
WAPENS VAN DE YI
Een introductie door Peter Dekker

Er is nog geen compleet overzicht van 
de wapens die de Yi gebruikten maar 
afgaande op oude fotoʼs en antieke 
voorwerpen kunnen we concluderen 
dat men in ieder geval een recht 
éénsnijdig zwaard hanteerde en men 
k r u i s b o g e n g e b r u i k t e . Q u a 
bepantsering droeg men harnassen 
van gehard leer. Ook zijn er helmen en 
een schild bekend van ditzelfde 
materiaal. Maar voor we dieper ingaan 
op de wapens van de Yi is een 
introductie van dit volk op zijn plaats.

Het Yi volk
Yi -ook bekend als Lolo- is een  
verzamelnaam voor een groep van 
diverse bergvolken die leven in het 
Zuidwesten van China; met name 
Tibet, Yunnan, Sichuan, Guizhou en 
Guangxi. Er zijn ook ook Yi in Vietnam 
en Thailand. Niet alle volkeren die 
onder de officiele noemer Yi vallen 
vinden zichzelf Yi, en de dialecten van 
Yi lopen dermate uiteen dat de 
verschillende groepen elkaar niet altijd 
kunnen verstaan. Wel is er een  aantal 
bindende factoren waaronder een Yi 
scr ipt en bepaalde decorat ieve 
technieken en klederdrachten die 
karakteristiek zijn voor deze volkeren.

Yi zijn animisten die elementen van  het 
Boeddhisme, daoisme en shamanisme 
hebben overgenomen van naburige 
volkeren. De meeste Yi leven in 
bergachtige gebieden waar ze zich 
bezig houden met veehouder i j , 
beperkte vormen van landbouw  en 
jagen en verzamelen.

Hoewel de Yi veelal binnen de grenzen 
van China wonen en woonden, is er 
van oudsher weinig centrale contrle 
geweest in het gebied en waren vele 
buitenstaanders bang om door Yi 
territorium te reizen. Huang Xiangjian, 
een Chinese kunstenaar welke in 1652 
door dit gebied reisde merkte op:

“in dat gebied leefden de Miao en Yi 
stammen, die erom bekend staan 
mensen aan te vallen. De boeren in 
deze gebergten verplaatsten zich in
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Fig.1 Een Yi strijder in zijn karakteristieke 
wapenrusting, zwaaiend met zijn zwaard. 
Foto uit de vroege 20e eeuw, fotograaf 
onbekend.
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teams met speren en bogen in de 
hand.” 1

Omdat de Yi gebieden zo ver van grote 
steden af liggen zijn ook vandaag de 
dag veelal autonoom en is de invloed 
van de Chinese regering in hun 
gebieden beperkt.

Zhibeidao
Het standaard hilt wapen van de vele 
bergvolken uit de regio, waaronder ook 
Tibet en Birma, is het rechte zwaard 
met een enkele snijrand. In het 
Chinees zhibeidao of “rechte rug 
zwaard” genoemd2, was dit het 
standaard wapen gedragen door de 
Chinese soldaten van de allereerste 
dynastieeën tot aan de Song dynastie. 
die uiteindelijk werd vernietigd door de 
Mongoolse legers die de Yuan dynastie 
stichtten in 1279. Zij vervingen de 
zhibeidao met de gekromde sabel die  
was geinspireerd op de sabels van de 
vele nomadische steppe volken van 
centraal Azië. Verscheidene versies 
van gekromde sabels bleven het 
standaard wapen van de Chinese 
soldaten tot de val van de Qing in 
1912. Wellicht omdat ze zo afgelegen 
en onbegaanbaar waren, dezen de 
afgelegen bergachtige gebieden in het 
W e s t e n n i e t m e e m e t d e z e 
ontwikkeling en bleven zhibeidao 
gebruiken. In die zin zijn de Tibetaanse, 
Birmese en Yi zhibeidao te zien als 
overblijfselen van het oude China.
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1 Passage uit Lynn Struve: Voices from the Ming-Qing cataclysm, Yale University Press, New Haven and 
London, 1993 pag. 168-169. Vertaling uit het Engels door de auteur.

2  Zhibeidao (直背刀) is waarschijnlijk een relatief moderne naam om het wapen te onderscheiden van 
gekromde éénsnijdige wapens. In klassieke teksten uit de hoogtijdagen van het gebruik van zhibeidao 
refereert men simpelweg aan dit wapen met de term dao, dat een mes of zwaard met een enkele snijrand 
aanduid.

Fig 2. Yi zhibeidao met zilveren 
hilt. Lengte 80,5 cm, blad 68,5 
c m . G e w i c h t 6 8 0 g r a m . 
Collectie van Paul Buys.
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Yi zhibeidao van de onderscheiden zich 
met name van andere zhibeidao door 
het karakteristieke hilt. Dit bestaat 
meestal uit een houten greep die 
geheel of gedeeltelijk is bedekt met 
zilver plaatwerk, of anders leer. 
Opmerkelijk is dat ze geen stootplaat  
hebben die de hand beschermd. Het 
meest in het oog springende detail aan 
de Yi hilts zijn de grote ronde pommels 
aan de achterkant, zie fig. 3 en 4. Deze 
zijn van konisch tot de vorm van een 
oude pillendoos. Soms van hout met 
zilver, maar ook weleens gemaakt van 
hout of bot.

De schedes zijn vaak zeer simpel 
gemaakt van hout en dikwijls bedekt 
met leer of huid, de huid is dan met het 
haar naar binnen gebruikt zodat de 
gladde kant zichtaar is aan de 
buitenkant.
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Fig. 3 en 4. Hilt van de zhibeidao 
uit fig. 2. Gemaakt van hout dat 
zwart is gelakt. Ringen van zilver 
plaatwerk bedekken delen van 
de greep. Ze zitten iets los door 
het krimpen van het hout over 
tijd. Achterop de doosvormige 
“pommel” is een gestileerd 
Chinees geldstuk. Een motief dat 
ook te zien is op andere Yi 
voorwerpen waaronder het schild 
in het Chicago Field Museum.
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De klingen van Yi zhibeidao 
zijn  doorgaans van goede 
kwaliteit en gesmeed met 
zogenaamde haarspeld 
vouwlijnen die kenmerkend 
z i j n v o o r T i b e t a a n s 
smeedwerk. Deze komt 
voort uit de wens een goede 
kling te smeden in de ijle 
lucht, waarbij smeedvuren 
v a n m i n d e r h o g e 
temperatuur opgestookt 
kunnen worden door het 
gebrek aan vo ldoende 
zuurstof. De haarspeld-vouw 
constructie minimaliseert het 
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Fig. 5. Detail van de naar binnen gekeerde haren op de 
schede van de zhibeidao van fig. 2.

Fig. 6. Detail van de kling van de zhibeidao uit fig. 2. Er gaat een verhaal rond Chinese 
verzamelaarskringen dat Yi krijgers voor elke gedode tegenstander een buts op de rug van het blad 
maakten. Of dit waar is is niet te verifiëren maar wel valt op dat een groot aantal antieke Yi zwaarden ook 
daadwerkelijk een aantal butsen op die plek hebben, zo ook dit exemplaar. Ze zijn zo diep en duidelijk dat 
ze inderdaad moedwillig gedaan lijken.

Fig. 7. Haarspeld-vouwen op een 
Tibetaanse zhibeidao (Tibetaans: 
dpaʼdam) uit de collectie van Ronald 
Hermsen.
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aantal lagen dat op elkaar gesmeed 
hoeft te worden, alsmede het oppervlak 
waarop de lagen moeten hechten. 
H i e r d o o r n e e m t d e k a n s o p 
smeedfouten door te koude hechting 
aanzienlijk af.

Qua geometrie zijn Yi klingen niet te 
onderscheiden van Tibetaanse klingen. 
Ik vermoed daarom dat de Yi ze niet 
zelf smeedde maar klingen van 
Tibetaanse makelij gebruikte, terwijl 
men zelf de voor Yi zo karakteristieke 
hilts en schedes maakte.
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Fig. 8. Een Tibetaans kortzwaard met spitse punt genaamd ral gri in het Tibetaans.  
Schede van latere periode. Ook dit exemplaar heeft de haarspeld vouwen die typerend 
zijn voor wapens op en om het Himalaya plateau. De typisch Tibetaanse fittingen zijn van 
ijzer en zilver en gedecoreerd met koraal, een prestigieus decoratiemateriaal zo ver van 
de zee. Ook heeft dit zwaard een kleine stootplaat, een onderdeel dat Yi zwaarden allen 
missen. Collectie van de auteur.

Fig. 9. Het hilt van de ralʼgri van fig. 8, 
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Fig 10-11 Twee Yi zwaarden. Fig. 10 toont een exemplaar met een pommel van bot, an 
een taps toelopende greep omwonden met gevlochten zilverdraad. Fig. 11 daaronder 
toont een complete Yi zhibeidao, ook met pommel van bot en taps toelopende greep. 
Hier is de pommel ingebonden met rood koord, en zit de schede in een rode 
“draagzak”. Deze was wellicht een draagmethode voor onderweg, want zhibeidao 
worden doorgaans niet op de rug maar door de riem gedragen. Verkocht via Mandarin 
Mansion. Nu in anonieme privé collecties in de Verenigde Staten. 

Fig 12. Een zhibeidao uit de Han dynastie. (206 voor Chr. - 220 na Chr.) Uit een 
anonieme Chinese privé collectie.
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Yi harnassen
Ook de Yi bepantsering is van een 
archaïsche vorm. Borst en rug werden 
bedekt door geharde leren platen met 
een karakteristieke vorm en reliëf. 
Daaronder zit een “rok” van vele 
rechthoekige leren plaatjes, aan elkaar 
geregen met leren veters. Ze vertonen 
een sterke gelijkenis met  bepantsering 
d ie werd ged ragen t i j dens de 
Noordelijke en Zuiderlijke dynastieën 
van 220-589 na Chr. tot aan de  Song 
dynastie van 960 tot 1279.3

De harnassen waren zwart of rood en 
gelakt met wat op shellac lijkt. De 
zwarte harnassen zijn vaak beschilderd 
met geometrische patronen in felle 
kleuren rood en geel. Ze werden 
gedragen met een handbeschermer 
voor de linkerarm, die in het gevecht 
wellicht het gemis van de stootplaat 
a a n v u l d e d o o r a n d e r e 
verdedigingstechnieken mogelijk te 
maken.

Er zijn een aantal Yi harnassen bekend 
in verschillende museum collecties, 
waaronder de Royal Armories in Leeds 
(XXVIA.161-2) en het Metropolitan 
Museum in New York (20.142). Nog 
drie exemplaren waaronder een set 
mèt helm, alsmede een Yi schild, zijn te 
vinden in het Field Museum in Chicago. 
Ze zi jn gepubliceerd in George 
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3 Zie Liu Songhua: Ancient Chinese Armour, Shanghai Chinese Classics Publishing House 1996.

Fig. 13. Een oud Yi harnas. Foto door een 
reiziger in de jaren ʼ30.

Fig. 14. Een tekening van een 
beeldje uit de Sui dynastie (581–618 
nà Chr.) Let op de gelijkenissen 
met het Yi pantser, met name de 
borstplaat en “rok”. Tekening door 
auteur.
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Cameron Stoneʼs “Glossary”, fig. 76.4 
De helm heeft een nekbescherming 
van dezelfde constructie als de rok van 
deze harnassen.

Kruisbogen
Yi kruisbogen lijken sterk op andere 
kruisbogen uit de regio. Vrij simpel van 
ontwerp, allen bestaan uit een grote 
hardhouten boog op een houten 
“zuil” (het kruisstuek waar de boog op 
zit) van tussen de 80 en 90 cm lang. Yi 
kruisbogen onderscheiden zich alleen 
van andere Zuidoost Aziat ische 
kruisbogen door het profiel van hun zuil 
met als meest in het oog springende 
detail een naar beneden buigend, 
pistoorkolf-achtig uitsteeksel aan de 
achterkant.5 Yi pijlenkokers zijn van het 
gesloten type, waar de pijlen met de 
punten omhoog in bewaard werden. 
Ook deze p i j lenkokers hebben 
archaïsche elementen zoals een 
opening die identiek is aan die van 
handboog pijlenkokers van vroegere 
periodes uit Chinaʼs geschiedenis.

Datering
Yi w a p e n s w e r d e n d o o r g a a n s 
gedateerd rond de 18e en 19e eeuw, 
afgaande op hun respectievelijke staat. 
en vergelijking met objecten uit Azië 
waar de datering van vast stond, 
bijvoorbeeld door inscripties. Dat dit 
niet altijd accuraat uitpakt bleek na een 
test gedaan in opdracht van het 
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4 Een klassieker in de studie van antieke wapens, vaak simpelweg “glossary” genoemd, de gehele titel is: 
George Cameron Stone: A glossary  of the construction, decoration and use of arms and armor in all 
countries and in all times. Een herdruk van het origineel uit 1934 is beschikbaar van Dover Publications, 
New York, 1999,

5 Zie Stephen Selbyʼs ATARN website voor een artikel over verschillende vormen van Zuid-Chinese 
kruisbogen: http://www.atarn.org/chinese/yn_xbow/yn_xbow.htm

Fig 15. Een antieke Yi pijlenkoker. 
De pijlpunten zitten onder het 
afdakje, dat zo helpt de veren droog 
te houden in nat weer of tijdens het 
lopen door struikgewas. Anonieme 
Chinese collectie.
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Metropolitan Museum in New York op 
een harnas met zowel Tibetaanse als 
Yi invloeden. (Waarschijnlijk uit een 
grensregio, maar behorend tot de Yi.) 
In plaats van de geschatte 18e of 19e 
eeuwse datering bleek koolstofdatering 
uit te komen op een datering tussen 
1440 en 1640.6  Deze verassende 
uitslag is toe te kennen aan de zeer ijle, 
droge lucht in veel van de bergachtige 
gebieden bewoond door zowel Yi als 
Tibetanen, waar materialen veel beter 
bewaard blijven dan in de lager 
gelegen gebieden.

Conclusie
De wapens van de Yi zijn een goed 
voorbeeld van de diversiteit van 
wapens die gebruikt werden door 
etnische minderheden van het huidige 
China. Ook vertellen ze een verhaal 
van culturele uitwisseling: Tibetaanse 
klingen, decoratie met gestileerde 
Chinese munten, gecombineerd met 
lokale elementen zoals een variatie van 
de Zuidoost Aziatische jachtkruisboog. 
Dat de geprojecteerde macht van 
China niet altijd reikt tot alle gebieden 
die de regering claimt wordt duidelijk uit 
het feit dat zowel toen en nu het 
centrale gezag weinig te zeggen heeft 
over een grote groep Yi.

Het meest opmerkel i jk voor de 
onderzoeker en verzamelaar is wellicht 
de gelijkenis van de Yi uitrustingen met 
die van veel vroegere Chinese 
dynastieën, alsof de afgelegen Yi 
gebieden als het ware een tijdscapsule 
waren oudere uitrusting nog eeuwen 
lang op dezelfde manier gemaakt werd.
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6 Zie Donald J. Larocca: Warriors of the Himalayas, Yale University Press, New Haven and London, 2006. 
Pag. 124.

Fig 16. Verschillende Yi artefacten in een 
antiekwinkel in Yunnan. Op de bovenste 
plank beschilderde kommen, ook deze doen 
denken aan kommen uit het vroeg keizerlijk 
China. Linksonder een Yi zadel, rechts op 
diezelfde plank een aantal armbeschermers.

http://www.mandarinmansion.com
http://www.mandarinmansion.com

