zucken 
 
Tritt nahent in binden 
das zucken gyt gut fünde 
zeuch trifft her 
zeuch mer 
arbait wind das tut jm we 
zuck allen treffen 
den maistern wilt du sy effen 
 
Zucken: het zwaard binden, dan naar achteren 'rukken' (zucken) en naar de andere lijn gaan of 
aan de arbait beginnen. 
Bij durchwechseln is de eerste beweging in contact. Bij zucken verbreekt men juist het contact 
in de hoop de tegenstander zo op het verkeerde been te zetten. 
 
Von durchlauffen 
 

 

 
 



Durchlauff lasz hangen 
mitt dem knopf greyff wilt du rangen 
wer gegen dir sterckt 
durchlauff damit mörck 
 
Durchlauffen: men laat zijn zwaardknop hangen, dat wil zeggen de zwaardkling ter 
bescherming over de eigen rug hangen op een slag van de tegenstander, en 'loopt door', naar de 
tegenstander toe, onder diens slag, en werpt hem op de grond. Hier komen we in het gedeelte 
over het worstelen op terug. 
 
Von abschnyden 
 
Schnid ab die hertten 
von unden vnd baiden geferten 
vier sind der schnitt 
zwer vnden vnd zwer oben mitt 
 
Behalve houwen of steken kan men met een zwaard ook snijden. Snij de vijandelijke houwen of 
steken van onderen af. 
Snijden kan op vier manieren: van boven en van beneden, met de korte en de lange snede (de 
snede die bij de pink begint). 
 
Von hende trucken 
 
Dein schnyde wende 
zu schlechen drück dein hende 
 
Wind de snijbeweging om het zwaard van de tegenstander en breng je handen omlaag, zo kun je 
de tegenstander snijden. 
 
Von zwayen hengen 
 
Zway hengen werden 
vsz ainer handt von der erden 
en allen geförte 
haw stich leger waich oder herte 
 
Hengen: het laten 'hangen' van je zwaardpunt (ort) tegen het gezicht van de tegenstander. Dit 
kan op twee manieren: van onder en van boven. Wissel dit af en houw, steek, of leger (neem 
een houding in), zoek naar zwakte en sterkte van het zwaard van de tegenstander. 
 
Von sprechfenster 
 
Sprechfenster mag 
sie frölich besich sein sach 
schlach nider das er ersznab 
wer sich vor dir zücht ab 
ich sag dir für war 
sich schitzt kain man on far 

 

 
 



hastu es vernommen 
zu schlachen mag er clain kommen 
 
Het sprechfenster is een bijzonder voordelige positie van het laten hengen van je zwaardpunt. 
De tegenstander slaat, je vangt de slag op met uitgestrekte handen en hengt je ort. Wat hij ook 
doet (bijvoorbeeld zucken, of niets en dan sla je zijn waard naar beneden) hij is er geweest. 
 
Der beschliessung der zedel 
 
Wer wol füret vnd recht bricht 
vnd entlich garbericht 
vnd bricht besunder 
yegelichesz in dry wünder 
wer wol recht hengett 
und winden do mitt bringet 
und winden achten 
mitt rechten weg betrachten 
und in aine 
der winde salb drette jch gemaine 
so ein die zwenzüg 
und fur zelt sie anzig 
von bayden sytten 
acht unden lern mitt schrytten 
und brüff die gefört 
nicht mer newe weich oder hert 
 
Wie de kunst van het 'breken' van de tegenstander verstaat, met de drey wünder (houwen, 
steken, snijden); wie goed henget en dan kan winden naar de vier blossen (en in elke bloss twee 
kanten om te winden = 8, maal de drie wonderen = 24), die is meester van de kunst. 
Hiermee besluit Liechtenauer zijn vuistregels voor de kunst van het lange zwaard. Deze kunst 
vormt de basis van het vechten, ook in harnas en maliënkolder, met de 'ridderlijke wapens', de 
lans, het zwaard en de dolk, te voet en te paard. Over deze uitwerkingen geeft Liechtenauer nog 
een aantal specifieke vechtregels. 

 

 
 



HET VECHTEN IN HARNAS 
 
In sant Jorgen namen höpt an die kunst 
 
Hie höpt sich an der ernstlich kampff zu rosz und fusz 
 
Alhie hept sich ann Maister Johannsen Liechtenawers vechten jm harnasch zu kampff, dasz er 
hät laussen schriben mitt verborgnen worten. Das stet hie nach in disem biechlin glosiert vnnd 
uszgelegt, das ain yeder fechter vernemmen mag die kunst, der anderst vechten kan. 
 
Die vor red mitt dem text 
 
Wer absumet vechten zu fussen beginnet 
der schick sin sper 
Zway sten an heben recht wer 
 
De beide ridders stijgen af, en beginnen hun gevecht met hun speren: al dan niet, door ze te 
werpen. 
 
 
Excursus 
 
Over de middeleeuwse lansen zegt Oakeshott (p. 258-259): 
'The knightly lance (..) remained the same as it has been since the fourth century - a long, stout 
spear between 9 and 11 ft. long [rond de drie meter], its shaft of uniform thickness throughout 
its length, its head small and leaf-shaped. It was not until the fifteenth century that this weapon 
acquired its tapered form, with a narrowed hand grip near the butt-end protected by a steel disc 
called a Vamplate, though vamplates on a shaft of the old form were in use during the 
fourteenth century.' 
 
Einde excursus 
 
 
Liechtenauer vervolgt: 
 
Sper vnd ort den vorstisch 
Stich on forcht, springe, wende, setz recht an 
Wert er, zuck 
dasz gesigt im an 
 
Wordt de speer niet gegooid, dan steken, lichaam verplaatsen, winden, ansetzen (aanbinden). 
Bij weringen: zucken en steken. We zien dus dat de basis van het vechten met het lange zwaard 
ook opgaat voor het vechten met de speer. 
 
Wilt du mitt stechen 
mit zucken lern vor brechen 
Mörck, will er ziechen von schaid und will fliechenn 
so solt du im nachen 
Ja wyszlich wart des fahen 
 

 

 
 



Trekt de tegenstander zich terug, volg hem dan en kom vlakbij. Dit kan overgaan in een lijf-aan-
lijfgevecht: 
 
Ob du wilt ringen 
hinderpein recht lern springen4

rigel für schiessen 
dasz vorbain künstlich beschiessen 
Von bayden henden 
ob du mitt kunst gerst zu enden 
 
Worstelen in wapenuitrusting: kom achter de tegenstander en werp hem over je been of heup. 
Eventueel werpen met zijn been geklemd tussen de jouwe. 
Deze techniek moet van beide kanten (links en rechts van de tegenstander) beheerst worden. 
In de basis van het lange zwaard werd dit het durchlauffen genoemd (zie boven). Dit beveelt 
Liechtenauer ook aan in het gevecht van zwaard tegen speer, waarbij de zwaardvechter de 
afstand naar de vijand moet overbruggen: 
 
Lincke lanck von hand schlache 
Spring wyszlich, vnd den fache 
Ob er will zucken von schaiden 
fach und truck in 
dasz in die blösz mitt schwerter ort verdrosz 
Leder vnd handschuh vnd dan augen 
die blösz recht such 
 
De zwaardsteken moeten gericht zijn op de zwakke plekken in de wapenrusting van de 
tegenstander: de scharnierende, met leer bedekte plekken zoals achter in de handschoen, bij de 
pols; of de ogen. 
 
Verbotten ringen 
wyszlich zu lern bringen 
Zu schlissen finde 
die starcken domitt über winde 
 
Ditzelfde aanvallen van de zwakke plekken van de tegenstander vindt ook plaats in het 
geharnaste worstelen. Op die plekken helpt zijn sterkte, zijn spierkracht, hem niet. Ringeck 
noemt in zijn commentaar de volgende technieken: armbrüch (arm, dat wil zeggen elleboog of 
schouder, klemmen en breken), bainbruch, hoden stosz (een stoot of trap naar de 
geslachtsdelen), mort stosz (met één of twee samengebalde vuisten op borst of gezicht van de 
tegenstander stoten), knystosz, vinger lasunge (vingers van de tegenstander klemmen en 
breken), augen griff (ogen uitsteken), und dar zu mer. 
Dit ringen (worstelen) is verbotten, omdat het niet niet in de normale worstelscholen wordt 
beoefend. Het is bestemd voor mortal combat. 
 
Item, aller were 
den ort gegen die blösz kere 
 
Ook als men weert moet men tegelijk de punt naar de onbeschermde plekken, de blöszen, 
                     
    4. Leer recht achter het been te springen. 

 

 
 



steken. 
 
Wo man von schaiden 
schwert zucken sicht von jn baiden 
so soll man stercken 
Die schutten recht eben mörcken 
 
Komt het tot een zwaard tegen zwaard gevecht, dan sterk aanvallen (stercken), en voelen waar 
het gebonden zwaard van de tegenstander onder druk komt te staan (schutten). 
 
"Vor" und "nach" 
die zway ding brieffe wyszlicher 
Lere mitt ab spring 
 
Uiteraard is het gevecht ook hier een zaak van het iniatief: vor en nach. Is men nach, leer dan 
weg te kunnen springen (bewegen) van de tegenstander. 
 
Volge allen treffen 
den starcken, willt du sy treffen 
 
Tegen sterke tegenstanders is het nachrayszen een goede strategie. 
 
Wört er, so zucke 
Stich, wert er, zu im rucke 
 
Weert de tegenstander het nachraisen, dan zucken en steken. weert hij opnieuw, dan een andere 
blosz aanvallen. 
 
Ob er langk sicht 
so bysz du künstlich bericht 
 
Niet alleen sterke, ook lange tegenstanders zijn bijzonder kwetsbaar voor het nachraisen. 
 
Gryfft er och starcke an 
dasz schiessen sigt im an 
 
Valt de tegenstander sterk aan, steek dan. 
 
Mitt sinem schlachenden ort schützt er sich 
Trifft one forcht mitt baiden henden 
Den ort zu den augen leren wenden 
Desz fordern füsz mitt schlagen du hietten muszt 
 
Ringeck vertelt in zijn commentaar dat het vechten in harnas veelal met het halve of korte 
zwaard gebeurt, waarbij het zwaard met de linkerhand op het midden van de kling wordt 
vastgehouden. De knop vormt dan een schlachenden ort, een punt om mee te slaan. Wanneer 
de tegenstander met een schlachenden ort aanvalt, vang het dan tussen beide handen op je 
zwaard op, en steek je punt in zijn ogen. 
Sla zelf de knop in zijn gezicht waarbij je met je voorste voet mee stapt. 

 

 
 



HET WORSTELEN 
 
Op vier plaatsen is er in het manuscript van Ringeck sprake van ringen. De eerste keer in de 
behandeling van het lijf-aan-lijfgevecht met tweehandige zwaarden, waar Liechtenauer de 
aanwijzing geeft: 
 
Durchlauff lasz hangen 
mitt dem knopff greyff wilt du rangen 
wer gegen dir sterckt 
durchlauff damit mörck 
 
Ringeck geeft hiervoor in zijn commentaar acht technieken, waarvan vier heupworpen (die, 
voor de aikidoka, doen denken aan aiki-o-toshi): met het zwaard in de linkerhand, rechtervoet 
achter de tegenstander; met het zwaard in de linkerhand, rechtervoet voor de 
tegenstander; met het zwaard in de rechterhand, linkervoet voor de tegenstander; en met het 
zwaard in de rechterhand, linkervoet achter de tegenstander. 
De vier andere mogelijkheden die Ringeck oppert zijn: 
- een elleboogklem 
 
halt (dein schwert) in der rechten (hand). Vnd far im mitt dem knopff ussen über seinen rechten 
arm, vnnd rück damit undersich; und mitt der lincken hand begryff sein rechte elnbogen, vnd 
spring mitt dem lincken füsz für seinen rechten, vnd ruck in also über den fusz vff din rechte 
sytten 
 
- een armknoopworp 
 
far mitt lincker verkörter hand über sinen rechten arm und begryff da mitt dinen rechten arm; 
und druck mitt dinem rechten arm sinen rechten über den lincken, und spring mitt dinem 
rechten füsz hinder sinen rechten, und wende dich von im uff dine lincke sytten: so wirffestz in 
über din rechten hüffe 
 
- en tenslotte twee technieken om de tegenstander het zwaard afhandig te maken 
 
verkör dein lincke hand und far damitt über sinen rechten arm; und begriffe domitt syn schwert 
by der handhäsz zwischen sinen baiden hande, und rucke uff dein lincke sytten 
 
en: 
 
begryff mitt lincker verkörter hand bayde schwert mitten jn den clingen. Vnd halt sy veste zu 
samen, und far mitt der echten hand gegen diner lincken sytten mitt dem knopff under durch, im 
über sein bayde hende; und ruck damitt übersich vff din rechte sytten 
 
 
Middenin het manuscript, tussen Liechtenauers aanwijzingen voor de basis van de kunst van het 
lange zwaard, en het vechten in harnas te paard en te voet, besteedt Ringeck 375 regels aan 
gutte ringen und ander gutt brüch, los van de tekst van Liechtenauer zelf (het totale 
manuscript telt 2008 regels). Zonder enige systematiek worden in dit gedeelte tal van 
technieken behandeld voor het lijf-aan-lijf worstelen. Een aantal thema's zijn echter te 
onderscheiden, zoals: 

 

 
 



 
* aanvallen naar het hoofd van de tegenstander: 
 
Wenn er dich nun gefasst hat under den armen (trek) jm das haupt über den ruck mitt bayden 
armen 
 
Wenn er tüt den schwuch [als hij een armklem probeert in te zetten] schnell ruck in by den 
harnn. Darzu ruck, heb uff mitt bant uff die achsel all zu handt. Mitt sinem haupt lauff an die 
wand 
 
Ob an main baide arm under gaffen hätt und welt dich weg tragen oder werffen mit störck: 
Fall im mitt baiden armen an sin kel und truck in (..) 
Wennd im den kopff umb mitt baiden henden, die ain hand an dasz kün, die ander hinden an das 
haupt (..) 
Baid daumen unden an die kell und die andern finger an die ogen (..) 
Druck in mitt den daumen an den schlauff 
 
* ook als de tegenstander nog niet heeft vastgegrepen wordt een eigen greep vaak ingezet met 
een vernietigende klap (vergelijk het Japanse atemi), soms met de beide vuisten samengebald, 
soms met één vuist terwijl de andere hand de tegenstander vastgrijpt, in één techniek met de 
duimen tegen de kaken, de andere vingers op het hoofd, en duwen met de rechterhand. Ringeck 
noemt dit soort aanvallen de mort stosz. Deze doodsklappen worden gericht op gezicht, 
hartstreek, of knie van de tegenstander. 
 
* komt het tot het eigenlijke worstelen, dan beveelt Ringeck in allerlei variaties heupworpen of 
armworpen (te vergelijken met sumiotoshi plaats, of ook beentje lichten met de hand, of 
worpen over de knie. 
 
* twee technieken lijken variaties op shiho nage: 
 
Wenn du mitt ainem laffestzu, sinen lincken arm fach du nür gar schnell vsz der ebichen hand, 
mitt der rechten syn bain sy dir bekant. Und mitt dem selben zucken müsz er dir kören den 
rucken. So magst du uff sin haupt ain gefell, oder stosz in gar schnell 
 
Mitt welecher hand ain man dich an grifft, der hand nym war; und begryff den arm mitt bayden 
henden hinder siner hand, und wend umb din ruck für sein bauch. An der umbwenden, so heb 
sin arm uff den nächste Achsel und druck do mitt nider: so brichst du im do mitt den arm 
 
* is de tegenstander eenmaal op de grond geworpen, dan wordt hij er met kracht onder 
gehouden (underhalten), vaak met slagen (eenmaal met een kniestoot). Bij het naar de grond 
gaan vinden we ook opofferingsworpen, bijvoorbeeld bij een greep van achteren om het middel: 
 
griff hinder dich ainem zwischen die händen, und truck in do mitt 
 
* bij aanvallen van achteren worden ook vingerklemmen ter verweer gebruikt, bijvoorbeeld: 
 
Begryff ainen man mitt baiden henden jn ainer hand, in yegelich hand zwei finger, die by ain 
ander steen. Und ruck die finger von ain ander. 
 

 

 
 



Samengevat kunnen we zeggen dat wanneer de tegenstanders elkaar zo dicht genaderd zijn dat 
de wapens onbruikbaar worden, er zonder beperkingen lijf-aan-lijf wordt gevochten: ogen 
uitsteken, nekken omdraaien, vingers en armen klemmen en breken, heup- en beenworpen. 
 
 
We hebben al gezien dat Liechtenauer in zijn regels over de ernstlich kampff terugkomt op het 
worstelen, het eerst als ondanks speren en zwaarden het toch tot lijf-aan-lijf gevechten komt: 
 
Ob du wilt ringen 
hinderpein recht lern springen 
rigel für schiessen 
dasz vorbain künstlich beschiessen 
Von bayden henden 
ob du mitt kunst gerst zu enden 
 
Dit zijn opnieuw de heupworpen, die we al in het begin van dit deel over het worstelen 
tegenkwamen. 
 
 
Iets meer dan veertig regels later komt het manuscript opnieuw terug op het ringen, dat hier 
verborgnen wordt genoemd. Ringeck licht dit toe: 
 
ringen, die zu dem kampff gehören und verbotten sind von allen wysen maistern des schwerts, 
dasz man die uff offenbaren schulen nyemants lernen, noch sehen lassen sol darum, dasz sy zu 
dem kampff fechten gehörn. Und dasz sind die armbrüch, bainbruch, hoden stosz, mortstosz, 
knystosz, vinger lasunge, augen griff und dar zu mer. 
 
We hebben al gezien wat Liechtenauer zei: 
 
Verbotten ringen 
wyszlich zu lernen bringen 
Zu schlissen finde 
die starcken domitt über winde 
 
Hier een aantal voorbeelden van dit geheime worstelen. Een beenworp: 
 
grifft dich an ainer oben mitt ringen und will dich mitt störck zu im rucken oder von im stossen, 
so schlach den rechten arm ussen über sin lincken vornen by siner hand. Vnd truck den mitt 
baiden henden an die brust, und spring mitt din rechten fusz hinder sinen lincken. Und wirff in 
über das kny usz dem füsz 
 
Een elleboogklem: 
 
grifft er dich an mitt ringen und halt er dich dann nitt vast, so begryff sin rechte hand mitt diner 
rechten; und ruck in zu dir mitt der lincken, begryff im den elnbogen, und schrytt mitt dem 
lincken füsz für sinen rechten; und ruck in also darüber. Oder fall im mitt der brust uff den arm, 
und bruch im den also 
 
Nog een elleboogklem: 

 

 
 



 
gryff mitt der lincken hand sin lincke vornen by der hand, und ruck in zu dir, und schlach din 
rechten arm mitt störck über sin lincken jn das glenck der armbüge; und brich mitt der lincken 
hand sin lincke über din rechten. Und spring mitt dem rechten füsz hinder sinen rechten und 
wirff in also darüber 
 
Trappen naar knie of geslachtsdelen, en tenslotte een vingerklem: 
 
wann er nach dir gryfft mitt offen henden oder mitt gerackten fingern, so wart, ob du im ainen 
finger begrüffen mügst, und brüch im din übersich, und für im domitt zu dem kraysz 

 

 
 



HET VECHTEN TE PAARD 
 
Hie hept sich an die ritterlich kunst: das fechten zuo rosz 
 
Din pser beichte, gegen rytten macht zu nichte 
 
Hou de eigen speer in het centrum en zorg dat de zijne eruit wordt verdreven. 
 
Ob es enpfalle, dem ende jm abschnalle 
 
Deze woorden van Liechtenauer verwijzen naar een truc. Twee ridders rijden te paard met 
lansen op elkaar in. De een laat zijn lans zakken. Wanneer de ander dan een opening meent te 
zien en toe wil stoten, brengt de eerste ridder zijn lans opeens sterk naar voren, dringt die van de 
ander opzij, en treft hem. 
 
Ringeck noemt in zijn commentaar nog twee andere technieken in de strijd van lans tegen lans 
te paard. 
In de eerste techniek houdt men de lans met beide handen in het midden vast en slaat men met 
het voorste deel van de lans die van de vijand weg. 
Is de eigen lans korter dan die van de vijand, laat dan de teugels los en sla met de linkerhand 
zijn lans opzij naar links. En steek dan. 
 
Mit straiffen sattel ring vnd wer nimpt 
 
Liechtenauer verwijst hier naar het worstelen te paard. Men rijdt op met op de vijand: de eigen 
linkerzijde komt aan zijn rechter. Daar de afstand nu te kort is, heb je niets meer aan je lans. Die 
laat je vallen. 
Ringeck beveelt nu een vngenampten griff aan. Wanneer de vijand zijn waard trekt en omhoog 
brengt om toe te slaan, pak je hem met de linkerhand achter zijn rechterelleboog en duw je hem 
weg, terwijl je tegelijkertijd met je linkervoet zijn rechtervoet uit de stijgbeugel schopt. 
Het resultaat zal zijn dat hij aan zijn linkerzijde van zijn paard valt. 
 
Er is ook een verborgnen griff, waarbij je de elleboog van de vijand blijft vasthouden, terwijl 
je met je rechterhand zijn zwaard bij de knop vastpakt en uit zijn hand draait. 
 
Vmb ker mitt dem rosz, züch sin rechte mitt diner lincken 
 
Ben je met je rechterzijde aan de rechterzijde van de tegenstander (beide ridders rijden dus in 
tegenovergestelde richting), dan gebruik je je linkerhand om zijn rechterhand aan te vallen. 
Beide ridders hebben gemist met hun lans. Het is echter niet mogelijk om het paard te keren, om 
met je linkerkant aan de rechterkant van de vijand te komen (zoals in beide bovenstaande gre-
pen). In plaats daarvan drijf je je paard naar de vijand toe, zodat rechterkant naast rechterkant 
komt. Trekt de vijand dan zijn zwaard en wil hij toeslaan, dan pak je hem met je linkerhand 
achter zijn rechterelleboog. Met de rechterhand grijp je of zijn zwaard bij de knop achter zijn 
hand (de verborgnen griff), of je trekt zijn mes uit zijn schede en maakt hem daarmee af. 
 
In een tweede greep sla je je rechterarm van buiten over de zijne, druk die tegen je eigen 
rechterzijde, en rijdt heen - met het zwaard van de tegenstander. 
 

 

 
 



Een variatie op de vngenampten griff. Pak de vijand met je rechterhand achter de 
rechterelleboog, duw hem weg, en stoot tegelijkertijd met je rechtervoet zijn rechtervoet uit de 
stijgbeugel. 
 
Een laatste greep: pak met je linkerhand zijn rechterhand vast, druk die tegen je borst, en wend 
je paard van de vijand af. Dan moet hij vallen. 
 
Dasz glefen stechenn, vechtenn: 
sittigklich an hut lern brechen 
 
Men moet rustig, sittigklich, door de verdediging van de vijand heenbreken. 
 
Daszt ist nun der sper lauff, 
der dem andern begegnet under augen 
 
Tenslotte moet men de lans bij het aanrijden richten op de ogen van de tegenstander. 
 
Deo gratias 
 
Hie hept sich an die kunst mitt dem schwert zu rosz 
 
Voor het vechten te paard met een zwaard geeft Ringeck vijf houdingen: 
 
Die erst hütt. Het zwaard wordt hierin met de korte snede over de linkerarm gelegd. 
 
Die andern hütt. Het zwaard wordt hoog boven het hoofd gehouden met de punt naar het 
gezicht van de tegenstander. 
 
Die dritt hütt. Het zwaard wordt naast het rechterbeen gehouden, met de punt tegen het gezicht 
van de tegenstander. 
 
Die vierd hütt. De knop van het zwaard op de zadelboog, de punt tegen het gezicht van de 
tegenstander. 
 
Die funfft hutt. Het zwaard schuin op het zadel, met de linkerhand het midden van de kling 
vastgegrepen. 
 
Het valt op dat bij al deze houdingen de waarde van een anderhalve-handzwaard tot uiting 
komt, want het zwaard wordt in vier van de vijf keer met één hand vastgehouden. 
Nergens wordt gesproken van een schild (vergelijk afb.11). 
 

 

 
 



 
 
 
Afb. 11. ffoulkes p. 93 
 
 
Ob er sich verwandelt 
dasz schwert gegen dem schwert wist gehandelt 
recht fasz die störck 
taschenhaw du such und mörck 
 
Hie heb an 

 

 
 



dem man den taschenhaw zu suchen 
 
De taschenhaw, vanuit de eerste hut. Rijd naar de rechterzijde van de vijand. Houwt of steekt 
hij naar je, vang de slag dan op op de lange snede en het sterk van je zwaard, zet je zwaardpunt 
tegen zijn rechterzijde, en steek hem van bovenaf in het gezicht. 
Versetzt hij en houdt hij contact met je zwaard, houw dan met de lange snede naar zijn teugels 
of zijn linkerhand. 
Of, indien je paard daartoe in staat is, rij snel weg van hem vandaan terwijl je naar zijn 
rechterbeen houwt. 
 
Lere wol starck schuttenn allen brechen an vor 
Domittn ott jn, setz an vor. 
Wer straufft, heng jm zu den har. 
 
Das schutternn vor gang all treffen 
houwen und stechen 
 
Liechtenauer geeft hier aan dat het principe achter de taschenhaw dezelfde is las bij alle andere 
houwen: sterk aanbinden, de vijandelijke aanval breken, en dan de punt erin. 
Indien hij weert, heng jm zu den har. Volgens Ringeck is dit een techniek, waarbij je met je 
knop omhooggaat onder zijn zwaard, die over zijn rechterschouder om zijn hals zet, met je 
linkerhand achter de hem de zwaardknop weer vastpakt, en hem naar je voorkant of zijkant rukt. 
 
Nym du jm die rechten hand 
setzt den ort zu den augen vor 
 
Een andere techniek voor als de vijand versetzt: pak met je linkerhand zijn rechterhand vast en 
zet je zwaardpunt op zijn ogen. 
 
Setz an hauch5

schwing 
durch for oder schwert brich 
 
Ringeck noemt vijf mogelijke technieken voor als je zwaard hoog versetzt wordt: 
 
Wanneer de vijand vlakbij heeft versetzt, breng je gevest onder zijn kin, pak met je linkerhand 
zijn helm vast, trek eraan terwijl je tegelijkertijd met je gevest stoot. 
 
Een variant op de vngenampten griff: breng je gevest onder de rechterelleboog van de 
tegenstander, duw hem weg en trap tegelijkertijd met je rechtervoet zijn rechtervoet uit de 
stijgbeugel. 
 
Houw je van boven af op de vijand in en versetzt hij met een zwerchhaw, breng je zwaard dan 
omhoog en zet je punt op zijn gezicht. Steek hem of, als hij vlakbij je is, breng je rechterarm 
onder zijn rechterarm, druk deze vast tegen je aan, en neem zijn zwaard. 
 
Na het slaan van een taschenhaw breng je je zwaardknop van buiten over zijn rechterhand bij 
zijn gevest, drukt je zijn hand met je armen tegen je borst, en rij je van hem weg. Zo neem je 
                     
    5. hoch. 

 

 
 



zijn zwaard. 
 
Wanneer de vijand dicht bij je is, ga je met je zwaardknop van buiten over zijn rechterhand, 
stoot je hem met het gevest naar zijn eigen zadelboog, terwijl je met je linkerhand zijn 
zwaardknop pakt, en heenrijdt. 
 
Wilt du gerivet lang jagen 
das ser mit 
Wer dasz jm wört, so wind 
dasz aug vor vert 
Wert er es fürbasz 
nach zwam vnd messer nicht lasz 
Setz an den ort zu den gesciht 
 
Het kost veel moeite om rustig naar de vijand toe te rijden. Ringeck bveelt aan dat in de derde 
zwaardhouding te doen. 
Steek vanuit die positie naar de vijand en wanneer hij versetzt, wind dan door, bijvoorbeeld naar 
boven. Sla eventueel naar zijn teugels of pak zijn mes. 
Hou de punt van je zwaard altijd op zijn gezicht. 

 

 
 


