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BIJDRAGEN
TOT DE

P E N N I N G K U N D E
VAN

FRIESLAND.

I, Munten van Staveren en Dockum Uit de elfde
eeuw.

II. Munten van Leeuwarden, Sneek en Bols-
ward, uit de vijftiende eeuw.

Onder de vakken van wetenschap, die in der»
loop dezer eeuw, bij uitnemendheid, zijn beoefend
geworden, behoort de Numismatiek of Penning-
kunde. Het groot aantal van dikwerf kostbare
penningkundige werken, in het licht gegeven, het
steeds toenemend aantal van penningverzamelingen,
en de hooge prijzen, die voor penningen en pen-
ningkundige werken, in openbare veilingen, besteed
worden, kunnen hiervan getuigen. Geen wonder
dan ook, dat het Provinciaal Friesch Genootschap
ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en
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Taalkunde, beseffende, hoezeer munten en gedenk-
penningen tot opheldering van geschiedenis en oud-
heden dienstbaar kunnen zijn, zich, sedert eenigen
tijd, er op heeft toegelegd, om van lieverlede eene
verzameling van Friesche munten en gedenkpen-
ningen daar te stellen, of, bij gebreke der munten
zelve, derzelver afteekeningen te verzamelen. De
munten, in Friesland tot aan het einde der
zestiende eeuw geslagen, komen echter zoo zeld-
zaam voor, dat het langen tijd zal kunnen duren,
eer het Genootschap zich in het bezit eener volledige
verzameling gesteld ziet.

Het is dus ter bevordering van het doel, dat het
Genootschap zich heeft voorgesteld, van belang,
de aandacht van penningkundigen en muntverza-
melaars hierop te vestigen, ten einde dezelve, op
deze wijze, uit te noodigen, om van hetgeen zij
zeldzaams in dit opzigt mogten bezitten, mededee-
ling aan het Genootschap te willen geven.

Van dit oogpunt uitgaande, bieden wij den pen-
ningkundigen deze bijdragen aan. Wij hopen, dat
mededeelingen over andere zeldzame Friesche mun-
ten of gedenkpenningen ons in staat zullen stellen,
deze bijdragen door meerdere te doen achtervolgen.

I . MüNTEN VAN STAFEREN EN JDOCSUM ÜIT DE

ELFDE EEDW.

1. Zilveren muntje, Denarius, hebbende aan
de voorzijde een borstbeeld met eene getakkelde
kroon, regts ziende. Aan deszelfs regter zijde
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een kruisstaf, welken de persoon, dien het borst-
beeld voorstelt, schijnt vast te houden. Omschrift:

HENRICVS R E *
Op de keerzijde leest men, tusschen twee even»
wijdige lijnen, door pareltjes gevormd:

BR VN
benevens het omschrift:

DOCcf GGA \

2. Zilveren muntje, Denarius, aan beide zijden
geheel gelijk aan het onder N°. 1 beschrevene,
en van hetzelve alleen in het omschrift aan de
keerzijde verschillende, hetwelk luidt:

STAVVERO K

3. Zilveren muntje, Denarius, iets grooter dan
het voorgaande. De voorzijde vertoont een borst-

1 Zie N». ï, volgens eene afteekening, door den Heer
DEVIGNE, te Gent, naar deze munt, in de penningverza-
meling van den Hoogleeraar C. P. SERIUTRE, te Gent,
berustende, vervaardigd. Ook in het Koninklijk Kabinet
te 's Gravenhage en in de verzamelingen van den Hoog-
leeraar VAN DER CHIJS, te Leydcn, en van den Heer
BECKER., te Amsterdam, is dit muntje voorhanden, van
welke exemplaren de afteekeningen bij het Genootschap,
door de Heeren Mr. J. C. DE JONGE, VAN DER CHIIS en

BECKER., welwillend aangeboden, berusten.
*• Zie N«. 2, volgens eene afteekening van dit muntje,

in de penningverzameling van den Heer BECKER, te Am-

sterdam, berustende. De tweede V heeft echter, volgens
mededeeling van den bezitter, op dit muntje meer den vorm
van een lampje. Welligt is dit een muntteeken, en zin-
speelde hetzelve op een vuurbaken te Staveren, destijds
reeds aanwezig. Vuurtorens toch trof men reeds in de



24 BIJDRAGEN TOT DE PENMNGKUNDE

beeld en face, gedekt met eene muts of platten
helm. Omschrift :

EGBERTVS
De keerzijde heeft twee borstbeelden van heiligen,
en face, kenbaar aan, hunne ongedekte hoofden
en het kruis, dat zich tusschen hen bevindt. Om-
schrift :

STAVERONIK

Opmerkelijk is het, dat eenige dezer overoude
en allermerkwaardigste munten van Staveren en
Bockum, die, zoo als wij zullen aantoonen, in de
elfde eeuw 4 zijn geslagen, in Benemarken, in
1840, zijn gevonden. Een Deensch penningkundige
(THOMSON) verrijkte met dezelve, bij zijn verblijf in
Holland en België, eenige muntverzamelingen.
Dezelfde vond bevatte Keizerlijke munten, in
Buitschland en ook in Deventer geslagen, als-
mede verschillende munten van den Bisschop
BERNULPHUS, van Utrecht (1027—1054), een van
ALBERT, van Namen, en anderen.

vijfde eeuw op de kusten van Engeland aan. Zie LAPFEN-
BER6, Geschichte von England, I, S. 5o.

3 Zie !N°.3. Dit muntje bevindt zich in de verzame-
ling van den Hoogleeraar C. P. SERRÜRE, te Gent. De
afteekening is door den Heer DEVIGNE vervaardigd.

4 Van munt van Staveren vindt men in een charter
van het jaar n32, bij SCHWARTZENEEUG, I, blz. 72,

gewag gemaakt: » Stataimus... Abbati ODULFI Camerario
» nostro, qui in Fresiam iturus est, singulis annis duas
» t/bras Stauriensis monetae persolyere."
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GÖTZ heeft de munten van Staveren en Dockum
met BR VN, hoewel zeer slecht, afgebeeld in zijn,
in 1827, te Bresden uitgekomen werk, geti-
teld : Deutschlands Kaysermünzen des Mittelalters,
Tab. XXIII5. Hij zegt van dezelve, blz. 64 , het
volgende: » Nadat wij eenige munten te voorschijn
» gebragt hebben, welke, volgens het oordeel van,
» meer dan eenen muntkenner, uit hoofde van het
» hoofd of borstbeeld, regts of links ziende, aan
» HENDRIK den derden (Duitsch Keizer, 1039—1056)
» zijn toegekend, zoo blijven ons nog munten van
a eenen bijzonderen stempel over, die den onder-
» zoekingsgeest van kenners afgemat hebben. Eerst
i geloofde men, dat men deze munten aan HENDRIK

» den eersten (den vogelaar, 919—936) moest toe-
ii kennen, en liet men BRVN op Brunswijk slaan;
* maar deze meening moest weldra wegvallen,
» vermits men onder dezen HENDRIK nog aan geene
x borstbeelden dacht, en vooral ook, omdat men,
ï in deze streken althans, zoo fijn niet snijden kon.

5 GöTZ noemt N°. 1 en 3 Denarii, d. i. Zilveren 'Pen-
ningen. Hij beschrijft, onder N3. 262-267, zes muntjes
met BRVN, die op Tab. XXIII voorkomen. De exempla-
ren echter, welke hij bezat, waren zoo slecht, dat hij van
de letters op de keerzijde van vijf dezer niets konde ma-
ken. Onder N°. 263 herkennen wij het muntje van Sta-
Peren, reeds vroeger door BECKER beschreven; zie deszelfs
Zwei hundert seltene Münzen des Mittelalters, Dresden,
i8i3, S. 42-44, Tab. I I , N°. 63. Op N°. 366, hij GÖTZ,

schijnt DOCCUGA te moeten worden gelezen. De af-
beeldingen bij GÖTZ, zijn echter zeer ruw en onduidelijk.
Reeds vroeger beschreef hij in zijne Beiträge zum Groschen.
Kabinet, Th. II, S. 5gi een munîje Biet BRVN.
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» Eerder zoude men de meening laten gelden,
» dat BRUNO , Aartsbisschop van Keulen, zoon van
» Keizer HENDRIK den eersten, dezelve, in gemeen-
» schap met zijnen vader, heeft laten slaan; maar
x ook hiertegen zijn vele bedenkingen, uit de
» munten zelve op te maken. BECKER heeft twee
» van deze munten, p, 42, beschreven, en onder
» N°. 62 en 63 afgeteekend. Hij maakt zulke op-
j> merkingen, welke den onderzoekingsgeest dezes
ï grooten muntkenners tot eere strekken. Hij
» schijnt echter, met MADER , de verklaring van
» BRVN in Brundusium te zoeken, vergetende,
» dat hij zelf reeds twijfelde , of er wel ooit aldaar
» geslagene munten zijn te voorschijn gekomen.

» Italië zal dus van deze zeldzame munten af-
» stand moeten doen, en Duitschland derzelver
s) vaderland blijven.

» Eene zekere aanduiding van deze munten kun-
» nen wij echter niet geven; genoeg zij het, het
n volgende over dezelve te berde te brengen.

ï Ten tijde van BELA, Koning der Hungaren
» (1059—1063), was de naam Ungaria nog niet
» in gebruik, zoodat de verklaring van BRYN
i door B(ela) R(ex) VN(gariae) moet wegvallen.

» Indien men dezelve aan eenen met HENDRIK,

6 den derden gelijktijdigen Bisschop BRVNO wil
» toeschrijven, zoo laten zich drie in die tijden
j> opsporen: Onder HENDRIK dew derfden leefde
j) tusschen 1022—1040 Bisschop BRTJNO van Merse-
ï burg, tusschen 1035—1043 Bisschop BKUNO van
» Ba&el, en een Bisschop BRUNO, die in het jaar
» 1088 te Minden stierf.

ï Met meerdere waarschijnlijkheid moet men cch
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» ter hier aan BRUNO den derden, Markgraaf van
y> Saksen aan den Weser, die in het jaar J057,
a als hij Thurmgen veroveren wilde (?), verslagen
» werd, denken. Dit zoo zijnde, zoo zouden deze
» munten tusschen het eerste regeringsjaar des Kei-
» zers HENDRIK den derden (1039) en het laatste
» van dien Markgraaf (1057) geslagen zijn.

» MADER 5, Th. IV, S. 45, deelt eenige aanmer»
» kingen over dezelve mede, doch besluit met deze
» afwijzing: » Ik weet derzelver beteekenis niet te
» » vinden." De fijnere stempel en het veranderde
» ligtere gewigt dezer munten blijft merkwaardig."

Men ziet hieruit, dat deze muntjes tot vele gis»
siagen aanleiding hebben gegeven; ook vooral
daaruit ontstaande, dat men de omschriften der
keerzijde op geene plaatsen wist te huis te brengen,
en de in Duitschland vrij algemeene naam van
BRUNO het onderzoek nog bemoeijelijkte.

Vermits deze drie muntjes met elkander in het
naauwste verband staan, en elkander wederkeerig
ophelderen, zoo zullen wij de verklaring derzelve
bij elkander voegen, en eindelijk, uit de bronnen
zelve , aantoonen:

1. Dat BRUNO de derde, Graaf van Brunswijk,
als Graaf van Staveren en van Ooster' en Wester-
goo, de muntjes N°. I en 2 , onder de regering

5 Kritische Beiträge zur Münzkunde des Mittelalters,
Prag, 1811, 8vo. Tab. III, N8. 28. Deze leest op zijn
muntje A.GGVDOCC, hetgeen onverklaarbaar was, en zijn
moest DOCCUGGA. Zoo las ook VOIGT, blijkens zijne
Num. Gerrnan, medii aevi, p. ig, N°. 10, op zulk een
muntje uit het Keizerlijk kabinet te Weenen, verkeerdelijk
VGA DOCC in plaats van DOCCVGA.
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van HENDRIK den derden, en wel tusschen 1039—••
1056, liet slaan, en alzoo STAWERO, STAYE-
RONI en DOCCVGGA, Staveren en Dockum aan-
duiden.

2. Dat EGBERT de tweede, Markgraaf van JTHM»

ringen, Graaf van Meissen , van Staveren, van
Ooster- en Westergoo en Islegoo, het derde
muntje, tusschen 1068—90, als Graaf van Stave-
ren , liet slaan.

Volgens de geslachtlijst der Graven van het slot
van Gent, bij VAN LOON (Aloude Hollandsche his-
torie , deel I I , blz. 236) voorhanden, was ARNOUD ,
Graaf van het slot van Gent, tevens Heer van Aalst,
der vier Ambachten, benevens Graaf van Holland,
Zeeland, Kennemerland, Westfries land, Stave-
ren, Ooster- en Westergoo en Islegoo.
Door de Friezen, in 1003, verslagen, bragt zijne
dochter GEERTRUI Staveren, Ooster- en Westergoo
en Islegoo, haren gemaal, LUDOLF , Graaf van
Brunswijk, ten huwelijk aan. Deze LÜDOLP stierf
den 23 April 1038, en werd door zijnen zoon,
BRUNO den derden, als Graaf van Brunswijk, op-
gevolgd 7 .

7 » Eo anno (io38) LiDDOLFUs, Comes Saxonicusi

y> fllius BRUNONIS àeBruneswic et GISLAE, Imperatricis,

» IX kal. Maji, immatura morte obiit. Genuit autem
» LIUDOMUS ex GERTRUDEI Comitissa BRUNOMEM, qui

s juxta villam Niethorp (1067) occisus est, et EcBERTUM
5> seniorem, Marchionem (vader van EGBERT den tweeden,
» -J-io68)." Annalista Saxo ad annum fo38, bij ECCARD,,
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Tot hiertoe heeft men, bij gebrek van beschei-
den, het er steeds voor moeten houden, dat EGBERT

de eerste of de oude, zoon van Graaf LUDOLF ,
zijnen vader in het bewind van Staveren, Oosfer-
ten Westergoo en Islegoo, is opgevolgd; doch de
beide muntjes, onder N°. 1 en 2 , afgebeeld, geven
ons genoegzame zekerheid, om vast te stellen, dat
BRÜNO de derde , als oudste zoon , zijnen vader,
in 1038, ook in het bewind van die graafschappen
is opgevolgd, van welke Ooster- en Westergoo,
in welk eerste Dookum ligt, één graafschap uit-
maakten 8, scheidende de Middelzee of het Boom-
diep Ooster- en Westergoo van elkander.

BRUNO de derde toch wordt bij Duitsche ge-
schiedschrijvers, even als op de muntjes N°. 1 en
H, BRVN genoemd 9, terwijl zijne opvolging ook
niets vreemds bevat, vermits er eene naauwe bloed-
verwantschap tusschen Keizer KOENRAAD, den Leen-
heer, en zijnen Leengraaf BRUHO den derden be-
slond. GISELA toch (f 14 Februari) 1043) had bij

•Corpus historicum, medii aevi, Lipsiae i-ji5, vol. J,p.46g.
.Breedvoerig betoogt zulks EccARD, in xijne Historia ge-
nealogica Principum, Saxoniae superioris, Lipsiae 1722,
ib . , p. 281. Zie ook J. HUBNER, Geslachtstafelen, Leyden

1735, I, tafel i4g; en over de geschiedschrijvers van dit
tijdvak (io38-iogo) PFISTER, Geschichte der Teutschen,
II , p. 5i5.

8 » Quendam C o m i t a t u m Frisiae, notaine O ster—
B gowe et West er go w e tradidimus." Traditio HEN-
RICI IV, A. 1o36, bij SCHWARTZENBERG, I, p. 67.

8 « B R T I N et EGBERTUS patrueles regis." LAMB.,

SCHAFNABDR&ENSIS, -De rebus Germaniae ad annum4o5j,
bij P1STOB.1ITS, Scriptores rerum Germanicarum, vol. 1,
p. x64.
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haren eersten man, BRUNO den tweeden, Graaf en
stichter van Brunswijk, LUDOLF , den vader van
onzen BRUNO den derden, verwekt. Zij huwde
daarna met ERNST den eersten, Hertog van Zwa-
ben, en eindelijk met KOENRAAD , den Duitschen

Keizer (f 1039, te Utrecht), zoodat Keizer KOEN-
RAAD de stiefgrootvader van BRUNO den derden

was. De Duilsche Keizers waren uit dien hoofde
dezen bovendien magtigen en luisterrijken tak hun-
ner familie zeer genegen, en niet dan schoorvoe-
tend, en na herhaalde ondubbelzinnige blijken
van ontrouw en verraad ondervonden te hebben,
gingen zij, in latere tijden (1077, 1086 en 1089),
er toe over, om voor immer aan dezen zijtak
de leenen van Staveren, Ooster- en JVestergoo en
Islegoo, te ontnemen, en aan de St. Maartenskerk
te Utrecht te schenken 10.

Wij hebben dus alle redenen, om te denken,
dat Keizer KOENRAAD BRUNO den derden, bij den
dood zijns vaders, LUDOLF, in 1038, met het be-
wind van Staveren, Ooster- en Westergoo en
Islegoo, bij opvolging, beleend heeft. — Dat
BRUNO de derde deze graafschappen werkelijk in
bezit nam, toonen de beide muntjes aan. De
identiteit toch van Docoûgga en Sfavvero
of Staveroni met D'ochum en Staveren is be-
wijsbaar. In de achtste eeuw toch komt reeds
Dockinga, ter plaatse, waar nu Dockum is gele-
gen **, voor, terwijl in overoude stukken van een

1 0 Zie het charter van lo8g, bij SCHWARTZENBERG,

1. 1., I, p. 68-71.
1 1 Yolgens eene merkwaardige plaats bij PERTZ, MO-

num, Germ. historica^ I I , j>. 35i, H0. 36, » Mihi," zegt



VAN FRIESLAND. 31

pagus Tookingen, als een onderdeel van Oostcrgoo,
gewag wordt gemaakt12»

Het Doocúgga op het eerste muntje wijst
dus, zonder twijfel, of op de stad Dockum, of op
den pagus, die rondom dezelve was gelegen. Ver-
mits echter de muntplaatsen veelvuldig in de om-
schriften van munten uit die eeuw voorkomen,
zoo zouden wij eerder denken, dat het Boccûg-
ga aanwijst, dat deze munt te Dockum is gesla-
gen , dan aannemen, dat dezelve bestemd was,
om BRÜNO den derden als Leengraaf van den pagus
Toe/tingen (Dockinga), een onderdeel van Ooster-
goo, aan te duiden.

Wat Staveren betreft, zoo is deszelfs oudheid tot
een spreekwoord geworden, en hoewel een spreek-
woord niet altijd een waar woord is , zoo gelooven
wij niet, dat iemand, eenigzins in de geschiedenis
van Friesland ervaren, betwijfelen zal, dat Sta-
veren in het midden der elfde eeuw niet reeds
eene zoodanige handelplaats was, dat het vestigen

aldaar een » Presbyter Ultrajectinus " , in het laatst der

achtste eeuw levende, » in eadem regione (Frisia)

» scistitanti relatum est, adhuc superesse quandam
» mulierem quae jure jurando asserebat se decollationi
» militis CHRISTT (BONIFACII Anno 7S5) fuisse praesen-
» tem ..... Perempti sunt autem et discipuli ejus cnm eo

» in loco qui Dockinga dicitur." Ook in Vita S.

XiivBGERi, bij PERTZ, 1. 1., II , p. 4oS, lezen wij: » In
» pago cui nomen jistrtiche [Oostergoo) in loco qui Doe—

» cinga vocatur."

!2 Zie L.VON LEDEBUR, Die fünf münsterschen Gaue

und die sieben Seelande Frieslands; Berlin i836, S. 67,
en, aldaar de plaatsen uit SCHANNAT, Traditiones Fulden*

ses, p, 3i3, 3i5, 3l6, aangehaald.
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eener munt, het onmiddelijk gevolg van handel op
eene plaats in die dagen, aldaar noodzakelijk moest
geacht worden l s .

Herhaaldelijk komt bovendien het comitatus Sta'
veren, in de charters der elfde en twaalfde eeuw,
bij SCHWARTZENBERG voor, en op het einde der
tiende eeuw (A°. 991) wordt Staveren bij name
genoemd, als eene der plaatsen, in dat jaar , door
zeeroovers, wier aard het steeds is, om slechts daar
te landen, waar veel buit is te halen, geplunderd
en verwoest14.

Vermits LUDOLP, Graaf van Brunswijk, in 1038,
en zijn zoon, BRUNO de derde, in 1057, stierf, zoo
moeten deze muntjes (N°. 1 en 2) tusschen dien
tijd zijn geslagen, zoodat de Koning, op derzelver
voorzijde door HENRICVS REX aangeduid, HEN-
DRIK de derde, die van 1039 tot 1056 regeerde,

is. De beeldtenis van dezen Keizer op deze muntjes
komt dan ook, volgens GÖTZ, geheel overeen met
die, welke op andere munten van dien zelfden
Keizer zijn te vinden.

Het blijkt uit deze muntjes, dat het beleenen met

1 3 Zie oyer het verband tusschen marktregt, tolheffing
en het muntregt, een betoog, getiteld: Over het muntregt
van Utrecht, in de Statistiek dier stad, i83y, blz. 363,
en ÏISCHER., Geschichte des teutschen Handels, I, S. 228.

14 » A°. ggi. Piratae etiam Staveren depredando vas~
» taverunt aliaque in litore loca perdiderunt." PERTZ,
1. 1., t. V, p» 68, N». 20.
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de graafschappen Staveren, Ooster- en Westergoo
en Isîegoo, geenszins eene beleening geweest is ,
van welke de leenman geene vruchten konde pluk-
ken. Deze muntjes loonen duidelijk aan, dat
Friesland, door deszelfs Graven, nog in eene regt»
streeksche betrekking tot de Duitsche Keizers stond.
Dat hetzelve als een gewoon leen door dezen be-
schouwd werd, dat gegeven en hernomen kon
worden, zullen wij later kunnen opmerken. —
Bovendien toonen zij ons aan, dat BRUNO de derde
zoodanig eenen vasten voet bij de destijds zoo zeer
op hunne vrijheid gestelde Friezen had verkregen,
dat hij in slaat was, op twee hoofdplaatsen in
Friesland een munthuis op te rigten, en aldaar
munten met 's Keizers beeldtenis, zijnen naam en
die der muntplaats te doen slaan. Hij werd hierin
geruggesteund door de partij, welke in ons vader-
land destijds den Keizer tegen de Graven van
Holland begunstigde, terwijl BRUNO de derde we-
derkeerig de partij des Keizers zal begunstigd heb-
ben. — Wij meenen van dit laatste eenige sporen
in de geschiedenis onzes vaderlands te hebben aan-
getroffen , doch moeten, om dezelve in het regte
licht te brengen, de zaak wat hooger ophalen.
Welligt spreidt zulks eenig licht over dien in vele
opzigten, vooral in Frieslands geschiedenis, duiste-
ren tijd.

De stichting van Dordrecht, in 1015, door Graaf
DIRK den derden l s , de heffing van tollen aldaar
van alle waren, die stroom op- of afwaarts ge-
voerd werden, waren den Bisschoppen van Utrecht,

!s WAGENAAR, II, blz. i4o.

III.
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Kaden enz., benevens hunnen begunstigers, den
Dwitschen Keizers, steeds een doorn in het vleesch,
doordien dezelve hunnen vrijen handel en scheep-
vaart op den Rijn zeer belemmerden en benadeel-
den. Eenigen tijd afgeschrikt door de vreesselijke
nederlaag, welke de tegen Graaf DIRK den derden
verbondenen, in 1018, bij Dordrecht hadden ge-
leden 'G, hervatte Keizer HENDRIK de derde, ten
behoeve van den Bisschop van Utrecht, ia 1046,
den krijg, die ook, in het volgende jaar , met
afwisselend geluk gevoerd, met de nederlaag van
HENDRIK, den derden en de herneming van Dor-
drecht, in 1047, door Graaf DIRK den vierden,
eindigde. Een toeval gaf aanleiding, dat , tegen
het einde van het volgende jaar , de oorlog op
nieuw ontbrandde 1 ' .

De geestelijke hoofden van Keulen, Luik, Utrecht
en Mefà, en de Markgraaf van Brandenburg,
zoo als eene zeer oude kronijk hem n o e m t i a , ver-

i" Idem, II , blz, ïtö-lffj.
•f Idem, II , blz. i6i.

18 » Quapropter Episeopi Coloniensis et Leodiensis
s congregantes infinitam militiam, adjutorio Marchionis
y> Brandenburgensis, venerunt etc." Excerpta MS. infi»»
mae vetustatis, apud P. ScRlVERlüM, Se comit. lîoll.,
p. a4. VAN LOON, 1. 1., I ï , p. 3o2, N°. 3. Deze ver-

staat onder dien Marchio Brandenburgensis EGBERT de
eerste-, Markgraaf van Meissen, Graaf van Staveren, Oos-
ier- en Wesiergoo en Islegoo. Doch deze, broeder yan
Bü-üNO den derden, kan hem eerst in ioÖ7 in die waardig-
heid zijn opgevolgd, terwijl dit voorval inio48 plaats had.
Ook had EGBERT de eerste, wiens goederen en bezittingen
in Saksen en Thuringen lagen, voor het jaar io5y er geen
belang bij, zich met de aangelegenheden des vaderlands te
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bonden zich hiertoe, en door verraad van eenige
Edelen viel Dordrecht, op het einde van het jaar
1048, in hunne handen. Wel heroverde DIRK de
vierde weinige dagen daarna de stad (10 Januarij
iO49), doch hij stierf reeds den 14 dier maand
aan eenen vergiftigden pijl, des daags na de over-
gave op hem afgeschoten,

In dezen Markgraaf van Brandenburg meenen
wij onzen BRUNO den derden te vinden.

Naauw met Keizer HENDRIK den derden, zijnen
halfoom, vermaagschapt, en in de Graven van
Holland de ergste vijanden der Friezen, wier graaf-
schappen hij als leen bezat, bespeurende , bestond
er bij hem meer dan eene gereede aanleiding, om
de steeds toenemende magt dier Graven te helpen
fnuiken, terwijl zijne Friesche leenmannen hem
hierin gaarne zullen behulpzaam zijn geweest.

Gedurende de overige jaren van zijn leven (1049
—1057) komt BRUNO de derde in de geschiedenis
onzes vaderlands niet meer voor, daar de îust „
om Dordrecht aan de Holîandsche Graven te ont-
rukken , door de herhaaldelijk geîedene verliezen,

bemoeijen. ScRlVERIUs, in zijnen toetssteen op het oude
Goudsche chronycxken, Amst» l663, p. 253, zegt, dat Bran-
denburg destijds naauwelijks als markgraafschap bekend was,
weshalve hij dezen bondgenoot voor den Markgraaf van
Antwerpen, als in JSraband gelegen, houdt, enz. De ver-
taler der Kerkelijke oudheden, Leiden 1726, fo,, beaamt
dit, in de Voorrede van het IVde deel, blz. 10, en wel
op gezag van KLAAS KOLIIN, wiens kronijk later gebleken
is, een fabrikaat der 18de eeuw te zijn. Zie ook K L U I T ,
Historia critica, I, p„ 48, en het Oude Goudsche chro"
nycxken, blz, 2g.
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aanmerkelijk bekoeld schijnt te zijn. BRUNO de
derde vond, in 1057, zijnen dood door de hand
van OTTO , stiefbroeder van den vroeger overleden
WILLEM , Markgraaf der Noord-Saksische Mark.
Deze , uit eene verbanning terug gekeerd , maakte
aanspraak op dit markgraafschap, waarop de mis-
noegde Saksen hem tot opperhoofd verkozen, en
zwoeren, den jongen Koning HENDRIK den vierden
uit den weg te zullen ruimen. Zoo dra het hof
van dezen laatsten hiervan lijding had bekomen,
besloot hetzelve den opstand, door eene volksver-
gadering te Merseburg, te voorkomen. Terwijl nu
talrijke scharen daar heen trokken, wilde het toe-
val, dat Graaf BRUNO de derde en zijn broeder,
EGBERT de eerste, dezen OTTO , in Junij 1057, bij
het dorp Nienthorp, bij de rivier de Sale {flu-
vius Salica) , ontmoetten. Terstond snelden BRUNO

en OTTO , door toorn vervoerd, op elkander aan ,
en de schok was zoo hevig, dat zij beiden
doodelijk gewond van hunne paarden stortten, op
welk gezigt EGBERT, hoewel zelf ook reeds zwaar
gewond, met zoodanige woede streed, dat hij
BERMIARD , des Graven OTTO'S zoon , een jongeling,
doodde, en de overigen op de viogt joeg 19.

BRUNO de derde schijnt niet gehuwd te zijn ge-
weest , althans hij heeft geene kinderen nagelaten ,
zoodat EGBERT de eerste, zijn broeder, hem op-
volgde. — Ook dezen heeft het voorzeker weinig
moeite gekost, om de beleening met Staveren,

19 Annalista Saxo, ad annum 1057,1.1., p.489. LAMB.
SCHAÎNABTJRGENSIS, 1.1., I, p. i64. PF.ISTER, 1.1., I I ,

p. 199.
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Ooster- en FFestergoo en Islegoo, uit de regte lijn
in eene zijdlijn over te brengen20 .

Behalve zijne naauwe bloedverwantschap met
HENDRIK den vierden, was hij een trouwe aanhan-
ger der Keizerlijke partij , en een gezworen vijand
der Saksen, welke zijnen broeder gedood hadden.
Geen wonder dan ook, dat, bij den togt, in 1059
tegen Graaf FLORIS den eersten ondernomen, weder
een Markgraaf van Brandenburg in het leger der
bondgenooten gevonden wordt2 1 , onder welken wij,
met VAN LOON , dezen EGBERT den eersten, destijds
Markgraaf van Meïssen, Graaf van Staveren, Oos-
ter- en Westergoo en Islegoo, verstaan. — Door
de gevoelige nederlaag, die FLORIS de eerste hen
destijds toebragt, niet afgeschrikt, hervatten de
Aartsbisschop van Keulen, de Markgraaf van
Brandenburg en de Graaf van Kuik, in 1061, den
oorlog, in welken krijg FLORIS de eerste, na eene
overwinning behaald te hebben, in den slaap ver-
rast , sneuvelde % %.

2 ° Andere deelen van Friesland werden in dien zelfden
tijd als leen geschonken. Zoo ontving ADALBERT, Aarts-
bisschop van Bremen1 de medehelper van HANNO, Aarts-
bisschop van Keulen, in het bewind over den staat, den
a5 April ïoöy, twee Friesche graafschappen, den 27 Junij
1062 een goed, eilanden en moerassen, in Friesland, den
lg Julij het graafschap Stade. Zie PFISTER, 1. 1., I I ,
p. 202 en 2o3, Na. 1-3.

2 1 » Convenerunt in unum Archiepiscopus Coloniensis,
» Episcopus I/eodiensis, MarJcgravius à Brandenburch."
JOH. à LEYDIS, Chron., lib. XI, cap. 6, bij VAN LOON,

I I , p. 307, N«. 4. Vergel. HEDA, Hist. episc. Ultra}.,
cura BüCHBLii, Ultraj. i642, p. 125,

** VAN LOON, 1. 1., I I , p. 3o8. HEDA, 1. 1., p. n5.
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Omstreeks dezen tijd verbond EGBERT de eerste
zich naauw met HANNO , Aartsbisschop van Keulen,
en anderen, met het doel, om zich van den jon-
gen Koning, en dus van het rijksbewiad, gedurende
zijne minderjarigheid, meester te maken. Men.
ontvoerde, op Pinksteren 1062, den twaalfjarigen
HENDRIK den vierden uit het slot van Keizersweei-d,
bij welke gelegenheid Graaf EGBERT de eerste den
jongen Koning het leven redde, daar deze, niet
wetende, wat men met hem voor had, zich van
het schip, waarop men hem gelokt had, in den
Rijn gestort had, waaruit EGBERT hem, op het
punt van te zinken, redde 2 3. — In het volgende
jaar (ÏO83) hielp EGBERT den Bisschop van Mildes-
heim in eenen gewapenden strijd, in de hoofdkerk
te Goslar, over den voorrang van zitting, tusschen
den Bisschop van Hildesheim en den Abt van
Fulda ontstaan, aan welken strijd de Koning ter
naauwernood ontkwam24, en welke ons een bewijs
kan opleveren, hoe groot eene verwarring en re-
geringloosheid destijds in JDuitschland heerschte,
daar geestelijken zich niet ontzagen, onder de
oogen des Konings en met gevaar van diens leven,
in eene kerk te strijden.

EGBERT de eerste en zijne vroegere bondgenooten
lieten inmiddels Holland met rust, daar hetzelve
in ROBERT DE FRIES, die in 1083 met GEERTRUI,

weduwe van FLORIS den eersten huwde, eenen
dapperen verdediger had gevonden. Van daar dan
ook, dat EGBERT de eerste in onze geschiedenis

2 3 LAMB. SCHAFNAB., 1.1., I, p.i66. PFISTÄU, 1.1.,
Ï I , p. 201.

S 4 LAMB. SCHAPHAB., 1« 1., I, p. 167-268.
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niet meer voorkomt. Hij schijnt zich meestal in
DuitsMand te hebben opgehouden. Waarschijn-
lijk hielp hij den Koning den opstand der Saksen ,
in 1067, beteugelen; althans in dat jaar werd h i j ,
welligt tot belooning voor gedane diensten, tot
Markgraaf van Tkuringen, in plaats van den over-
ledenen Markgraaf OTTO, benoemd25. Hij had
echter geen lang genot van deze nieuwe waardig-
heid. De Annalista Saxo toch verhaalt ons, dat
EGBERT {de eerste), na met den Koning, in 1088,
het Kersfeest in Goslar gevierd te hebben, naar
huis gekeerd, aan eene koorts stierf, nadat hij van
den Koning den overgang van %ijn markgraafschap
op %ijnen nog %eer jeugdigen zoon EGBERT {den
tweeden) had verkregen *G. Dezen had hij bij
IMMULA of IRMINGARD , de weduwe van OTTO , Her-
tog van Suúivorde (Schweinfurt) verwekt%1, en
vermits deze OTTO in 1057 stierf28, zoo kan EGBERT

2 5 LAMB. SCHAÏNAB., 1. 1., I , p.176. CASP. SAGIT-

TARITJS, Epiztola de antiquo statu Thuringiae, Jenae

1675, p. 56.
2 0 » Rex natale etc. ... . . EKBERTUS, Marchio patruelis

» ipsius modica febre pulsatus finem vitae accepit,
B sed Marchiam adhuc vivens adquisierat filio suo t e~

» nerr im o infantul o no min e JSKJISHTO." (ad
annumio68) 1.1., p. 498. LAMB.SCHAFNAB., 1.1., p.176.

2 7 » Quem ei vidua OTTONIS de Swinenfurt pepere™
» rat." LAMB. SCHAFNAB,, p.176. » Quem ei IMMULA

» vel IRMINGARDIS, vidua OTTONIS, Ducis de Suinvorde,

•y) genuerat." Ann. Saxo, 1. 1., p. 4g8.
2 8 » A°. io48. O T T O , DUX Suevorum, obiit, pro quo

» OTTO de Suinvorte successit (p. go3). A°. 1057. OTTO

» de Suinivrte, Dux Suevorum, obiit (p<o,o5)." Chronica

Regia S.Pantaleonis, bij EcCARD,!.!., ï» Zie ook over
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de tweede in 1068, bij den dood zijns vaders,
hoogstens negen jaren oud zijn geweest.

De Annalista Saxo meldt nog, dat EGBERT de
eerste, even voor zijnen dood, willens geweest
was, om zich van deze vrouw te laten scheiden,
ten einde de weduwe van OTTO , Markgraaf van
Thuringen, wien hij was opgevolgd, te kunnen
huwen 29.

Na den dood van EGBERT den eersten volgde,
zoo wel voor Buûschland in het algemeen, als
voor Friesland in het bijzonder, een tijdvak van
groote beroeringen. Koning HENDRIK de vierde, in
14jarigen ouderdom, in 1065, door de rijksgrooten
mondig verklaard, was jaren lang te zwak, om
die beroeringen te stillen. Later, tot meerdere zelf-
standigheid gekomen, voerde hij de hevigste oorlo-
gen tegen de Saksers en Thuringers, tot dat het
hem, door bijstand der geestelijkheid, in 1073 ge-
lukte, hen in Thuringen, aan den ïïnstrut, te
verslaan en tot onderwerping te brengen. Doch
de rust, hieruit geboren, was van korten duur. De
heerschzuchtige HILBEBRAND had in 1073, als GRE-

GORIUS de zevende, den Pausselijken stoel beklommen,
wiens hoofddoel des levens de daarsteîling van eene
geheele onafhankelijkheid der geestelijkheid van alle

OTTO de Suinvorde en IMMULA of IRMINGARDIS en hunne

kinderen de Ann, Saxo, 1.1., p. 464, ad annum io36.
2 9 L. 1,, p. 498. LAMB. SCHAFNAB., 1. 1., p. 176.

Alhoewel beide Markgraven van Thuringen, dragen EGBERT
de etrste en de tweede bij VAN LOON, op de Geslachtl^jst,
I I , p. 345, alleen den titel van Graven van Meissen.
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wereldlijke magt was. De twist over het jus ùi~
vestiturae ontbrandde, en dompelde HENDRIK den
vierden in eene reeks van rampen, die tot zijnen
dood , in 1106, voortduurden, en hem, van het
toppunt van magt ter neder gesmakt, als een ont-
troond , in den ban gedaan, en door zijne kinders
verraden Vorst, deden sterven.

Geweldig waren de beroeringen, die Dtiitschland
in dit tijdvak (1056—1106) schokten. Saksen en
Thuringen vooral waren het tooneel van herhaalde
opstanden en woelingen, in welke EGBERT de tweede
geene geringe rol speelde. Zijne lotgevallen en da-
den dienen wij eenigzins naauwkeurig op te sporen,
ten einde met meerdere zekerheid te kunnen vast'
stellen, wanneer tusschen 1068—1090 het muntje,
onder n°. 3 afgebeeld, door hem, als Graaf van
Staveren, is geslagen st>.

Zulk een onderzoek moge, op zich zelven be-
schouwd, nietig en onbelangrijk schijnen, bij eenig
nadenken gelooven wij, dat men van dit denk»
beeld zal terug komen. De geschiedenis van Fries-
land toch, in de elfde eeuw, is zoo gebrekkig en
duister, dat ieder onderzoek, dat eenig, al is hei:
dan ook gering, licht over dezelve kan verspreiden,
wenschelijk moet geachî worden. Tot zulk een
onderzoek biedt ons dit muntje de gelegenheid aan.

3 0 CASPARUS SAGITTABIÜS heeft, volgens ECCARD

[Hist, geneal., p, a85-284), in. zijne Dissertatio de origi-
nibus et incrementis Brunsvici, over dezen EGBERT den
tweeden, en zijne oorlogen met HENDRIK den vierden, uit-
voerig gehandeld. Tot hiertoe hebben wij deze verhande-
ling, in het laatst der 17de eeuw gedrukt, niet kunnen
opsporen.
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Wij hebben boven aangetoond, dat EGBERT de
tweede, bij den dood zijns vaders, in 1068, naau-
weîijks negen jaren oud kan zijn geweest. Men
konde dus verwachten, dat er een geruime tijd
zoude moeten verloopen, eer men hem op het too-
neel des oorlogs zoude zien verschijnen. Doch zulks
is geenszins het geval. Uit alles kan men opmaken,
dat EGBERT de tweede een bij uitstek vurig en
onversaagd krijger was, die nimmer kamp gaf,
dan wanneer hij zag, dat de wapenen tegen over-
magt niet meer vermogten, en eene geveinsde vriend-
schap beier was, dan eene openlijke vijandschap.
Geheel het tegenovergestelde van zijne voorouders,
steeds houw en trouw aan de Keizers, hun naauw
vermaagschapt, was hij meer als eenmaal een der
gevaarlijkste vijanden van zijnen neef, Keizer HEN-
DRIK den vierden. Niet moeijeîijk is het, de reden
van deze vijandschap op te sporen. Geweïdaddige
ontrooving van goederen aan den rijken EGBERT

den tweeden s *, door den Keizer; de wrok hieruit
ontstaan, maar vooral de onbeteugelde, zelfs naar
de hoogste waardigheid 'm den staat, den Konings
titel, strevende eerzucht van EGBERT den tweeden,
zie daar de voornaamste oorzaken. Hetgeen deze
oorzaken wrochtten, willen wij nu schetsen.

Het was HEKDRIK'S den vierden bedoeling, de Sak-
sen onmiddelijk aan den troon te onderwerpen. Het

3 1 » ECBERTÜS, Marchio de Bruneswic, animis stre™
» nuus et animosus atijue ditissimus." Ann, Saxo, 1« I.,
j>. 567, ad annum io85,
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middel, dat hij hiertoe bezigde, was het geweld, en
van daar zijne willekeurige handelingen jegens de
Saksen. Eenigen tijd verdroegen zulks de Saksen,
doch eindelijk steeg hunne lang verkropte gram»
schap zoo hoog, dat, in Julij 1073, te Ealdensleben,
de Saksische grooten zwoeren, hunne vrijheid tot
den laatsten druppel bloed te zullen verdedigen.

EGBERT de tweede, die destijds naauwelijks 15
jaar kan zijn geweest, behoorde reeds onder de
hoofden der zamengezworenen 32 . Tot straffe hier-
voor , beloofde HENDRIK de vierde den Hertog
WRATISLAV van Bokemen, in het jaar 1074, de
mark Æet'ssen, welke ook onder het bestuur van
EGBERT was3 3 . In het volgende jaar (1075) bezette
hij deszelfs bezittingen in Saksen, en schonk die
aan OTHALRIK VAN GODESHEIM. De Annalista Saxo,
die dit verhaalt, noemt EGBERT de tweede, Mark-
graaf van Brunswijk, en verzekert, dat hij de
Saksen geene hulp betoond had, maar den Koning,
als zijnen nabestaande, met alle krachten voor-
stond. Echter is deze landsman der Saksers geenszins
van partijdigheid voor de Saksers vrij te pleiten 3 i ,
en alhoewel EGBERT de tweede, ook door zijne
jonge jaren, zich onthouden moge hebben met de
daad de Saksen bij Ie staan, zoo gaf hij reeds
vroeger blijken, zoo als wij zoo even zagen, dat
hij genegen was, hunne belangen te bevorderen.

3 2 » E G B E R T U S , Marchio Thuringorum, puer adhuc
» infra militares armos." L A M B . S C H A F N . , 1. 1,, j>. ig3.

3 3 P F I S T E R , 1. 1., I I , p . 232,
3 4 Van daar zegt de Annal. Saxo, 1. 1., p . 523, ook

•van O T H A L R I K VAN G O D E S H E I M : » Qui quia prors-us
s timorem Dei abjecerat Godeshaz agnomen habeba t . "
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Wij houden het er voor, dat HENDRIK de vierde
aan OTHALRIK VAN GODESHEIM destijds alleen de
bezittingen, die EGBERT de tweede in Duitschland,
zoo niet alleen in Saksen, had, schonk. Dat hij
dezen althans, zoo als VAN LOON, op zijne Geslacht-
lij'st, I I , p. 345, stelt, met de graafschappen Sta-
veren , Ooster» en Westergoo en Islegoo beleende,
komt ons zeer onwaarschijnlijk voor. De Annalista
Saxo zegt, namelijk, dat HENDRIK de vierde de be-
zittingen (possessiones) van EGBERT , na het sluiten
van den vrede met de Saksische en Thuringer groo-
ten,inlO75, het eerst van allen bezette, en daarna
die der andere gevangene grooten aan de zijnen
uitdeelde, en eindelijk dezen beval, om de sterkten
in Saksen wel te bezetten, en het land door ge-
weld in bedwang te houden. Al, wat hij hier, in
eenen adem, verhaalt, doelt kennelijk op Saksen en
Thuringen, Bovendien vergezelde OTHALRIK VAN

GODESHEIM den Koning naar Italië, en voerde het
bevel over een in Rome gesticht slot, alwaar hij
stierf35.

Vermits nu HENDRIK eerst in 1083—84 meester
van de stad Rome werd, zoo kan OTHALRIK VAN

GODESHEIM niet voor 1083—84 gestorven zijn, en
moet hem dus in 1077, toen de kerk van Sint
Maarten te Utrecht met het graafschap Staveren

3 5 Acta GnEGomi Papae VII ex Chron. BBRTOLDI
COXSTJINTIENS collecta, fol. i46 (bij URSTTSII Scriptores

rerum Germanicarum, tom. II): » Reverso ergo HENRICO
» Longobardiam (1088?) milites ejus, quos in castello pro-
» pe S. Petrum dimisit repentina mors fere omnes invasit.
» Inter quos et ÜDALK.ICUS GoDCEZEHIM etc." Zie VAN
Loox, II , p, 35a, N'. 2.
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beleend werd, deze beleening zijn ontnomen s

waarvan wij geen spoor in het charter van 1077
vinden. Veeleer blijkt uit hetzelve, dat EGBERT
de tweede tot aan dien tijd toe in het bezit van dat
graafschap, en dus ook van Ooster- en Wester-
goo en Islegoo, geweest is, en dat eerst in 1077
hem, bij vonnis, hetzelve ontnomen werd 8 6 .

Na den slag bij den Unstrut (13 Junij 1075)
moesten de Saksen zich onderwerpen, en welligt
deed EGBERT de tweede zulks destijds ook. Doch
in het volgende jaar (1076), toen hij naauwelijks
17 jaren oud kan geweest zijn, ontrukte hij de
stad Meissen aan den Hertog van Bohemen, wien
de Koning, zoo als wij gezien hebben, hiermede
in 1074 had beschonken. Door het lage water ge-
holpen, doorwaadde hij de Elbe, bezette Meissen
en, alle kasteelen, waarin Boheemsche bezetting lag,
met zijne eigene krijgers37.

Hierop volgde den 30 October 1077 de begifti-
ging der kerk van Sint Maarten te Utrecht met
het graafschap Staveren. In het charter, hiervan

3 6 » Unde de bonis, justo judicio (van zijne pairs,

» Saksische en Thuringische grooten, enz.) sibi ablatis

B •.... Comitatum cjuendam de Stavero in proprium t r a -
» ienio Jîrmavimus." Charter van 3oOct . 1077. S C H W A R T .
ZENBEK.G, I , p . 67.

3 7 L A M B . S C H A F N A B . , ad annum 1076, p . a4 i . » E t

» quoniam disgrediens Duci Boemico, Marchiam .Mi,5e7ze;>z-
» sem praemium dederat, ECBERTUS Marchio, eujua

» eadem marchia erat, filius patruelis regis, puer longe

» adhuc infra militares annos ..... Missenem perrexit etc."
Vg. EcCARD, Ilist. genealogica, p.64, en PAULI L A N G U
Monachi Chronicon Citizense, bij PISTORTUS, I , p. 778.
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voorhanden 3S, legt de Koning EGEERT den tweeden
ten laste, dat hij het doel had, hem van zijn ge-
heel rijk te berooven. Niet dan na een vonnis39

ontneemt hij hem het graafschap Staveren, en
schenkt zulks aan de kerk van Sint Maarten te
Utrecht in eigendom , aan COEHRAAD, Bisschop
van Utrecht, de zorg opdragende, hetzelve voor
zijne opvolgers te bewaren. Het was eene beloo-
ning voor de trouwe diensten, door COENRAAD, een
hevig tegenstander van GREGORIUS den zevenden,
bewezen. Wat dus EGBERT de tweede tot hiertoe
slechts in hen bezeten had, verkreeg nu de Ut-
rechtsche Sint Maartens kerk in vollen eigendom. Niets
kon voor de Bisschoppen van Utrecht gewenschler
zijn in die dagen, dan eenen vasten voet in Fries-
land te kunnen bekomen. Het was toch destijds
hun streven, om voor hetgeen zij, door de toene-
mende magt der Graven, in Holland verloren, aan
de andere zijde, en vooral ten noorden van hun
gebied, de schadeloosstelling te zoeken40, en al-
hoewel de Friezen, door dezen giftbrief tot onder»

33 Bij H B D A , p . 159. V. MiERis, Charterboelc, I ,

p. 69. SCHWARTZENBERG, I , p . 67. SciIOTANUS, 3e-

schr. van Vrieslcmd, 4to, p. 72.
s9 » Uiide de bonis justo judicio sibi ablatis." In de

charters van 7 Februarij io36 en 1 Februarij 1089, bij
SCHWARTZENBERG, p. 67-71, wordt meer uitvoerig mel-
ding gemaakt, wie die latere vonnissen velden: » Illius
» comprovinciales, tam Saxones ijuam Turingi, cum cae-
» teris Principibus, 1086." Dat van 1089 noemt zelfs de
namen. Ook hier zal over EGBERT den tweeden door
Saksische en Thuringsche grooten gevonnisd «ijn.

4 0 Zie Mr. 3. VAN DOORNINCK, Proeve enz., in de

Overijssehche almanak, i836, p. J2i-i3i,
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danen des Utrechtschen Bisschops gemaakt, on*
getwijfeld den Bisschop niet als wereldlijken heer
zullen erkend hebben, en dus de Bisschop van
Utrecht dadelijk geen genot van de aan zijne kerk
gedane gift had, zoo blijkt echter het belang, dat
zij in deze en de latere begiftiging (1088, 1089)
met Ooster- en Westergoo stelden, uit de groote
zorg, die zij droegen, om deze giftbrieven door
latere Keizers te laten bevestigeu 41 . In latere tijden
grondden de Bisschoppen van Utrecht hun regt op
Friesland ook steeds op deze giftbrieven.

De Duitsche kronijkschrijvers zwijgen over het
door EGBERT den tweeden, van af het jaar 1076,
toen hij Meissen hernam, tot aan het jaar 1080ä

verriglte. Bij den rusleloozen geest, die EGBERT

den tweeden steeds bezielde, is het niet te denken,
dat hij dezen tijd ledig en in rust zal hebben door-
gebragt. De magteloosheid van HENDRIK, den vier-
den was, in den aanvang althans van dit tijdperk,
zeer groot. De bekende schimpvoïie vernedering,
hem, den 25 Januarij ÎO77, op het bergslot Ca<>
nossa, door GREGORIUS den zevenden aangedaan,
zijne afzetting, en de verkiezing van RUDOLF , Her-
tog van Zwaben (15 Maart 1077), tot Koning,
kunnen hiervan getuigen. Van deze magleioosheid
des Konings zal EGBERT de tweede gebruik gemaakt
hebben, om, toen de Koning hem, den 30 October
1077, het graafschap Staveren ontnomen had, zich
gewapenderhand in het bezit van dit graafschap te

4 1 Zoo als door HENDRIK den vijfden, tusschen H l s
en 1116 (SCHWARTZ,, I , p. 71), door Keizer KoENRAAD
den derden, in I Î 3 8 en n45 (ibid,, p. 73-76).
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herstellen. Opmerkelijk is het toch, dat de Friesche
kronijken verhalen, dat Friesland door EGBERTUS,

uit het huis van Saksen, van de oostzijde is in-
genomen 4 î , doch dat hij weldra weder door Keizer
HENDRIK tot afstand is gedwongen. WINSEMIÜS en
anderen stellen zulks op het jaar 1072, SCHOTANUS

en anderen op het jaar 1086. U. EMMIUS zegt van
dezen laatsten datum, dat hij, om gewigtige redenen,
zich gedrongen gevoelt, om zulks 10 of 11 jaren
te vervroegen, en dus op het jaar 1076 of 1075 te
stellen. In 1072, toen EGBERT de tweede nog een
knaap was, kan zulks niet geschied zijn; dat zulks
in 1075 of 1076, toen hij nog met Staveren be-
leend was, en de handen vol werks had, om
in Duitschland zijne bezittingen, zoo als Meissen
in 1076, te heroveren, geschied zij, komt ons ook
niet waarschijnlijk voor; maar wij gelooven, dat
EMMJTJS echter te regt deze gebeurtenis vervroegd
heeft, doch iets te veel. Het komt ons het waar-
schijnlijkste voor, dezelve op het jaar 1079 te
stellen, en wel om deze redenen. — De Friesche
graafschappen Staveren, Ooster- en Westergoo, le-
verden ongetwijfeld in die dagen, waarin derzelver
beleening aan den Saksischen Vorst EGBERT den
tweeden werd ontnomen (1076—1089), hergeven
en weder ontnomen, en eindelijk dezelve » ten eeu»
» wigen dage in eigendom" aan de kerk van St. Maar-
ten te Utrecht werden geschonken, een schouwspel

" WINSEMIÜS, Chronique van Vrieslandt, Franeher
l6îî , p. 126. SCHOTANUS, Geschiedenissen van Vriesland,
Amsterdam 1660, p. 87. HAMCONIUS, Frisia, Frcmeker
Ï62O, 1'« 42i
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van de grootste beroeringen op. Den Saks toch,
ook blijkens de munten, door BRÜNO den derden
te Dockum en Staveren geslagen, was het bezit der
door handel reeds bloeijende graafschappen Slave~
ren, Ooster- en Westergoo, niet onverschillig. Het
was dus dezes streven, het verlorene Ie herwinnen,
en het onder EGBERT'S de?i tweeden minderjarigheid
waarschijnlijk in Friesland verslapte gezag te ver-
sterken. Aan den anderen kant dreigde de met
Staveren begiftigde Bisschop van Utrecht, die zijne
onderhoorige geestelijken voorzeker inscherple, voor
zijne belangen in Friesland te zorgen. Doch ook
nog aan eerie andere zijde bezat Friesland gevaar-
lijke naburen in de Hollandsche Graven. Deze span-
den toch steeds al hunne krachten in , om de
West-Friezen ten onder te brengen, en in hun land
vaste punten te bekomen, waaruit zij het alsdan
zoo nabij gelegene rijke Staveren konden belagen.
Geen wonder dan ook, dat, nadat Hertog GODFRIED

van Lotharingen, 25 Februarij 1076 vermoord,
en DIRK de vijfde (1076) in het graafschap Hol"
land hersteld was, deze Graaf reeds terstond de
oogen naar West'Friesland en Staveren wendde,
terwijl nog iets anders DI&K den vijfden destijds
bijzonder moet genoopt hebben, om in Friesland
een vast punt te bekomen; het was de vrees, dat
de Bisschoppen van Utrecht, wier magt aan den
oostkant der Zuider%ee steeds toenam, en die (1024)
in Drenthe, (1040) in Groningen, (1042) bij
Vollenhoven , (1046) . in Hameland, in het graaf-
schap Ziifphen, op de Veluwe en in Zalland,
door de Keizers met goederen waren beschonken,
nu , als neer bevriend met HEWDRIK den vierden,

III. 4
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ook vaslen voet in Friesland zouden bekomen, Om
deze redenen kunnen wij het verhaal der oorlo-
gen, door DIRK den vijfden tegen de West-Friezen
gevoerd, zijnen togt over ijs, over de Zuiderzee,
zijne belegering en inneming van Staveren, niet
verwerpen48. Sommige punten in dezelve, zoo aîs
het getal der gesneuvelden enz., zijn overdreven.
Welligt spruiten deze uit hetgeen de kronijken der
overwinnaars (de Hollanders) hiervan vermelden,
voort, hetwelk een zeer gewoon en nog dagelijks
voorkomend verschijnsel is ; doch over het geheel
zeggen wij , met F. SJOESDS, (II, p. 260), dat er
niets in gevonden wordt, dat tegen het beloop der
geschiedenissen van dien tijd strijdig is, en dat er
ook niets van gewigt tegen ingebragt wordt. Zeer
opmerkelijk is bet, dat LAMEERTUS SCHAFNABURGEN-

SIS 4 4 ook van eenen zeer strengen winter tusschen
het jaar 1O76-—1077 gewaagt, weshalve wij den-
ken , dat de togt van DIRK den vijfden destijds
heeft plaats gehad.

Uit hetgeen onze kronijkschrijvers van deze ver-
overing van Staveren, of welligt van geheel Fries -

43 Zoo als W A G E N A A R , I I , blz,lg3. BENINGA, Hist,

van Oostfriesl. ( M A T T I I A E I , Analccta, t. IV) , blz. 97-98,
verhaalt zulks uitvoerig, en stelt zulks op het jaar 1082.
F. SJOERDS, op het jaar 1078-79, I I , blz. 257-2Ög. S C H O -
TANlTS beter op 1076-1077, blz. 86-87. Vergel. DOUSA
(pater), lib, VI, p. i44. DOUSA (filius),lib. X , p. 48.

4 4 L. 1.,p. a46, ad annum 1076 (in fine). » Vis atfjue
» inclenientia hyemis hoc anno adeo jugis solitoque aspe-
» rior inhorruerat, ut a festiyitate sancti Martini ( n H o -
» vember 1076) Rhenus fluvius glaciali frigoro constrictus,
y pene usijue ad calendas Aprilis (i April 1077), perhxfri

y ilinsH tranDmeabilis mnnemt-,'3 «te.
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land, boeken, blijkt, dat DIRK de vijfde alles

behalve een gematigd overwinnaar was, maar dat

zijn juk zwaar op de schouders der Friezen drukte.

Wat was nu natuurlijker, dan dat zij hunnen

leengraaf, EGEERT den tweeden , dien magtigen en

rijken Saksischen Vorst, ter hulpe inriepen, om

hen van de dwingelandij des Hollandschen Graafs

te verlossen *B. Dat zij die hulp bij EGBEKT den

tweeden zochten, vloeit uit den aard der zaak

voort, en dat EGBERT de tweede deze gelegenheid

gretig aangreep, om zich weder in het bezit van

het hem, kort daarop (30 October 1077) ook door

Koning HENDRIK de vierde ontnomene graafschap

Staveren te stellen, is zeer natuurlijk. Om deze

4 5 SCHOTANUS, 1. l . ,p . 86, spreekt reeds » van vreem»
» de knegten, tegen DlRK den vijfden ingehaald" en zegt:
» zoodat het gelooflijk schijnt, dat eenige Edelen den Sax.
a hebben ingehaald." HEDA zegt, p . i58: » EGBERTÜS,

» qui comités Hollandiae es Orientali Frisid violenter ex-
» pulerat et spoliaverat." Zoo noemde men juist in die
dagen dikwijls het tegenwoordige Friesland. BÜCHELIDS
ontkent dit in Na. c, p. i38. VAN LOON, 1,1., I I , p.345,

Geslachtlijst, en p. 337, Na. 4, *s doox' deze plaats in eene
dwaling gebragt, waaruit hij geheel verkeerde gevolgtrek-c
kingen afleidt, zeggende : » EGBERT de tweede verjaagt
» loyl', op last van Keizer HENDRIK den vierden, onder
» het beleid van GODSRIED, Hertog van Lotharingen,
» ROBERX DB VRIES uit Holland. Na wiens moord, mits

» EGBERT van het veroverde Holland niets bekwam, hij
» zich tegen dien .Keizer, zijnen neef, bij de afvallige Sak-
» sen vervoegt." EGBERT toch kan in 1071 ter naauwer
nood 12 jaren oud zijn geweest, en dus geen deel aan dè
verovering van Holland hebben genomen. Ook vóór den
moord, aan GODFRIED gepleegd; f I076, en reeds in 1073,
heulde hij met de Saksen.
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redenen houden wij het voor waarschijnlijk, dat
EGBERT in 1078—1079 Friesland aan den Holland-
schen Graaf DIRK den zevenden ontrukte, en als
Graaf van Staveren, in het laatste jaar , in die
stad, de zilveren munt sloeg, onder N°. 3 afge-
beeld. EGBERT wierp zich destijds als onafhanke-
lijk heer in Friesland op, hiervan levert het muntje
zelve de bewijzen 4G. BRUNO de derde , zijn oom ,
toch sloeg in Boekum en Staveren munten, met
den naam en de beeldtenis van Keizer HENDRIK ^72.
derden, en, het onderscheid tusschen den Vorst en
den Leengraaf beseffende, stelde hij zijnen eigen
naam op de keerzijde. EGBERT de tweede daaren-
tegen , de openlijke vijand van Koning HENDRIK

den vierden, schudde het ieenjuk van zijne schou-
ders , en hernam, met den degen in de vuist, wat
de Koning hem bij vonnis had ontnomen, en aan
eenen. anderen geschonken. Als zelfstandig Torst,
en onafhankelijk heer, sloeg hij binnen Staveren
zilveren munten, mei z-ijne eigene beeldtenis en
naam; j a , om dezelve nog meer naar Keizerlijke
munten te doen gelijken, plaatste hij ook op de
keerzijde twee heiligen " .

4 6 WAGENAAR, I I , blz. lg5, zegt ook: » Men be«

» hoeft het geenszins vreemd te yinden, ofschoon er geen
» bewijs ons voorgekomen is, dat EGBERT zich onafhan-
» kelijk heeft zoeken te maken in cene landstreek, over
» een gedeelte van welke hem het grafelijk bewind was
» opgedragen."

*' Zoo sloeg Keizer HENDRIE de derde te Goslar mun-
ten, met St. SIMON en St. JUDAS, de beschermheiligen der

stad, aan de keerzijde. VAN LOON, I I , p. 3o6. De twee
heiligen op de keerzijde van N°* 5 stellen waarschijnlijk de
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Ook als zoodanig kende EGBERT de tweede zich

de magt toe, om aan de Stavenaar's aazienlijke

voorregten Ie schenken. Een zeer belangrijke be-

vestigingsbrief, bij SCHWARTZENBERG , dl, I, p. 71 72,

te vinden, en in het jaar 1118 door Keizer HEN-

DRIK den vijfden afgegeven, levert ons de bewijzen

op, hoe genegen EGBERT de tweede de Staven aars

was. Ook blijkt uit denzeiven, dat deze noodig oor«

deelden, die voorregten door HENDRIK den vierden te

laten bevestigen. Zulks is voorzeker geschied, toeu

EGEERT de tweede, in 1080,ziGh weder met HENDRIK

Apostelen PETRUS en PAULVS, die op de munten en zegels

der middeleeuwen veel voorkomen, voor. Zie het Magazi/i
encyclopédique, rédigé par A. L. M I L L I N , Paris 1810,
t. IV, p. 329, 364-374, en de Messager des Sciences et des
Arts de la Belgique, torn.. V, Gand i83y, p. 4gl-g2,
N°. 4. De heilige regts geplaatst stelt alsdan de H. P A U -
LUS, die links geplaatst de H. PETRUS voor. Wi l men
er echter beschermheiligen van Staveren in zoeken, daa
kunnen het geene andere dan St. NlCOLAAS en St. O D U I -
PHUS 'zijn. Aan den eersten, als den patroon der zeelie-
den, werd de tempel van STAVO, bij deszelfs verwisseling
in een Christen heiligdom, toegewijd, daar het een door-
gaand Systeem der geloofpredikers dier dagen was, de
vereering, aan eene godheid, om zekere haar toegekende
krachten, toegehragt, op eenen heiligen, aan wien men de-
zelfde attributen toekende, over te brengen. Zie W E S -
TENDORP, Noordsohe godenleer, blz. 3oo, en Oudheden van
Vriesland, I, blz. 467. De kerk van St. Odulphus bestond
destijds reeds lang. Zie BEKA, 1. 1., p. ik. ANDREAE,

Diss. laud., p. 75, (1), en p. 387, (3). In n3a behoor-
den reeds 24 kapellen onder de kerk yan St. Odulphus.
Zie het charter bij ScHWARTZENBERG, I, p. 72, alwaar
van dezelve gezegd woidt: » Ecclesiain Sancti Odulfi dia,
» sub laica manu detentam, etc."
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den vierden verzoende, zoo als wij nu zien zul-
len 48.

Bij de weder toenemende magt van HENDRIK den
vierden moest EGBERT de tweede middelen bera-
men , om dat, wat hij met geweld had hernomen,
te behouden. Niets was hiertoe geschikter, dan
voor eenen tijd den schijn aan te nemen, als of
hij het met den Koning hield. In den slag bij
Flackeim, niet ver van Müklhausen, in Thuringen,
27 Januarij 1080 geleverd, hield EGBERT de tweede
zich onzijdig '*9. Na denzelven ging hij openlijk
tot HENDRIKS zijde over, en werd in het bezit van
het markgraafschap Meissen hersteld 50. Vaneene
herstelling in het graafschap Staveren spreken
de Duitsche kronijken, welligt uit hunne onbe-
kendheid met Friesland, niet, doch eene uitdruk-
king in het charter van 1 Februarij 1089 (SCHWART-

ZENBERG , I , p. 69,) doet ons vermoeden, dat de
Koning zijnen neef ook het graafschap Staveren
terug gaf51.

'lts Uien zie over dit charter Mr. J. H. BEUCKER À N -
DREAE, Dissertatio de origine juris municipalis Frisici,
Traj. ad Rh. i84o, p. 364 sq. Ook deze verstaat onder
den Comes EGBARTVS niet EGBERT den eersten, maar

EGBERT den tweeden-
'i9 Annalista 8axo, ad annum, p. 552.
5» PFISTER, 1. 1., I I , p. a65.
5 1 » EGBERT, Markgraaf, heeft de Saksen en an~

y> dere vervolgers van ons met raad en daad geholpen, om
y> ons af te zetten en te dooden, niet denkende, dat hij
» Markgraaf, onze leenman, onze bloedverwant, en wat
» meer is, door eede aan ons verbonden was. Doch wij,
3 onze bloedverwantschap indachtig zijnde, en mededoo»
» gen met zijne jonkheid hebbende (ïn IO8D toch kan E c -



VAN FRIESLAND. 55

Zoodra echier Koning HENDRIK de vierde naar
Italië terug keerde (1081), en staande desaelfs lang-
durig verblijf aldaar (1081—84), had EGBERT de
tîveede weder ruimer spel. Openlijk handelde hij
als vriend des Konings, doch bedektelijk aîs des--
zelfs vijand. Dit bleek ten duidelijkste bij HENDRIK

des vierden terugkomst in 1084, na zijne krooning
door CLÈMENS den derden, toen hij de Saksers
nogmaals beteugelde. De Keizer geeft hiervan zelf,
in het charter van 1 Februarij 1089, een kort
verslag. » Zoodra wij van Rome weder in Sak-
x sen zijn gekomen (1084), hebben wij EGBERT

» {den tweeden), den Markgraaf, zoo vee! te wree»
» der vijand bevonden, hoe hij dit meer bedekte,
» Want als wij met een heirleger aankwamen,
» heeft hij met vreedzame woorden zich valscheîijk
» als onzen vriend gedragen; maar wanneer ons
J> leger van ons gescheiden was, en wij ons aldaar
x als in een bevredigd landschap ophielden, heeft
x hij zich straks door een klaar bewijs als onzen
» vijand getoond, wanneer hij ons, niet het minste
» kwaad vreezende, en niet op onze hoede, meen-
» de te dooden, Als wij dat ontdekt hadden,
» hebben wij gedaan hetgeen ons te doen stond,
» te weten, wij zijn met de onzen, Saksen ver»
» latende, naar onze andere rijken getrokken. Al-
» daar hebben de Vorsten van Saksen en Thurhi-
» gen, en van onze andere rijken, welke op eenc

» BEK.T ter naauwernood 20 jaren zijn geweest), hebben
» geene wrake tegen hem geoefend, maar hebben hem, zoo
» ras hij berouw betoonde (io8o), in genade weder aan~
» genomen, en hem al 't gene hij volgens de weiten vcr-
» baard hadde, geuadiglijk weder gegeven."
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7) plaats, Jfeùnar geheeten , vergaderd waren, al
ï de goederen van den gemelden EGBERT aan

j> onze mogendheid toegewezen." Dit viel voor den
7 Februarij 1Ö88, terwijl HENDRIK de vierde, op
dien zelfden dag, het graafschap Ooster- en Wes-
tergoo aan de kerk van Sint Maarten te Utrecht,
in eigendom., schonk 6ä . Kort daarop, den 3 April
1086, ontnam HENDRIK de vierde aan EGBERT den
tweeden ook deszelfs graafschap Islegoo, en schonk
dit insgelijks aan de Sint Maartens kerk te Utrecht
in eigen'dom 58.

EGBERT , ziende, dat hij op dit oogenblik niet
tegen den Keizer was opgewassen, sloeg den
ouden weg weder in. Het charter van 1 Februarij
1089 meldt zulks aldus: » EGBERT , over het
j> verlies van zoo groot een graafschap (Ooster- en
s Westergoo) bedroefd, en tot berouw gekomen,
T> heeft ons door onze Vorsten doen voordragen en
» magtig doen smeeken, dat wij hem het voor-
» noemdie graafschap, onder deze toezegging, zou-
o den teruggeven, dat wij hem, nooit weder Irou-
» welpos zouden bevinden , en dat wij door hem

52 Zie SCHWARTZENBERG, ï, p. 67-68. V. MlERIS,
Charterboel:, I , p. 73- HEDA, p . i3g. SOHOTANUS, Be—

schrijvïnge van Vrieslandt, 4to, Franeker i655, p. 73, ea
KLUIT , Hist. critica, I, p. 396-97. De Annal. Saxo stelt
den opstand van EGBERT ook in het jaar io85. » Recepto
» jam a Saxonibus pacifice HEINIIICO Imperatore, ECBER-

» TUS, Marchio de Brunestvich, Imperatoris consanguineus,
» animis strenuus et animosus atcjue ditissimus, iterum in
» Saxonia contra Imperatoris ïyrannidem suscitavit, qua
» eognita Imperator propere in Franciam rediit."

5 3 Zie dit charter bij ECCARD, Hist.geneaïog., p,3o7~8.,
DüMBAR, Kerkelp'k en wereldlijk Deventer, p. 444.
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» de verstrooide Vorsten des rijks weder tot een-
j) dragt zouden krijgen. Hopende, dat alles waar
7> zoude zijn, hebben wij het voornoemde graaf-
» schap, hetwelk wij (7 Februarij 1086) aan St.
» Maarten geschonken hadden, tegen den zin van
» den Bisschop KoENRAJB, aan EGBERT wederom
» gegeven 5 4." Dit viel, blijkens de Annalista Saxo 5 5,
in 1087 voor, toen HENDRIK de vierde in Saksen
zoude oprukken, om EGBERT den tweeden te
straffen,

ÏÏENDRIK de vierde beval hem, voor de rust in
Saksen en Thuringen te zorgen; doch naauwelijks
was hij vertrokken, of EGBERT de tweede viel weder-
om van hem af. Want zoodra de Keizer zijn Leger
ontbonden had, verklaarde EGBERT de tweede zich
tot openbaar vijand deszelven, hetwelk hij ook
tot aan zijnen dood bleef56. Hierop werd hi j ,
in eene vergadering, te Quedlinburg gehouden, van
zijne markgraafschappen ontzet, en zijne andere goe'
deren verbeurd verklaard , doch met het ten uit-
voerleggen van dit vonnis draalde de Keizer eenen
geruimen tijd, op hoop, dat ESBERT de ttveede nog
zoude terug keeren. j> Doch," zegt het charter
van 1 Februarij 1089, » EGBERT de tweede sta-
» pelde de eene onbillijkheid op de andere, ja ,
» dorst het zwaard tegen ons te trekken, en ons
» met opgestoken vaandels bevechten; ook heeft

5 4 SCHWARTZENBERG, 1. 1., I , p . 70.
5 5 L , 1., p. 568. » Herveldiam, ex parte Saxonum,

y> EcBERTUS, Marchio, ad Imperatorem venit pro pace

» inter eos facienda."
5 6 Zie het, charter van 1 Februarij 1089, en de Annah

Saxo, p , 568-69.



58 BIJDRAGEN TOT DE PENNINGKUNDE

» hij eenen Bisschop 57 en andere geestelijken ver-
» wond, zoodat hij eindelijk niet alleen ver»
x diende van sijne goederen, maar zelfs van zijn
» leven beroofd te worden." Dien ten gevolge gaf
HENDRIK de vierde, bij giftbrief van 1 Februarij
1089, te Regensburg, in onherroepelijk eigendom,
het graafschap Ooster- en Westergoo aan de kerk
van St, Maarten te Utrecht5". Nog eenigen tijd
hield EGBERT de tweede den strijd tegen den Koning
vol. In 1089 belegerde hij Hildesheim, en nam den
Bisschop Ut»o gevangen59. HENDRIK de vierde ver-
zamelde hierop een leger, met hetwelk hij hem
in Gà'chï, een sterk stadje van EGBERT den twee*
den, in Thuringen, bij Erfurl, belegerde80.
Deze deed hierop eenen uitval, doodde den Bis-
schop BURCHARD van Lausanne, nam LIEMMAR ,
Aartsbisschop van Bremen, en Graaf BERTOLD ge-
vangen , en verjoeg den Keizer61. In het vol-

5 7 Dit was BURCHAK-D of Bucco, Bisschop van Haï-

berstad. EGBERT stroopte eerst deszelfs bezittingen af,

lokte hem daarop in Goslar, alwaar hij gewond werd, en

den 7 April 1088 stierf. Zie dit een en ander uitvoerig

bij den Ann. Saxo, ad annum 1088, p. S6g-572.
5 8 SCHWARTZENB., I , p . 68-71. V.M.IERIS, I , p. 74.

Keri. oudheden, V, p. 8.
59 Ann. Saxo, ad annum, p. 672-75.
60 Ibid., p. 572-75.
0 1 Ibid., p. 572-73. Zeer uitvoerig verhaalt dit Do-

DECHINUS ABBAS, in zijn Appendix op den Chronicon
MASIASI SCOTI, ad annum 1089, PISTORIÜS, 1. L, I ,

p.|457-58. Zie ook PAITLI LANGII Monachi Chron, Citî™

zense, ibidem, p, 779, en de Historici de Landgraviis Tha-
ringiae, ibidem, p. giö, F. SIOERDS, I I , Llz. 2Ö3. W A »

GENAAR, II , Mz. ig5-g6.
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gende jaar (1090) vond EGBERT zijn einde. Door
eenige keizerlijke soldaten, in eenen molen, bij
een water, Silicha genaamd , gelegen, verrast,
kwam hij ellendig om het leven. Sommigen ver-
halen ? dat zulks door sluipmoordenaars geschiedde,
die zich in zijne vriendschap hadden ingedrongen ,
en dat de zuster van HENDRIK den vierden, de
Abdis van Quedlinburg, hierin mede behulpzaam
wasG2. Hij kan destijds hoogstens 31 à 32 jaar
oud zijn geweest. Zijne gemalin was ODA, doch-
ter van OTTO van Orlamunde, Markgraaf van Meis-
sen, en van ADELA , dochter van HENDRIK den

tweeden, Graaf van Leuven. EGBERT de tweede had
eene zuster, GEERTRUI (f 1107), welke in het jaar
1101 met HENDRIK den dikken of den vetten. Graaf
van Northeim, gehuwd was. Deze deed, in dat
jaar 6S, eene poging, om de verlorene graafschap-
pen van zijnen overledenen zwager in Friesland
te heroveren, doch werd bij dezelve, door Friesche
zeelieden, doodgeslagen 63*.

63 Een aantal plaatsen over EGBERT des tweeden dood
heeft CASP. SAGITTARIUS, in zijne Exercitatio historica

de ECCARDO I, Jenae 167S, sectio I I , § 4, verzameld. Zie
verder HERMANNI CORNERI Chronicon, A°. 1089, ECCARD

II , p. 626. » EGBERTÜS fugiens imbrem in quodam mo-
» lendino ubi dum quiete sedisset et sopori se dedisset
y> ab amicis Imperatoris interfectus est."

6 3 PFISTER, II , p. 375. Ann. Saxo, p. 5gi. Vergel.

ANDREAE, p. 567, (2), en WA&EISTAAR, I I , blz. 199. De

moord van K.OENRAAD, Bisschop van Utrecht (f io§g)s

schrijft HEDA aan vrienden van EGBERT den tweeden toe,

1. 1., p. i43.
C3* De zwaarte van het muntje van Dockum ("N0. 1)

is, volgens opgave van den Heer C. P. SERRÜRE, 0,90
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II. MUNTEN VAN LEEUWARDEN, BOLSWABD E»

SSEEIC, UIT DE VIJFTIENDE EEUW.

1. Koperen muntje van Zeeuwarden. Voor-

zijde : De dubbele arend, in eenen cirkel, daar--

onder een schuins liggend schild, met den klim-

menden leeuw van Leeuwarden. Omschrift:

+ MONETA LEWERDE

(munt van Leeuwarden), Keerzijde: Een kruis

(croix pattée) in eenen cirkel. Omschrift:

SIT NOME DNI BENEDIT

(de naam des Heeren zij geloofd) G i .

(poids en gram.), van dat van Staveren (N°.3), 0,88 (poids
en gram.), doch dit laatste heeft wat geleden, zoodat het
gewigt der munten door BRUNO den derden te Doclcum, en
EGBERT den tweeden te Staveren, geslagen, denkelijk het
zelfde was. Het exemplaar van den Heer VAM DER CHIIS
(N3. i) weegt o,0006 Ned. pond, is echter ook wat af-
gesleten. Voor deze en andere mededeelingen, ten behoeve
dezer bijdrage, betuigen wij dezÉ Heeren, alsmede Mr. A.
DEKETH, te '* Gravenhage, die onze aandacht het eerst,
bij het inzenden eener afteekening der munt M°. 1 (vol-
gens het exemplaar in het Koninklijk Kabinet te 'sHage
voorhanden), op BRÜNO denderden, Graaf van Brunswt/k,
vestigde, hierbij onzen openlijken dank.

0 4 Zie N". 4, volgens eene afteskening van J, ENSING,
naar een muntje in de verzameling van den Hoogleeraar
3. M. BAART DE LA F A I L L E , te Groningen, voorhanden.
Even als de bezitter vroeger welwillend den Heer Mr. A.
DEKETH de vergunning verleende, om deze munt, en die
onder K». 6 en 8 afgebeeld, ten behoeve van het ï'riesch
Genootschap te laten afteekenen, zoo stond Zijc Edele nu
loe, dezelve op steen te laten brengen.



VAN FRIESLAND, 81

Dit muntje, in grootte, en waarschijnlijk in
•waarde, gelijk aan de Groninger plak, werd, in
April 1833, te Groningen, in den grond, op de
plaats van den Militairen Geweldiger, gevonden.
De vorm der letters wijst aan, dat hetzelve tot de
vijftiende eeuw behoort, vermits de stad Leeuwar-
den reeds in 1487 en 1492, blijkens de munten,
bij K. VAN ALKEMADE , Grafelijke munten van
Holland, pi. XI, N°. 2 en 4, beschreven (blz. 167),
munten met Romeinsche letters liet slaan. Ook de
schuinsche ligging van het wapenschild is aan die
tijden gemeen G5.

Opmerkelijk is de dubbele of rijks arend, die op
dit muntje gevonden wordt, en die ook op de
Leeuwarder munt van 1487, doch aldaar geëcar-
teleerd met en bedekt door den klimmenden leeuw,
voorkomt.

De bul, door Keizer SIGISMUND in het jaar Ï417
uitgevaardigd, geeft hieromtrent opheldering. Vol-
gens WINSEMIUS (CAroni/ck, blz. 240) vertaling
lezen wij in dezelve: » So ordonneeren wy mits
j, dezen als vooren, dat sy van yder heerdt, welcke
j> syne speciale tafel ende familie heeft, alleenlyck
si betalen sullen een Keyserlicke gross van de
» geene, welcke wy tot Leeuwarden door on,ssn
» Muntemeyster te slaen, ende twintich van een
,> halve nobel, ende sestien van een Rhyns gulden
„ te gheven, door andere onse brievsn, in het

G6 Men zie de munt van JAN VAN Beijeren, bij VAN
ALKEMADE, fo .n3 , U». 7, vanJAKoBAen P H I L I P , N'. 4,

fo. 121, ibidem, enz.
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» Feest van de Hemelvaert onses Heeren JESU CHRISTI

» bevolen hebben." Wij hebben hier dus waar-

schijnlijk een Leeuwarder penning e °, welke door

eenen keizerïijken Muntmeester te Leeuwarden is ge-

slagen. Dat zulks omstreeks het jaar 1472 geschied

is, kan men opmaken uit eene grootere munt, te

Leeuwarden in dat jaar geslagen, welks voorzijde,

even als ons muntje, de dubbele arend, en daar-

onder een schuins liggend schild, met den klim-

menden leeuw, vertoont67.

2 . Zilveren munt van Bolsward<sz. Voorzijde:

" 6 » Di grata (groot) is fiower scubben (ook eene

» kleine munt) iof fyf Liowerdera (Lyordera) penningen."

Oude muntverordening bij E.. Freiherrn VON RICHTHO-

FEN, Friesische Rechtsquellen, Berlin l84o, p. 385, 5.

» Aestergo litika schillingh (kleine schelling), di is XIX

a îtiowerdera penningen, dat sint tua graet (groten)

» ende tueer Liowerdra (Liordera) penningen." L . 1.,

p . 385, 17. » Bi da litika schilling, so is dio merk (mark)

» X schillingen, ende soe is di schillingh tueer graet

» ende tueer Liouwerdera penninghen." L . 1., p . 386, 11,

enz. Alzoo (zegt R I C H T H O F E N , Altfriesisches Wörterbuch

» {Göttingen i84o), S. 975, voce panning) 1 groot C 4

» schubben K 5 Leeuwarder penningen; en ^ mark C 1

» kleine schelling K 12 Leeuwarder penningen S 3 groo-

» ten -\- 2 Leeuwarder penningen."
6 7 Voorhanden in de verzameling van den Heer v . D.

M E E R , te Tongeren. De afbeelding en beschrijving de r -

aelve, benevens die van eenige andere zeldzame Friesche

munten, inmiddels tot onze kennis gekomen, hopen wij in

eene volgende bijdrage te leveren.
6 8 Zie TS°. 5.. Deze munt berust bij liet Friesch Go-

aootschap, en is afkomstig uit de verzameling, door den
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Een dubbele arend in eenen cirkel, zijnde het
wapen der stad Bolsward. Omschrift:

+ MONETA S NOVA 8 DE l BOLSWER'
(nieuwe munt van Bolsward). Keerzijde: Groot
versierd kruis, verdeelende de keerzijde in vier
dëelen, en dragende op het midden een B (Bols-
ward) . Omschrift:

ANNO | DOMN | ° M°CCCC | S LVI * •
(in het jaar onzes Heeren 1456).

Tot heden de oudste ons bekende Bolswarder munt.

3. Zilveren munt van Bolsward6 9, Voorzijde: De
dubbele arend, besloten in een uit bogen (ogives)
gevormd schild en in eenen cirkel. Omschrift:

+ MONETA o. NOVA o BOLSWERDIA S
Keerzijde: Een kruis (crois pattée) in eenen cir-
kel. Omschrift van den binnensten rand:

+ ANNO ° DO o MCCCC o LVII »
Omschrift van den buitensten rand:

+ SIT ° NOMEN ° DOMINI ° BENEDIC
(de naam des Heeren zij geloofd).

Niettegenstaande deze munt slechts één jaar jon-

Heer ESDRÉ, te Amsterdam, nagelaten. Op den catalogus
derzelvo [Amsterdam i842) komt deze munt onder N".i24o,
p. 65, verkeérdelijk met het jaar i556, voor. Dczelye
weegt o,0022 Ned. pond.

69 Zie N'. 6. Berustende in do verzameling van den
Hooelecraar DE LA FAILLE
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ger is dan de voorgaande, zoo ziet men toch in
derzelver stempels een groot verschil.

4. Zilveren munt van Bolsward10. Voorzijde:
De dubbele arend, door eenen cirkel omgeven.
Omschrift:

+ MONETA 8 NOVA 8 BOLSWERDEN
Keerzijde: Een kruis, gelijk aan dat van N°. 2
(N°. 5 der afbeeldingen), op het midden een B.
Omschrift:

ANNO I DOM1N I MCCCC I LXXVIÏ I

Deze munt is alzoo één jaar ouder71 , dan de
bij WINSEMIUS (Ckronijck, fo. 289) in houtsnee ,
doch onnaauwkeurig, afgebeelde. Ook hebben
dezelve veel overeenkomst, zoowel in den dubbelen
arend, den vorm van het kruis, als in het om-
schrift der voorzijde, daar men op die bij WINSE-

JIIÏÏS , van 1478, ook leest:

+ MONETA NOVA BOLSWERDEN.

70 Zie No. 7. Uit de verzameling van het Friesch
Genootschap, zijnde een geschenk van Mr. B. J. DE KOK,
Kantonregter te Bolsward. Gewigt o,ooa3 Wed. pond.

7 * En één jaar jonger, dan eene munt van Bolsward,
van 1476, in de verzameling van den Heer GODDONS, te

Leuven, voorhanden. De keurige afteekening dezer munt,
benevens die van andere zeldzame Friesche munten, ons
onder het afdrukken dezer bijdrage, geworden, heeft het
Friesch Genootschap aan de welwillendheid yan den Heer
EVERAERTS, te Leuven, te danken.
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Op de keerzijde heeft de houtsnijder uit het woord
DOMIN iets onleesbaars gemaakt.

WINSEMIUS teekent op deze munt aan, dat de
stad Bolsward het regt van munt te slaan » door
ï> toestaen ende verwillinghe der Staten ende Edelen
» van den lande, welcke aldaer hare vergaderingen
» ende heerschappije voerden," had bekomen. De
stempel derzelve werd ten zijnen tijde (1622) nog
te Bolsward bewaard.

Men noemt de munten, onder N°. 5 , 6 en 7 ,
afgebeeld, gewoonlijk Boïswarder schellingen.

Deze benaming, aan eene munt gegeven, was in
Bolsward in 1455, dus een jaar voor de munt
onder N°. 5 afgebeeld, bekend, vermits men in de
statuten van het Boïswarder dekenschap, die in
dat jaar vernieuwd werden, leest: » Claegh me
» om tre scilling, dan is dy Dekkens fellinga (boete)
s een scelling'''2. Evenwel wordt eene andere
boeie aldaar (sub N°. VII, SCHWARTZENBERG , 1. 1.,
I , blz, 550) bij een of twee oude Franeker schil-
den berekend, en ook in het stads boek van Bols-
word van 1455 73 gedurig van schilden gesproken.
Dit stads boek bevat ook geene verordeningen over
de munt, in Bolsward geslagen wordende, waaruit
men zoude kunnen afleiden, dat in het volgende

î J SCHWARTZENBERG, 1. 1., I , p. 482. Het oude

Boïswarder sendrecht van l4o4 heeft deze bepaling niet.
Zie RiCHTHOPEN, Rechtsq., S. 48a, 9.

" SCHWARTZENB., 1.1., I, p. 554, XVIII , XXIV,

XXVI, XXVII, XXVIII, LX, LXV, enz. Ook van
flaemsche (grooten) is aldaar sprake. Zie N°. XIX, XXXII ,
LVÏ. Dertien zulke flaemskes maakten een oud schild
uit. N», LXXXIX, p. 56i.

HL 5
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jaar, 1458, voor het eerst in Bolsward gemunt is; te
meer, daar men zich bij de bepaling van boete in
1455 nog van Franeker schilden bediende, waartoe
men, indien eene munt der stad reeds bestond,
voorzeker de stads munt zoude gebezigd hebben.

5. Koperen munt der stad Sneek7'1. Voorzijde:
Het wapen der stad, in eenen cirkel, omgeven
door het omschrift:

* ANNO * DNI * M * CCCC * XCII (1492).
Tusschen eenen tweeden cirkel en den rand leest men:

+ MONETA 2 NOVA ï SNEKENSIS
Keerzijde: Een groot kruis, verdeelende de munt
in vier deelen. Tusschen twee cirkels leest men de
volgende letters:

Q_2 * NO | E * A' Q' j PVGT J P' * NO' |
Welke letters kunnen betéekenen:

Q(ui)S NO(c)E(bit) A(nimo) Q(uum) (Dominus)
PUG(na)T P(ro) NO(bis?)

(Wie zal de ziel schaden, a!s de Heer voor ons
strijdt P). în den fouitenrand leest men deze woor»
den, welke op die van het binnenste omschrift
sluiten:

DA' * PA 1 CE' * DN' * j I * DIEB' | NRIS' *
DA(te) PACE(m) D(omi)N(e) I(n) DIEB(us)

N(ost)RïS
(geef vrede, Heere! in onze dagen).

Leeuwarden, Mei 1843.
Mr. J. DIRKS.

74 Zie N'. 8. In de verzameling van den Hoogleeraar
DF, LA FAII.TJE voorhanden.




