
Graafschap FRIESLAND

700- 1500

Friesland is oorspronkelijk een landstrook van de 
Schelde tot aan de Wezer, boven de beneden-Maas.

Men onderscheidt een
West-Friesland, van SincFal (nu Cadzand) tot aan de 
Fli/Vlie, een rivier van de Zuiderzee. Het omvatte ook 
de pagi Maritima, waarin de Vier Ambachten en 
Zeeland, evenals Masalant, Huitingoe, Hollant, Lake en 
Isla (Lek en Ijssel), Rinland, Germepi (Gennep), 
Instarlaka en Texla. Dit zal later uitgroeien tot het 
graafschap Holland;
Midden-Fiesland, van de Fli tot aan de Lauwers,  ten 
Oosten van Groningen. Het omvatte de Westergo en de 
Oostergo, ongeveer het huidige Friesland;
Oost-Friesland, van de Lauwers tot aan de Weser of 
ongeveer het gedeelte nu gelegen in Duitsland. Dit was 
verdeeld in enkele kleinere pagi als Humerki, Hunesga, 
Fivilga en enkele andere.

Het kerngebied der Friezen, het gebied tussen Vlie en 
Lauwer, of de huidige Nederlandse provincie Friesland, 
kende reeds in het begin van de 9e eeuw de Lex Friso-
rum, soms ook vermeld als Lex Frisionum. 

Geografie van West (voormalig) en Oost-Friesland
(Bron: Standaard-Encyclopedie 1967)

De Lex Frisorum  (802-803) beschrijft Friesland 
als kern-gebied der Friezen, het gebied tussen 
Vlie en Lauwers, ongeveer de huidige 
Nederlandse provincie Friesland. Deze wet werd 
opgesteld in opdracht van  Karel de Grote. Het is 
één in het latijn geschreven tekst waarin het 
volksrecht van de Friezen is opgetekend. Het 
Friese rechtsgebied wordt beschreven als 

In het gebied tussen Vlie en Weser kwam het eigenlijik 
nooit tot een politieke eenheid. Reeds in de voor-Fran-
kische tijd was ‘het gebied’ opgedeeld, o.a. in Austra-
chia, later Oostergo en Uuistrachia, of later Westergo.

De Friese ‘koningen’

Ten tijde van Clovis (481-511) werd de noordelijke 
grens van het Frankische Rijk gevormd door de Oude 
Rijn, waarlangs zich de oude romeinse forten Utrecht en 
Dorestad bevonden. Na de dood van Clovis profiteerden 
de Friezen van de onenigheid over de opvolging in het 
Frankenrijk. Ze veroverden deze twee nederzettingen, 
die de toegang gaven tot de handelsroutes van de 
Noordzee naar het Europese hinterland. In de eeuw die 
daarpop volgde,  bouwden de Friezen een handels-
monopolie op de Noordzee op.

Utrecht en Dorestad zouden in de 7e eeuw maar liefst 
driemaal van kamp wisselen. In 628 heroverde de Mero-
vingische koning Dagobert I Utrecht. In 650 waren de 
Franken weer uit het gebied tussen Rijn en Maas en het 
volledige westelijk kustgebied (tot Zeeuws-Vlaanderen) 
verdreven.
De eerste bekende Friese vorsten Aldgisl (678) en 
Radbod (†719) waren eerder legeraanvoerders.  Aldgisl 
gaf de bisschop van York, Wilfrid, de toestemming het 
christendom te prediken. Het zwaartepunt van hun 
macht lag in het Zuid-Westen, in Utrecht en Dorestad. 
Na een tijdelijke bezetting door Pepijn II in 695 en door 
Karel Martel in 719 volgde een herovering door de 
Franken en in 734 de onderwerping van Mid-Friesland 
tot aan de Lauwers.
Tijdens het bewind van ‘koning’ Radbod (in het Fries 
Redbad) was Friesland op zijn ‘grootst’ en machtigst.. 
Het centrale rivierengebied van Rijnland, de slagader 
van de handel vanuit Rijnland naar Engeland en Scandi-
navië, was in handen van de Friezen. Op het toppunt van 
zijn macht heerste Radbod over een gebied van de 
Schelde tot de Weser, Frisia Magna.

De verovering van Oost-Friesland vond samen plaats 
met de Saksenoorlogen van Karel de Grote en het werd 
in 794 ingelijfd in het Frankenrijk. In 814 gaf Lodewijk 
de Vrome hun de rechtspraak terug, die hun na een 
opstand was ontnomen door Karel de Grote. De invallen 
van de Noormannen in de daaropvolgende jaren hebben 
alleszins diepe sporen nagelaten in de sagen van het 
land.
In de Frankische geschiedbronnen wordt Radbod aange-
duid als dux1 . Dat de Franken de Fries echter als een 
waardig tegenstander inschatten blijkt uit het feit,  dat de 
jongste zoon van hofmeier Pepijn van Herstal, Grimoald, 
huwde met de dochter van Radbod, Theudesinde.
De Angelsaksische zendelingen Wilfrid, Willibrord en 
Bonifatius kregen in Friesland maar weinig gehoor. 
Koning Radbod, een oprecht heiden,  verleende hen geen 
enkele steun.

Tussen 688 en 695 trok Pepijn met een leger op naar het 
noorden en versloeg Radbod. Zij werden teruggedreven 
tot aan de Vlie. In 696 bevonden Utrecht en Dorestad 

1 Hieronder moet enkel verstaan worden ‘de leider’



zich weer in Frankische handen. In 714 stierf Pepijn en 
Radbod sloeg opnieuw toe, zodat het pas veroverde 
Frankisch gebied opnieuw onder Fries bewind kwam. In 
716 lag Radbod zelfs met een vijandige vloot voor Keu-
len. Hij stierf echter in 719 na een lange slepende ziekte.

Na Verdun (843) en Meerssen (870)

Er is wel enige discussie hoe de scheidingsgrenzen 
werden afgelijnd in het  Friese gebied, precies omdat we 
de juiste tekst  van het  verdrag niet  hebben, wel een zeer 
globale beschrijving uit de Annalen van St.Bertijn. Deze 
traditie vermeldt dat  voor dit gebied  Lodewijk de Duitser 
alles ten oosten van de Rijn ontving en Lotharius het 
gebied tussen Rijn  en monding van de Schelde. Een 
interpretatie is dat heel Friesland, inclusief Oosterlauwers 
deel bij Lotharius was gegaan. De zeeuwse gebieden 
tussen Schelde en Zwin, d.i. Zeeland bewesterschelde, 
moeten dan tot het Middenrijk worden gerekend. De 
Schelde moet dan pas stroomopwaarts voorbij  Antwerpen 
een grens zijn geweest. Blijkbaar werd dan het ganse 
mondingsgebied van de Schelde bij het  Middenrijk  
gerekend.

Na de dood van Lotharius ging het bestuur van het 
noordelijk deel  naar zijn zoon, Lotharius II. Dit 
Lotharingen werd dan in 869, bij zijn  dood zonder 
erfgenamen, de inzet  van nieuwe twisten. Bij  het verdrag 
van Meerssen (870), waarvan de tekst wel bewaard is, 
geldt de Maas stroomafwaarts vanaf Luik als grensrivier. 
De rechteroever kwam aan Lodewijk de Duitser en de 
linkeroever aan Karel de Kale. Noordelijk  worden 
vermeld voor Lodewijk de civitas Utrecht, de comitates 
Teisterbant en de Betuwe en van Friesland twee derde 
van het regnum dat Lotharius reeds had. Aan Karel kwam 
het resterende deel van Friesland ten Zuiden van de 
Maas.
E s t h a e c d i v i s i o , q u a m s i b i H l u d o v i c u s 
accepit. ..Utrech...Berch... comitatum Testebant, 
Batua....de Frisia  duas  partes de regno,quod Lotharius 
habuit....Et haec est  divisio, quam Karolus de eodem 
regno sibi accepit.... de Frisia tertiam partem. 
Mag men daaruit besluiten dat het gehele Friesland van 
Zwin tot Weser hoorde bij  het Middenrijk?  De drie 
vermelde delen lijken eerder betrekking te hebben op een 
gedeelte daarvan. Wanneer het gebied tussen Zwin en 
Maas reeds  een derde deel  uitmaakte, kan men voor de 
twee andere delen denken aan Friesland tussen Maas en 
Rijn en Friesland tussen Rijn en Vlie. Dan moet Friesland 
ten oosten van de Vlie van meet af, van 843, aan het 
oostrijk van Lodewijk de Duitser behoord hebben, 
inclusief de niet-Friese graafschappen ten noorden van de 
Rijn (Van Vliet).

De Frankische Periode (785-925)

Karel Martel beslechtte het reeds twee eeuwen durende 
geschil in de Slag aan de Boorn (784) in het voordeel 
van de Franken door Poppo te verslaan en terug te 
drijven tot aan de Lauwers. Friesland verloor zijn 
onafhankelijkheid en werd een onderdeel van het 
Frankische Rijk.

De kleinzoon van Radbod, Abba (749-755) werd de 
eerste Friese graaf onder Frankisch bewind westelijk van 
de Lauwers.  Pas in 785 werd onder Karel de Grote Oost-
Friesland, samen met Saksen veroverd.  In 802 stelde hij 
de Lex Frisorum op.
Friezen moesten in de legers van Karel de Grote dienst 
doen. Zij dienden onder de Franken in de oorlog tegen 
de Wilten (789) en tegen de Avaren (791). Toen in 800 
de eerste raids van Vikingen uit Scandinavië op 
Friesland plaats vonden, moesten ze hun eigen 
verdediging organiseren. Lodewijk de Vrome zal in 826 
het gebied genaamd Riustri, op de linkeroever van de 
Weser aan de Normandiër Harold toevertrouwen, 
evenals Duurstede.
Harold had een broer Roric en twee zonen Rodolf en 
Godfried. Die laatste werd benoemd tot heer van 
Friesland. Hij was gehuwd met Gisela, een zuster van 
Hugues,  zoon van Lotharius II en Waldrada. Godfried 
werd in 884 vermoord op aanstoken van Karel de 
Dikke2 .

754 graaf Abba (Boppa) leidt de bouw van de 
Bonifatius-kerk in Dokkum.
791 graaf Diedrik (Durk) leidt de Friezen in de 
Frankische strijd tegen de Avaren.
839 graaf Gerlof kiest partij voor de rebellerende zoon 
van de Frank Lodewijk de Vrome
873 graaf Albdag verslaat de Vikingen (Rudolf) in 
Westergo.
In 885 zijn graaf Gerlof en graaf Gerulf aanwezig bij de 
moord op Godfried de Noorman.

De Friezen bleven tot ver in de middeleeuwen de 
belangrijkste handelaars in het Noorden. Het handels-
centrum Dorestad beleefde onder Karel de Grote 
trouwens zijn bloeiperiode.

Het Karolingische Dorestad

Omdat  het waterrijke terpengebied3 van Friesland niet 
zo geschikt was voor landbouw, waren de Friezen in de 
eerste plaats aangewezen op veeteelt.
Na 500 hadden de Friezen regelmatig handelscontacten 
met de Angelsaksen, de Denen, de Zweden en verschil-
lende Centraal-Europese volkeren, nl.van de 6e tot ver in 
de 11e eeuw. Dorestad aan de splitsing van Lek en 
Kromme Rijn, was de belangrijkste Friese handelsplaats. 
De nederzetting heeft zich ontwikkeld uit een romeins 
grensfort, genaamd Levefana.

Maar de Kromme Rijn, de rivier waarlangs Dorestad 
gele-gen was, verzandde en verlegde zich steeds meer 
naar het oosten, zodat men de aanlegsteigers telkens 
moest verlengen. Dit betekende uiteindelijk de onder-
gang van de handelsplaats. Omdat het geen omwalde 
stad was, konden de Vikingen haar gemakkelijk tussen 
833 en 837 verwoesten.
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3 terpengebied: gebied met humusrijke grond



In het Verdrag van Meersen (870) wordt Friesland niet 
vermeld, alleen de Betuwe, Teisterbant en Hattiuaria.
Arnulf van Karinthië benoemde de Saks Eberhard in 
Friesland. Hij werd vermoord4  door Wadger van Teister-
bant, een zoon van Gerulf. De domeinen zullen worden 
overgemaakt aan Meginhard, zoon van Waldger. Er staat 
eerder weinig bekend over deze graven. Oost-, West- en 
Midden-Friesland hebben waarschijnlijk elk hun eigen 
graven gehad. 

Viking-invallen en Deense Overheersing
(800-1014)

In 807 begint een oorlog tussen Karel de Grote en de 
Deense koning Godfried.  Godfried valt Friesland aan 
met een vloot van 200 schepen. Kort daarop sterft 
Godfried (810), waarna de Denen hun raids voorna-
melijk concentreren op de Britse eilanden en minder op 
Friesland.

Na de dood van de Frankische keizer Lodewijk de 
Vrome in 840 stortte de Karolingische verdediging van 
Friesland in elkaar. Omdat er geen Friese koning was om 
een verde-digingsmacht te organiseren, werden de 
Deense raids op dit Karolingisch buitengebied heviger. 
De Denen dwongen de verzwakte Karolingische 
koningen om hen Friesland als een leengewest te geven. 
Gedurende de rest van de 9e eeuw leefden de Friezen 
regelmatig onder Deens gezag en moesten zijn 
belastingen betalen aan de leenheren.

De leenheren waren achtereenvolgens
 Harald (840-844)
 Rorik en Godfried (844-857)
 Rorik (een christen) (862-872)
 Godfried (881-885)

In 855 komt er een schenking van Folckerus aan het 
bisdom Werden. Eén deel is gelegen op de Veluwe en 
omvat het gebied tussen Rhenen en Almere,  terwijl het 
tweede deel gelegen is in de Betuwe, verspreid over drie 
gouwen, Kenemerland,  Westergo en Humerki. Hierdoor 

wordt het ‘Fries erfgoed’ verstrengeld in handen van een 
voornaam Hamalands geslacht.

Ten oosten van de Vlie viel Friesland ten prooi aan de 
naburige Saksische heersers. In 870 staat een Wigman 
van Hamaland als graaf van een deel van Friesland 
vermeld, in de 11e eeuw de Billungers in Östringen en in 
Rüstringen, de graven van Stade. Beiden werden 
opgevolgd door de graven van Oldenburg.
In Emsgau en Fivelgo hadden de graven van Werl een 
‘Komitätsrecht’  en vanaf 1050 waren het de Brunonen, 
die reeds de baas waren in Midden-Friesland. Zij kregen 
wel concurrentie van de aartsbisschop van Hamburg-
Bremen.

De heersende Denen worden het land uitgezet door de 
Friezen. De grote vloedgolven van raids van de 
Vikingen, soms gevolgd door bezetting, werden op die 
manier beëindigd. Kleinere overvallen vonden nog 
plaats tot 1014, wanneer Christian Knut, de grote koning 
van Denemarken, Noorwegen en Engeland werd.

De Graven van Friesland

In 837 wordt een graaf Ekkehard vermeld die vermoord 
worden door de Vikingen.
Van 839 tot 885 is er graaf Gerlof, als vazal van 
Godfried van Friesland. Die is in Westergo vazal van 
Lodewijk de Vrome. Zijn zoon of kleinzoon krijgt in 889 
van Arnulf het gebied Kennemerland. Van 899 tot 917 
was een Radbod bisschop van Utrecht en hij kwam 
vermoedelijk uit dezelfde familie.
Gerulf had alleszins twee zonen, Dirk I en Waldger, die 
graaf moet geweest zijn van ‘Lek en Ijssel’. Hij had ook 
een zoon Radbod, die het gebied Instarlaka had,  en 
Hatto. Hun gebieden werden hen door Otto I afgenomen 
en aan de bisschop van Utrecht overgemaakt.
Graaf Gerlof is de vader van Dirk I, graaf van Holland 
en van Waldger in Teisterbant. De zonen van graaf 
Waldger heten ‘Redbad’ en ‘Poppo’. Deze namen tonen 
aan dat de graven in Friesland Redbaings zijn, 
afstammelingen van Redbad.

Graaf Dirk I van de dynastie ‘huis van Holland’ wordt 
voor de eerste maal vernoemd in 922. Graaf Dirk II 
kreeg in 985 van Otto III Maasalandt, Kinnem en Texel, 
ofte nagenoeg het hele Oost-Friesland. Dirk II huwde 
Lutgart van Vlaanderen, waarbij hem het graafschap 
Gent evenals Zeeland, de Vier Ambachten en het Land 
van Waas door Arnulf I van Vlaanderen werden over-
gemaakt.
Keizer Hendrik II zal Gent terugnemen en overmaken 
aan Boudewijn IV van Vlaanderen5. Graaf Arnulf, 
gehuwd met Lutgart van Luxemburg, sterft in een slag 
met de West-Friezen (993). Graaf Dirk III verslaat het 
leger van keizer Hendrik II in alliantie met de 
bisschoppen. Zij waren tegen hem opgetreden omdat hij 
onrechtmatig tol hief.
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Dirk IV heeft regelmatig conflicten over Drente met 
zijn buur,  de bisschop van Utrecht. Op bevel van 
Hendrik III in 1046, moet Dirk IV Drente teruggeven. In 
1047 zullen Dirk IV, Boudewijn V en Godfried met de 
Baard in opstand komen, Nijmegen vernielen en het 
keizerlijk leger ‘in de pan hakken’. Dirk IV neemt dan 
Drente terug, maar de bisschoppen van Utrecht, Luik en 
Metz lokken hem in een hinderlaag en hij wordt 
vermoord (1049). Zijn opvolger Floris I wordt eveneens 
vermoord6 .

In 1064 gaat de hele comitatus op bevel van keizer 
Hendrik IV over op de bisschop van Utrecht. De 
weduwe van Floris I, Gertrude van Saksen, huwt Robert 
de Fries van Vlaanderen, die de gebieden van stiefzoon 
Dirk V verdedigt.  Godfried met de Baard, helpt als 
hertog van Neder-Lotharingen de bisschop van Utrecht, 
maar wordt vermoord (1076). Dirk V kan alles terug-
nemen en wordt eigenlijk de eerste graaf van Holland. 
Hij slaagt er ook in de zuidelijke eilanden van Zeeland 
in te nemen.

De Graven van Midden-Friesland

Midden-Friesland, Westergo en Oostergo, tussen de Vlie 
en de Lauwers zijn in de 11e eeuw in handen van Bruno 
van Saksen/Billung.  Die was gehuwd met een Gisele, 
die hertrouwde met Konrad II. De zoon van Bruno was 
Liudolf van Braunschweig, gehuwd met Gertrude, 
dochter van Arnulf van Westfalen.

Achtereenvolgens staan vermeld
Voor 786 een Alfbad, zoon van Poppo en kleinzoon van 
Radbod;
Theodoricus, cognatus van Karel de Grote, sneuvelt in 
793 tegen de Saksen;
Nordalah,  vermoedelijk een broer van Theodoricus,  in 
het begin van van de 9e eeuw comes Frisonum;
Zoon Gerulf,  bondgenoot van Lotharius I, viel in onge-
nade in 834. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Gerard, 
van 834 tot 855. Zijn echtgenote was afkomstig uit 
Hamaland, daar hun zoon Wigging/Wichman noemde.
Wigging werd opgevolgd door Alfdag (873) en Gardolf 
(885-966), de laatsten afstammelingen van Radbod.

De Duitse Periode (925 - 1498)

In 843 werd Lotharius II heerser over Friesland. In 925 
aanvaardden de meeste vorsten uit Lotharingen Hendrik 
I van het Oost-Rijk als koning. Friesland werd dus een 
deel van het Oost-Rijk.
Vanaf nu zijn de Brunonen aan de macht, maar hoe dit 
gebeurde is niet geheel duidelijk.
In 966 krijgt graaf Egbert van de Brunonen-dynastie 
Midden-Friesland, wellicht door huwelijk en erfenis.
De graafschappen tussen Vlie en Eems, in leen gekregen 
van keizer Hendrik IV, zijn in handen van Egbert II van 
Braunschweig (R.1068-1090), zoon van Egbert I.

Sedert het begin van de 11e eeuw heersen drie generaties 
van Braunschweig, Liudolf  (†1038), zoon Bruno III (R.
1038-1057), en de tweede zoon Egbert I (R.1057-1068) 
en kleinzoon Egbert II (R.1068-1090) over Fries-land. 

Zij zouden dit in 1075 met geweld aan de graven van 
Holland hebben ontnomen.

De afstamming der Brunonen of eerste graven van 
Midden-Friesland wordt door A.Stern anders beschre-
ven, steunende op Jackman (zie verder).

In Midden-Friesland kwam het tot een paar opstanden en 
evenveel verzoeningen met Egbert II, een neef van 
Hendrik IV. Uiteindelijk werd hij van zijn gebieden ont-
heven. Hendrik IV gaf in 1077 Zuid-Westergo, comitatus 
Stavoren aan het bisdom Utrecht. In 1086 moest Egbert 
Ostergo en het overige van Westergo afgeven, dat 
eveneens naar het bisdom ging. Dit werd bevestigd in 
1089. Na zijn verzoening mag Egbert Islego en 
Sundergo behouden,  maar het volgend jaar komt hij 
opnieuw in opstand, zodat die delen terug naar de 
bisschop gaan.
Egbert sneuvelt in 1090. Hoewel hij gehuwd was bleef 
hij kinderloos. In 1101 gaf Hendrik V het hele 
markiezaat Friesland aan Hendrik de Dikke van 
Nordheim, echtgenote van Gertrude (†1151), zuster van 
Egbert III. Hij werd evenwel vermoord door 
handlangers van bisschop Burchard.
De bisschop van Utrecht maakte aanspraken op die 
erfenis, maar keizer Hendrik V besliste er anders over.
Hendrik had twee dochters,  waarvan Gertrude gehuwd 
was met Hendrik van Zutphen. Keizer Hendrik V (R.
1106-1125) was aan deze man veel verplicht,  zodat hij in 
1107 in de comitatus Frisia werd beleend.

De Friezen tussen Vlie en Lauwers weigeren nieuwe 
belastingen te betalen,  zodat in 1114 keizer Hendrik V 
een expeditie onderneemt tegen de Friezen. Graaf 
Hendrik van Zutphen is niet erg akkoord (1123), zodat 
de comitatus Frisia nu terug naar de bisschop, Godebald 
van Utrecht (R.1114-1127), gaat.
Keizer Lotharius (R.1125-1137) beleent graaf Dirk VI 
van Holland (R.1121-1157) in 1126 (of 1138?) met de 
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comitatus Frisia (Oostergo en Westergo). Alleszins zou 
die tot 1138 hebben toebehoord aan Hendrik van 
Zutphen. Wellicht behoorde het toe in 1138 aan bisschop 
Andreas van Cuyck van Utrecht (R.1127-1139), die hem 
in achterleen gaf aan Hendrik van Zutphen. Dit wordt in 
1145 bekrachtigd door keizer Konrad III.
Keizer Lotharius van Supplinburg zou hem dan hebben 
doorgegeven aan Petronella, weduwe van Floris II van 
Holland, regentes voor Dirk IV van Holland.
Eén dochter van Hendrik van Northeim, Gertrudis was 
in 1143 nog in leven. Zij was gehuwd met Otto van 
Rheineck en had een zoon Otto (†1148). Hun dochter 
Sophie was gehuwd met Dirk VI van Holland, en zal 
bijgevolg alle aanspraken die haar moeder Gertrudis 
(†1151), weduwe van graaf Hendrik en zuster van graaf 
Ekbert,  ooit op de Friese grafelijke rechten had,  kunnen 
laten gelden.  Aldus gingen die in 1151 over op de Hol-
landse graven.
Dirk VI en opvolger Floris III (R.1157-1190) weigeren 
evenwel hun aanspraken op te geven. Keizer Frederik 
Barbarossa beslist dat die gebieden dan in condominium 
worden beheerd, waarvan evenwel weinig in huis komt.
Keizer Lotharius droeg Midden-Friesland over aan de 
graven van Holland.

BRUNONEN

De Brunonen waren een grafelijk en markgrafelijk 
geslacht in het hertogdom Saksen, het mark-graafschap 
en in Friesland. Slechts vier generaties zijn ons bekend, 
van het  einde der 10e tot in de late 11e eeuw. Er bestaat 
misschien een connectie met de Liudolfingers.
De Brunonen beheersten een machtscomplex in zuide-lijk 
Oostfalen. Het strekte zich uit van het Noordelijke 
Thüringgau tot Godingau en van Salzgau tot  Mulbeze. 
Eigenlijk ging het  om een Oud Liudolfinger-erfenis, die 
zich reeds in de 9e eeuw had ontwikkeld.
Ook waren zij aanwezig in grote delen van Midden-
Friesland en in het Ijsselgau. Zij kregen inkomsten uit tol 
op  de visserij  en uit de overzeese handel (Stavoren, 
Dokkum, Leeuwarden en andere), sedert het begin van de 
11e eeuw, wat hen toeliet zelf munt te slaan.
Bruno I heeft tevergeefs geprobeerd de keizertitel te 
bemachtigen na de dood van Otto II, wat er op wijst dat 
de familie een zeker aanzien had in dit gebied.
Hendrik III en IV hebben verschillende domeinen 
overgemaakt aan de bisschoppen van Hildesheim en van 
Utrecht, evenals aan de aartsbisschop van Hamburg. 
Aldus werden  de Brunonen leenmannen van rijks-
kerkelijke gebieden. De Brunonen bezaten het 
markgraafschap Meissen sedert 1067 als rijksleen. 
Ekbert II verloor het in 1086 en zijn rechten in  Friesland 
in  1089, na een keizerlijke uitspraak wegens opstandig-
heid.
Aan beide zijden van de Oker schonken de Brunonen 
vele domeinen aan de verschillende kloosters  die ze 
hadden gesticht in Braunschweig. Hendrik de Vette van 
Nordheim  en vervolgens Lothar III konden bij huwelijk 
het erfgoed ‘binnendringen’.

In 1132 wijkt Floris de Zwarte, broer van graaf Dirk VI, 
naar Friesland uit, ingevolge een onenigheid. Keizer 
Lotharius slaagt er in een vrede tussen beide neven te 
bemiddelen.
In 1196 belaagt Willem I zijn broer Dirk VII. Bisschop 
Boudewijn II van Utrecht (R.1178-1196) slaagt erin een 
vrede te bemiddelen, waarbij Willem Midden-Friesland 
krijgt.

Vanaf de 13e eeuw beroepen de Friezen zich op een 
libertas gegeven door keizer Karel de Grote. In 1217 
had Midden-Friesland geen graaf, geen leenheer, vrijwel 
geen ridders, geen slaven en alleen een aantal steden. 
Het was een periode van bloei: landbouw en handel 
bloeiden en vergrootten de welvaart. Friese steden traden 
toe tot de Hansa, een West-Europese steden- en 
handelsalliantie.

De burgers verenigden zich in verschillende gemeen-
schappen wat evenwel regelmatig tot belangrijke con-
flicten leidde, vooral tijdens de 13e eeuw. De 
voornaamste waren:
- Rond 1220 een conflict tussen Drente en Groningen 
met de bisschop van Utrecht;
- Tussen 1230 en 1250 een twist over het eiland Rottum;
- Conflicten met de graaf van Oldenburg;
- De inname van Groningen door de Friezen uit de 
Ommelanden;
- In 1256 de overwinning van de West-Lauer-Friezen op 
graaf Willem van Holland;
- In 1276 de lange strijd en overwinning der Friezen op 
het bisdom van Münster met betrekking tot het bezit van 
de monding van de Eems.

  Worsteling tegen de Nederlandse graven (993-1345)

Na de periode van de Viking-overheersing, worden de 
graven van het Huis van Holland de heersende elite in de 
landen aan de Noordzee, ten zuiden van West-Friesland. 
Zij waren overigens van Friese origine (1075).
Verschillende pogingen werden door hen ondernomen 
om de West-Friezen te onderwerpen. Zo onderneemt 
graaf Arnulf een militaire expeditie in 933, maar 
sneuvelt. Graaf Willem II valt West-Friesland binnen in 
de winter van 1256, maar zakt door het ijs en wordt door 
de Friezen afgemaakt. Floris V, zoon van Willem II, wil 
de dood van zijn vader wreken. Hij valt West-Friesland 
aan en verslaat het. In die slag sneuvelen ongeveer 1200 
Friezen.
Na de dood van Floris V komen de West-Friezen in 
opstand, nu tegen Jan I.  Zijn opvolger Jan II sloeg de 
Friese opstand neer, daarbij 3000 Friezen dodend. 
Midden-Friesland wou hulp bieden maar komt te laat.

Een oorkonde van 839 vermeldt de gift door Lodewijk 
de Vrome aan Gerulf. De voorvaderen in mannelijke lijn 
van de Hollandse graven van Friesland tussen Vlie en 
Eems waren in 885 graaf Gardulf, die samen met Gerulf 
wordt vermeld, waarschijnlijk broers.
Lotharius II (R.855-869) had een onwettige zoon 
genaamd Hugo. In 880 gaat een deel van het Midden-
Rijk over naar Oost-Francia. Die Hugo is niet akkoord 
en benadert Godfried de Noorman, gehuwd met Gisela, 
een zuster van Hugo. Deze Godfried bezat Rorik’s Friese 
nalatenschap. Hugo zendt in 885 gezanten naar zijn 
zwager Godfried om een opstand te ontketenen en hem 
te helpen Lotharingen te veroveren. Godfried stuurt dan 
Gerdulf en Gardulf naar de keizer om hem hiervan op de 
hoogte te brengen.
De keizer spant een valstrik met de hulp van Hendrik 
van Francia. Godfried wordt in een moeras gelokt,  met 
de ‘medewerking’ van Gisela en de aartsbisschop van 
Keulen. Hertog Eberhard van Saksen vermoordt 
Godfried, maakt Hugo blind en het gevolg wordt ook 
afgemaakt.
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Keizer Otto II (R.973-985) wou met graaf Dirk II op 
goede voet staan,  na de perikelen met West-Francia, 
waar-bij schoonvader graaf Arnulf van Vlaanderen en 
vervol-gens zoon Arnulf II verwikkeld waren, beiden 
sterk onder de invloed van Dirk II.
Otto II woont het huwelijk bij van zoon Arnulf II met 
Lutgart van Luxemburg, een schoonzuster van keizer 
Hendrik II, dochter van Siegfried van Luxemburg en 
Hedwige. Bij die reis sprak hij ook Lotharius van West-
Francia over een grensafbakening tussen Rijks- en 
Grafelijk Vlaanderen.
De band met Luxemburg zal er wel toe geleid hebben 
dat de keizer in 1005 gravin Lutgart ter hulp komt in de 
strijd tegen de Friezen.  Hij slaagde er in de Friezen aan 
haar te onderwerpen.
De grafelijke rechten over Fivelgo, tussen Lauwers en 
Wezer, zaten in de 11e eeuw verspreid over verschil-
lende geslachten uit Hamaland en Saksen en wisselde 
nogal eens. Van voor 1038 tot 1044 hoorde het gebied 
aan Rudolf van Werle. Bij zijn dood laat hertog 
Godfried II van Opper-Lotharingen (R.1044-1049) zijn 
rechten daar gelden, vermoedelijk via zijn vader,  Gozelo 
I van Opper- en Neder-Lotharingen (R.1024-1044).

Oost-Friesland

Werkelijke graven van in ‘Friesland’ enkel  op in West-
Friesland, dat  later Holland-Zeeland zou worden. het 
oostelijk deel van Friesland werd een twistappel voor de 
omringende vorsten, vooral vanuit  het aangrenzende 
Saksen. In 970 is  er melding van Wigmand van 
Hamaland als graaf voor een deel van Friesland. In de 
11e eeuw zijn het  de Billunger in Östringen, de graven 
van Stade in  Rüstringen, maar beiden worden later 
afgelost door de graven van Oldenburg.
De graven van Werle oefenden enig rechtspraak uit in de 
Emsgouw en de Fivelgo, maar vanaf 1050 namen de 
Brunonen, die reeds een graafschap hadden in Midden-
Friesland, dit over. De grote concurrent  was de 
aartsbisschop van Hamburg-Bremen, voornamelijk 
Adalbert.

In 1044 komt het tot een conflict tussen de keizer en 
hertog Godfried II van Opper-Lotharingen. Dit resulteert 
in de splitsing van Lotharingen. Neder-Lotharingen gaat 
naar zijn zoon Gozelo II. Die wordt in 1046 afgezet we-
gens zwakzinnigheid en opgevolgd door Frederik van 
Luxemburg (R.1046-1063). Na diens overlijden komt 
het aan Godfried II die in 1044 alleen Opper-
Lotharingen had bekomen.

Gozelo I had dus rechten in Drente.  Keizer Hendrik III 
draagt in 1046 over op bisschop Bernold van Utrecht (R.
1026-1054). Godfried II heeft wel rechten in het gebied 
tussen Lauwers en Eems, maar in 1047 geeft de keizer 
die door aan aartsbisschop Adalbert von Goseck van 
Bremen.

Intussen had graaf Bruno III von Braunschweig (R.
1038-1057) dit gebied ingenomen. De aartsbisschop 
stond machteloos om dit te verhinderen, tot in 1057 de 
graaf overleed.
Keizer Hendrik III overlijdt in 1056 en wordt opgevolgd 
door zijn minderjarige zoon Hendrik IV (R.1056-1105) 
onder het regentschap van zijn moeder Agnes. Hendrik 

IV werd opgevoed door deze aartsbisschop, wat die in de 
gelegenheid stelde veel zaken naar zijn hand te zetten.
De aartsbisschop eigende zich ook dat gebied terug toe 
in 1057, maar broer Egbert I van Braunschweig (R.
1057-1068) is daar niet mee akkoord. Het komt tot een 
compromis, dat Ekbert later afkoopt. Bij zijn overlijden, 
wordt die opgevolgd door zijn zoon Egbert II (R.
1068-1090).
Adalbert van Bremen had Emsgo in leen gekregen van 
keizer Hendrik IV. Bij zijn ‘val’ in 1066 maakte 
Bernard van Werle zich meester van Emsgo, waarbij 
de bisschop-pelijke landvoogd Gotschalk sneuvelt. De 
dood van de aartsbisschop laat een berooid aartsbisdom 
achter. Overigens had hij nog enkel Fivelgo in zijn 
‘bezit’. Keizer Hendrik IV laat het ganse gebied dan aan 
Ekbert II van Braunschweig,  die in 1089 in de 
Rijksban wordt geslagen (cfr.supra).
Na een conflict met de Brunoon Ekbert II van 
Braunschweig verleende keizer Hendrik IV Midden-
Friesland aan de bisschop van Utrecht. In 1101 bracht de 
keizer de friese graafschappen bijeen in een mark die hij 
overdroeg vaan Hendrik van Nordheim.. Deze werd 
binnen het jaar vermoord.

Ook in de 12e eeuw laait de strijd weer op. De erfge-
namen der Nordheim-familie stonden tegenover de 
bisschop van Utrecht. De concurrentie voor Midden-
Friesland tussen de graven van Holland en de bisschop 
van Utrecht werd door keizer Hendrik opgelost door het 
stichten van een condominium. In de Eemsgouw werd 
een strijd gevoerd tussen de graven van Ravensberg en 
die van Oldenburg. 
De eigen natuur van Friesland en de ingesteldheid van 
het volk samen met een ‘anti-graaf-mentaliteit’  vonden 
steeds een uitdrukking in een streven naar een 
onafhankelijkheid. 

De Friese bevolking tussen de Zuiderzee en  de Weser 
organiseerde zich vanaf de 13e eeuw in een aantal 
autonome landgemeenschappen. Later evolueerde dit 
naar souvereine inheemse dynastieën, de zogen. hoofd-
lingen. Toch beproefden naburige vorsten de Friesen te 
onderwerpen, zoals de graaf van Holland, de graven van 
Gelre en de bisschop van Utrecht in het  westen en de 
graven van Kalvelange-Ravensberg, de graven van 
Oldenburg en de bisschop van Münster in het oosten. De 
Friezen konden deze wel  op afstand houden. De 
gemeenschappen en dynasten waren onderling te fel 
verdeeld om tot een eigen graafschap te komen.

De landbouwers-gemeenschappen waren ook afzon-
derlijk geörganiseerd en stonden zelfs in voor een 
rechtspraak. Toch hebben al deze inspanningen niet 
kunnen leiden tot een onafhankelijk vorstendom. De 
kerk en de inwijkende kolonisten maakten de 
samenhorigheid er niet beter op.

De Slag bij Warns (26 september 1345)

Nadat ze West-Friesland hadden verslagen en veroverd, 
lieten de graven van Holland hun oog vallen op Midden-
Friesland. In 1345 start graaf Willem IV een militaire 
expeditie om Midden-Friesland te veroveren. Met een 
grote vloot en met de hulp van Franse en Vlaamse 
ridders voer hij de Zuiderzee op.
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Op 26 september werden Willem IV en het beste van de 
Hollandse,  Franse en Vlaamse ridders nabij Warns 
omsin-geld en doodgeslagen door de Friese landarbei-
ders. De overigen vluchtten in wanorde weg, de 
gesneuvelde graaf Willem IV achterlatend.

Schieringers en Vetkopers (1217-1489)

In 1392 hoort men voor het eerst van Schieringers en 
Vetkopers, twee rivaliserende partijen in Friesland. Zo 
ontstond een gruwelijke burgeroorlog, die in 1217 
begon. Het resultaat was een gebrek aan autoriteit, wat 
verval en wanorde voor gevolg had. Die catastrofale 
toestand zal slechts eindigen in 1489 na bemiddeling 
door een buiten-lander.

De onderlinge onenigheden werden alleen maar opzij 
geschoven bij conflicten met vreemden. Dit leidde wel 
tot een versnippering van het gebied in een aantal 
‘heerlijk-heden’. Geleidelijk kon toch één persoon zich 
doorzetten in het begin van de 14e eeuw. Otto II Tom 
Brok kon in het begin van de 14e euw een zekere 
heerschappij met feodale inslag ontwikkelen.  Enigszins 
gesteund door de graven van Holland en Gelre kwam het 
tot een conflict ten oosten van de Eems, dat zich dan 
uitbreidde over het hele kustgebied. Keizer Sigismund 
had wel oor naar hun wensen.

Toen in het westen de expansie van Tom Brok haar 
hoogtepunt bereikte, riep de partij der Schieringers, in 
conflict met de Vetkopers, hertog Johan van Beieren, 
graaf van Holland, ter hulp.  Die kon Otto II Tom Brok 
volledig neutraliseren. Focke Ukema overwon wel zijn 
tegenstander Ocko II Tom Brok in 1427 in de slag van 
de Wilde-Äckern nabij Marienhafen en stelde zo een 
einde aan diens heerschappij. Ook Ukema kon de 
onafhankelijkheid niet bewerkstelligen.

Dit leidde tot een interne rustige omwenteling. De lande-
lijke gemeenten verenigden zich opnieuw en vomden in 
1430 in Oost-Friesland een Vrijheidsbond onder leiding 
van de Cirksena. Met de  hulp van de stad Hamburg 
lukte het hen de laatste tegenstanders uit te schakelen. Er 
volgde een nieuwe ‘regeling’ onder leiding van Ulrich 
Cirksena.  In 1464 werd het gebied door keizer Frederik 
III verheven tot rijksgraafschap.

Bourgondië

Ten Westen van de Lauwer kregen de hertogen van 
Bourgondië de aanspraken van de graven van Holland, 
na de ‘verkoop’ door Jacoba van Beieren. 

Hij ondernam pogingen om Friesland te veroveren, om 
eventueel een koninkrijk Friesland te stichten, en onder-
handelde in 1447 en 1448 met Frederik III zonder succes 
over de heerschappij in Friesland. 
Na de installatie in 1456 van zijn bastaardzoon David 
van Bourgondië als bisschop van Utrecht,  moest hij 

vaststellen dat Utrecht in het verweer stond tegen 
Bourgondië. De steden Deventer, Groningen, Drente en 
een groot deel van Friesland had zich daarbij aange-
sloten. Wel veroverde hij Deventer, maar moest wegens 
andere zorgen Friesland verlaten.  De Friesen zochten 
steun bij keizer Frederik III, die Filip aanmaande Fries-
land gerust te laten, maar legde de Friesen wel nieuwe 
belastingen op.
Om de bourgondische dreiging in te tomen stichtte hij 
het graafschap Oost-Friesland.
In 1468 trok de nieuwe bourgondische hertog, Karel de 
Stoute op tegen de Friesen en verhoogde de druk op 
Groningen en Friesland, zonder succes. Karel de Stoute 
onderhandelde met de Friezen in 1469,  maar verklaarde 
in 1470 de oorlog.  Om andere redenen sloeg hij het 
beleg van Neuss, met de steun van Gerd van 
Oldenburg.  In 1474 sloot deze met Karel de Stoute een 
verdrag om Friesland te onderwerpen,  wat ten dele 
slaagde. Hij sloot een alliantie met de graaf van 
Oldenburg in 1474, maar tot een oorlog kwam het niet 
wegens andere problemen. 

Na de dood van Karel de Stoute (1477) werden de 
interne twisten hervat. Toch konden verschillende 
verdragen worden gesloten die de verhouding tussen 
Groningen en de Ommelanden regelden. Zijn politiek 
werd door de Habsburgers voortgezet.  Inmiddels  verliep 
wel een korte  episode (1498-1515) met Albrecht van 
Saksen, die de rechten van de graaf van Holland had 
verworven. Deze stelde een aantal centraliserende 
maatregelen in. Tegen deze vreemde vorsten verenigden 
zich de stad Groningen,  de Ommelanden en graaf 
Edzard I van Oost-Friesland.

Na een gelders intermezzo konden de Habsburgers 
tenslotte de Nederlanden verenigen en stelden in Brussel 
een regentes aan, Margareta van Oostenrijk.
Stadhouder in Friesland werd eerst Schenck van 
Tautenburg, en na de verovering van Groningen en 
Koevoorden ook voor Groningen en Drenthe. Maarten 
van Naarden werd na hem luitenant en vertegen-
woordiger van de stadhouder in Groningen.

Ten westen van de Lauwer werd een Saksische periode 
van de Friese Vrijheid beëindigd na de inbezitname, 
vanaf 1498, door hertog Albrecht der Beherzte van 
Saksen. De Habsburgers zullen het gebied in de 16e 
eeuw gewa-penderhand definitief onderwerpen.
Albrecht van Saksen richtte op verzoek van de Schie-
ringers een centralistische autoriteit op, maar installeerde 
wel Saksische ambtenaren..  Orde en tucht keerde terug 
in Midden-Friesland, maar cultureel verarmde het 
gebied.

Referenties
http://www.boudica.de/friezen-nl2.htm
http://users.pandora.be/vroege middeleeuwen/friezen.htm
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