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Onderwerp en doel van het werk. 

E e r s t e H o o f d s t u k » 6. 

Oudste Friesche rechtsbronnen, de lex Frisionum, de XVII keuren en de 
24 lanclrechten. Nadere beschouwing van de XVII keuren, haren oorsprong; 
gevoelens omtrent haren ouderdom. Rekenmunten en vorstennaam daarin 
vermeld, geven geen licht bij de tijdsbepaling van het te boek stellen dezer 
rechten. De tweede keur meer bizonder beschouwd. Betoog op grond van 
de daarin genoemde geslagen munt , den Agrippijnschen pennfng, dat de XVII 
keuren in den aanvang van de elfde eeuw in schrift zijn gebracht. 
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Betoog dat de XVII keuren ook niet later dan in den aanvang van de 
elfde eeuw te boek gesteld zijn. Overzicht, op grond van oorkonden, van 
de in de Friesche landen gebezigde muntsoorten van de elfde tot en met 
het eerste vierde van de veertiende eeuw. Art. 22 van de Upstalboomsche 
wetten van 1323; groot belang voor de kennis van het muntwezen in de 
Priesche landen, van dit artikel. De genoemde wetten van 1328 waren niet 
voor Westfriesland alleen, maar voor veel uitgebreider gebied geldio-. Uit
weiding over de opstellers van deze en latere Upstalboomsche wetten. Munster-
sche munt in Friesland beoosten de Eems in gebruik. Oorsprong van die 
munt als landsmunt. Munt van Biemen. Emder munt gaat aan de Mnn-
stersche vooraf. Munt in de elfde eeuw te Jever geslagen. Onderzoek naai
de graven welke te Emden en te Jever geld sloegen in de elfde eeuw. Geen. 
Keulsche munt meer in de Priesche landen ná de eerste helft der elfde eeuw. 

Derde H o o f d s t u k . blz 68 

De uitkomsten, nedergelegd in de beide vorige hoofdstukken, nader ge
toetst door een onderzoek van de munten zelf. 

Geografische indeeling der Priesche gewesten in de elfde eeuw; de ver
schillende graafschappen en hunne hoofdplaatsen als grondslag genomen voor 
de classificatie van de Priesche munten uit de elfde eeuw. Verschillende vor
sten welke daar het bewind voerden. Ontstaan van Groningen; beteekenis 
van de keizerlijke schenkingen in 104û aan de St. Maartenskerk'en bisschop 
Bernulf van Utrecht gedaan. Munt te Medemblik. Munthuis te Groningen 
geopend door bisschop Bernulf tusschen 1040 en 1046. Onderscheiden munt
soorten aldaar vervaardigd, typen, gravure. Vermoedelijke herkomst der 
aldaar gebezigde stempelsnijders. Onderzoek waar deze vroeger en waar zij 
naderhand werkzaam zijn geweest. Munten geslagen onder Bruno III en E<i-
bert I in verschillende graafschappen tusschen Plie en Lauwers. Munten 
van den Utrechtschen bisschop Willem in het noorden vervaardigd vermoe
delijk in het graafschap Westlinge. Deze laatste munten nopen Egbert ï 
tot verbetering van zijn muntwezen. Onderzoek naar de herkomst van zij
nen daarbij gebezigden stempelsnijder en van het gebruikte muntmateriaal 
Friesche munten met den vorstennaam Godfried. Onderzoek naar dezen munt-' 
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heer, zijn gebied, den tijd waarin en de plaats waar hij gemunt heeft. Oor
sprong zijner munttypen welke ten deele aan Keulsclie munten ontleend zijn. 
Daaidoor sluiten zkh zijne munten aan bij de in den aanvang der elfde eeuw 
in Friesland gang hebbende Agiippijnsche penningen. Nog oudere Fiiesche 
munten. Haar ontstaan uit den drang dei noodzakelijkheid en haie typen 
uit den toen meer en meer opkomenden steenhandel op Andernach verklaard. 
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het gewicht van den Reddenathes penning. Het gewicht der verschillende 
elfde-eeuwsche Friesche munten daarmede vergeleken. Moeilijkheid en be
trekkelijke waarde dezer gewichtsbepalingen. De verschillende munten on
der vier groepen gebracht. Onderzoek naar de hierbij gevolgde gewichtstel
sels. Hot muntstelsel van de jongste toevoegingen bij de lex Fiisionum na
gegaan. Verband tusschen dit en de elfde-eeuwsche Fnesche munten. Oor
sprong van den Frieschen solidus uit den Eomeinschen zilveren deuarius 
De jongste toevoegingen tot de lex Frisionum nu met zekerheid gedateerd 
als behoorende tot het midden van de elfde eeuw. Algemeene herrnunting 
in de Friesche landen. Ooizaak van dezen maatregel. Geschiedkundige ge
volgtrekkingen daaruit. Overzicht van de verkregen uitkomsten. 
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muntmeesters. Trapsgewijze uitbreiding van de XVII keuren door opneming 
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afstamming uit eenen oorspronkelijken thans verloren tekst nagegaan en uit
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sche landen. De eindpunten daarvan vastgesteld. Onderzoek naar de jongste 
der drie in de XVII keuren vermelde zoogenaamde muntmeesters, naarFoka. 
Betoog dat hiermede de hoofdelmg Focko Ukena is bedoeld. Onderzoek 
naar Cawing, waaronder verstaan moet worden Edo Wimken I, eerste hoof
delmg van Eustringen en Jever. Zijne munten. Onderzoek naar Rednath, 
Betoog dat geen persoon van dien naam bestaan heeft; vermoedelijke oor
sprong van dien naam uit eene verkeerde lezing. Munten der richteren in 
de dertiende en de eerste helft dei veeitiende eeuw in Oostelijk Friesland 
geslagen. 

Slotwoord. Kort overzicht van het muntwezen der Friezen gedurende de 
middeleeuwen. 

Tabellarisch overzicht van het muntwezen der Friezen sedert de oudste 
t¾den tot aan het einde der middeleeuwen. Hierin zijn, volledigheids
halve, ook enkele uitkomsten opgenomen van onderzoekingen welke in dit 
werk niet werden behandeld als behoorende tot een vroeger tijdperk, voor
afgaande aan de elfde eeuw. Tegenover blz. 226. 

Verbeteringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 227. 



Het ware te wenschen, dat een "beoefenaar van de ge
schiedenis der munten en'penningen, in navolging Tan 

•* den heer H L Wicheis, die m de werken van het Gro
ninger Genootschap, deel I I I . over de oude Groninger 
munten eene verhandeling heeft geleverd, eene geschie
denis der munten van het Oude Friesland gave 

de Haan Hettema, Oude Fr Wetten, 1 deel, Voor
lede bl XV 

Wie waren EEDNATH en CAWING, de eersten die in Fries
land munt sloegen of de oudste Friesche muntmeesters ? 
Ziedaar eene vraag die velen heeft bezig gehouden, tot ver
schillende gissingen aanleiding gaf en toch tot dusver nooit 
met eenigen grond van waarschijnlijkheid beantwoord 
werd. Rechtsgeleerden en geschiedvorschers, zoowel als 
munt- en geslachtkundigen poogden vruchteloos om iets 
naders aangaande die beide raadselachtige muntmeesters, 
hun oorsprong, bevoegdheid en werkzaamheid, te vinden; 
zij kwamen slechts tot eenige even zonderlinge als uiteen-
loopende gissingen. Terwijl de een in Rednath, graaf Rei-
nald I van Gelre meende te herkennen i), zag een ander in 
hem den potestaat Saco Reinalda en in Cawing, Regnerus 
Camminga 2). Zelfs in Engeland heeft men hem gezocht3); 

1) De Khoer, aangehaald bij Brantsma en Wierdsma, Oude Friesche Wet
ten bl. 123. 

2) Vergelijk Mr. J. Dirks in de Vrije Fries, IV. 347. 
3) Van der Ch¾s , de Munten van Friesland, Groningen en Drenthe, 279. 

Het is vreemd dat nooit een der onkritische schrijvers uit vroegeren tijd, 
die ook aan Friesland niet ontbroken hebben , op de gelukkige gissing kwam 
om de n in Rednath te veianderen in ¾, immers de alzoo verkregen naam 
EECBAIH, past beter in de Friesche geschiedenis dan die van Rednath , en 
kan, ia veiband met de overlevering der koningen Karel en Radboud (Rechts-
quellen S. 439), aanleiding geven tot de vernuftige gissing om dien halffabi 1-

I 
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en beider namen voor Angelsaksische verklaard. Doch ge
noeg om te doen zien hoe idteenloopend de gevoelens hier
over zijn, iets wat alleen bewijst dat daarvoor zeer weinig 
goede gronden bestonden en dat het niet veel meer waren 
dan losse gissingen welke geene weerlegging behoeven. 

Misschien waren dan ook die schrijvers welke zwegen en 
zich aan geene verklaring gewaagd hebben onder allen 
nog de verstandigsten; aan een kritisch onderzoek der ver
schillende plaatsen waar deze namen voorkomen in verband 
met van elders bekende gegevens, schijnt tot dusver me
mand gedacht te hebben. En toch kan alléén zulk een 
onderzoek de oplossing der vraag een stap verder brengen. 
Doch waartoe nut, vraagt men misschien; stellig niet om 
enkel te voldoen aan de liefhebberij van dezen of genen gé-
néalogist die zijne geslachtlijst wenscht te vermeerderen 
met eenen toch altijd vrij problematischen voorvader. 
Evenmin om aan den een of anderen numismaat gelegen
heid te geven tot het vermeerderen zijner lijst van munt-
meestersnamen, neen het doel, met de beantwoording dezer 
vraag beoogd, is een geheel ander, het staat veel hooger. 
Al de plaatsen, waar die beide namen voorkomen, worden 
gevonden in die oude middeleeuwsche rechtsbronnen, welke, 
met uitzondering alleen van de lex Frisionum, tot de aller
oudste Friesche rechtsoverblijfselen behooren, rechten welke 
over het geheele gebied der Friezen tusschen het Flie en 
de Wezer, bekend, en in zwang waren, en die den grond
slag hebben gevormd voor andere, zelfs nog lang in ge
bruik gebleven rechten van lateren tijd '). De hier be-

achtigen vorst van den voortijd aan te zien voor den eersten welke m Fne¾land munt 
sloeg Dit ware met dwazei, integendeel, zelfi iets minder ongeirjmd, dan 
de gissing dat met Kednath een potestaat Reynakla, met Cawing, zrjn ambt
genoot Cammmga zou zrjn bedoeld 

1) Zoo zijn de XV11 keuren ondei anderen opgenomen m het dooi giaai 
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doelde rechten, met name de zeventien keuren en de vier
entwintig landrechten, hebben echter bij al het belangrijke 
en merkwaardige wat zij ons bieden, éen groot gebrek, 
namelijk dit, dat zij geen dagteekening dragen, dat er 
alzoo groote onzekerheid heerscht omtrent den tijd van hun 
ontstaan en dat men niet dan bij benadering, en dan nog 
zeer uiteenloopend, hun onderdom heeft kunnen aangeven. 
Indien het derhalve gelukt om de daarin genoemde namen 
te herkennen en aan te wijzen als die van historische, be
kende personen, dan is men met de ouderdomsbepaling 
dezer rechten wederom eene schrede verder gekomen. Bo
vendien kan dit nieuw licht verspreiden over tijden en toe
standen welke nu voor ons, schijnbaar ten minste, in een 
hopeloos duister liggen. En onder degenen die geroepen 
zijn om den beoefenaar onzer oude rechten met hunne 
onderzoekingen bij te staan mag men, niet het laatst, hen 
tellen die van de studie der middeleeuwsche munt hoofd
zaak hebben gemaakt. Munt en muntwezen zijn zóo nauw 
verbonden met vele oude wetten en met alle oude boet-
bepalingen, dat deze veelal onvoldoende of in het geheel 
niet verstaanbaar zijn voor hem die in de muntkunde ge
heel vreemdeling bleef. Verder bewijst de uitoefening van 
het muntrecht bijna altijd het bezit van landsheerlijk gezag 
en hoewel nu der Friezen nationale trots hunne vrijheid 
en algeheele onafhankelijkheid doet opklimmen tot de aller
oudste tijden, zoo weet toch zelfs de op dat punt meest 
toegeeflijke maar al te goed, hoeveel daarop valt af te 
dingen. Tan daar het historisch belang om het tijdstip te 
bepalen, waarop in Friesland het eerst eigen munt geslagen 
is. Doch waai toe hier meer bij te voegen, het belang, 
gelegen in eene voldoende beantwoording der hierboven ge-

Ecbard 1 in 1515 uitgevaardigde Oostfrie¾o½e landieoht. v. Wicht, Osforfc 
Landiecht, Vorbeucht 8. 195, § 53. 
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stelde vraag, valt met te betwijfelen, daarom hebben wij 
er ons mede beziggehouden en betrekkelijk dit onderwerp een 
nauwkeurig onderzoek ingesteld. Of het die vruchten op
geleverd heeft, welke wij er van gehoopt en verwacht heb
ben, mogen anderen uitmaken. Het zij genoeg dat wij de 
oplossing hebben beproefd volgens eene gansch andere dan de 
tot hiertoe gevolgde richting, langs een geheel nieuwen weg, 
dat wij eene methode hebben gevolgd die nieuwe gezichts
punten opende ook al wordt nu nog niet elke twijfel weg
genomen. Dat anderen verder gaan, opdat er van liever
lede nieuw en meer licht worde verspreid over onze oudste 
rechtsmonumenten die, voor een deel, tevens onze oudste 
geschiedbronnen zijn, blijft onze wensch; en zoo wij daar
toe door ons tegenwoordig onderzoek aanleiding gegeven 
en medegewerkt hebben, dan achten wij ons voor onze 
moeite beloond. 

Tot dusver ontbreekt, alleen de lex Fnsionum uitgezon
derd"), eene kritisch behandelde, uitvoerige beschouwing 
en daarmede verbonden volledig toegelichte uitgaaf der 
oude Friesche rechten. Zij, die zich met de studie daarvan 
bezig hielden, bepaalden zich veelal tot het bezorgen van 
uitgaven en vertalingen der verschillende teksten onder 
toevoeging van enkele verklaringen en aanteekeningen, een 
arbeid die, hoe wenscheîijk en nuttig ook, hoe onmisbaar 
als grondslag voor verder onderzoek, toch niet meer is dan 
een begin. De studie wordt daardoor mogelijk gemaakt 

1) De lex Fnsionum die heihaaldelrjk gedrukt is, weid kritisch toegelicht 
door von Bachthofen in Pertz, Monumenta GeiHiamae historica, XV p 631 
seqq en later, daaimt afzondeil¾k heidrukt, onder toevoeging eenei verhan
deling ovei hare samenstelling van Mi B J Lmfcelo B°" de Geei, dooi het 
Fnesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwaiden , 
aldaai 186 b 
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en voorbereid maar veel meer ook metx). Wrj zullen ons 
nu niet bezighouden met eene beschouwing en beoordeeling 
der werken die men op dit gebied te danken heeft aan 
von Wicht, Wiarda, Halsema, Wierdsma en Brantsma, 
de Haan Hettema, von Eichthofen en meer anderen, eens
deels met omdat wij ons daartoe minder bevoegd achten, 
ten andere dewijl die beschouwing voor ons doel gemist 
kan worden, maar wij stellen ons voor om van verschil
lende dier werken gebruik te maken. Toch kunnen wij ons 
niet weerhouden een woord van lof en dank te uiten voor 
den arbeid der heeren Wierdsma en Brantsma3), die nu eene 
eeuw geleden, m hunne, helaas onvoltooid gebleven uit
gaaf der Westerlauwersche oude Friesche wetten, zoo al 
met het beste, dan toch ongetwijfeld een der deugdelijkste 
en belangrijkste onder de geschriften welke over het hier 
bedoelde onderwerp ooit het licht zagen, gegeven hebben. 
Maar ook het minder verdienstelijke, alles, tot de onkriti
sche uitgaven van de Haan Hettema toe, heeft hier waarde, 
al was de door de Haan Hettema bezorgde herdruk na de 
zooveel bruikbaarder uitgaaf van von Richthofen's Friesische 
Eechtsquellen ook minder noodzakelijk geweest. 

i 1) In 1840 beloofde von Richthofen m de voonede /rjner toen uitgegeven 
I Friesische Reohtsquellen, eene Pnesche rechtsgeschiedenis Het eerste deel is 
I d&anan onder den titel Unteisuekiiugen uber Friesische Rechtsgeschichte, te 
I Berlijn m 1880 verschenen 

Oader den titel Schets van het ond-Fnesche pnvaatiegt gaf Mi I Teltmg 
; eene reeks zeei beldngirjke studiën over de oude Fnesche wetten uit, die op-
• genomen zrjn in het rechtskundig tijclschiift Themis 1867 en veiv Zie veider 

de litteratuur over dit onderwerp aldadi opgege¾en, Themis 1867, bl 646 
2) Oude Fnesche Wetten Te Campen en Leeuwarden brj de Chalmot en 

Seydeî m 4° Ie <,tuk, 1782 2e 1787 
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Het alleroudste vaderlandsche rechtsmonument wat tot 
ons kwam, is de lex Frisionum, waarin sporen te vmden 
zijn die misschien nog op een zeer ouden vóor-christelùken 
tijd schijnen te wijzen ^ en die, in den vorm zooals wij 
die nu kennen, stellig opklimt tot het tijdvak der Karo-
lmgers, mogelijk wel tot de dagen van Karel den Groote. 

Wrj hopen dit later ook op muntkundige gronden nader 
aan te toonen en waarschijnlijk te maken. De lex Frisio
num schijnt in gebruik te zijn geweest over geheel Fries
land in den ruimsten zin, al was er ook verschil, vooral 
in de boetbepalingen, voor ieder der drie groote deelen, 
waarin het gebied der Friezen toen gesplitst werd, te weten 
Friesland tusschen Wezer en Lauwer¾, tusschen Lauwers en 
Fhe en tusschen Flie en Smcfal. Van Vlaanderen tot Hol-
stem waren de kustlanden bewoond door stammen van Frie
sehen oorsprong en hoewel de band die hen onderling ver
bond , al vroeg los en zwak begon te worden, zoo vormden 
zij in de IXe en Xu eeuw toch nog in zoover een geheel, 
dat toen voor allen éene en dezelfde wet, de lex Frisionum, 
geldig was. Evenwel in of kort na de X1 eeuw, kwam 
daarin verandering. Langzamerhand kromp, om het zoo 
uit te drukken, der Friezen gebied in, en daarbij verloren 
de zuidelijk en westelijk gelegen deelen het eerst hun 
ouden regeeringsvorm, vooral tengevolge van de opkomst 
der Hollandsche graven en van de uitbreiding in macht 
der Utrechtsche bisschoppen. Oorspronkelijk toch bestond 
er in de Friesche gewesten geen ander wereldlijk opperge
zag dan dat van den Duitsehen keizer of koning die het 

1) Zie, behalve de laitste uitgaaf van but Fnesoh Genootschap, ook Mi 
Telting'f. \eihandehng m Fhemis 1867, bl 35 en veiv 

file:///eihandehng
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door zijne hertogen en graven deed uitoefenen. Deze laat-
sten hadden te waken voor de rechten des rijks , voor de 
handhaving van orde en vrede, zij hadden de zware mis
daden te straffen, de boeten te innen en het gravending te 
houden. Daar zij echter, vooral toen meerdere gouwen 
onder denzelfden graaf vereenigd werden, dikwerf afwezig 
waren en veelal hoe langer hoe minder in Friesland ver
toefden, waren zij wel gedwongen om de uitoefening hun
ner bevoegdheden en rechten geheel aan anderen, zooals 
schuiten en frana's, over te laten.. Zoodoende lag het voor 
de hand dat deze hunne ambtenaren in aanzien en macht 
toenamen, terwijl zij zelf, en in hun persoon de keizer, meer 
en meer op den achtergrond gedrongen werden. Tevens 
zullen de Friesche edelen en aanzienlijken al spoedig, be
voegd of niet, invloed geoefend en deel genomen hebben 
op en aan het lagere bestuur des lands, samengekomen 
zijn om over hunne belangen te beraadslagen en wellicht 
ook om keuren op te stellen en uit te vaardigen. Waar
schijnlijk hebben de landdagen onder den Upstalboom, in 
vervolg van tijd, daaraan hun ontstaan te danken gehad. 
Wanneer die begonnen zijn is onzeker, stellig niet vóór 
dat het bestuur onder hertogen en graven had opgehouden 
door dezen zei ven uitgeoefend te worden, alzoo na de elfde 
eeuw, doch ook niet heel veel later, want de eerste ver
melding welke wij van die Upstalboomsche bijeenkomsten 
vinden, te weten in de Wierumer kroniek van Emo, in den 
aanvang van de X1II«' eeuw, maakt daarvan gewag als 
van eene toen reeds zeer oude instelling *). Gewaagd is 

1) Contremnit tota terra propter iuratos, qnoa uoiversitas frisonum de more 
wlustissimo creauerai apud upstellesbame, lezen wij op het jaar 1211 m de 
kronijk van Emo. Uitgaaf van het Hist. Genootsoh. hl. 79. 

Vergelijk hierover Wiarda, die Landtage der Friesen bei Upstalsboom bl. 
12 en veiT. 



8 

het dus niet, wanneer men het ontstaan en de opkomst 
van de Upstalboomsche vergaderingen tot de twaalfde eenw 
terugbrengt. 

Terwijl nu in die deelen van het oude Friesche gebied, 
waar de Utrechtsche bisschoppen en de Hollandsehe graven 
het oppergezag van den keizer erlangd hadden, de oude 
vorm van bestuur — die onder de graven — langer in 
zwang bleef dan elders waar het grafelijk gezag langzamer
hand geheel op anderen, schuiten, frana's , was overgegaan, 
te weten in de gewesten beoosten het Flie en inzonderheid 
tusschen Lauwers en Wezer, was het juist in deze laatst
genoemde streken dat eene instelling als die der Upstal
boomsche landdagen kon, ja moest ontstaan uit de be
hoefte der verschillende kleine landschappen of gouwen om 
zich inwendig en onderling orde en vrede en, tegenover 
vreemde indringers, veiligheid en rust te verschaffen. En 
zoo laat het zich verder ook weder verklaren, waarom die 
Friesche gewesten welke altijd of veelal onder het gezag 
van de Hollandsehe graven en de Utrechtsche bisschoppen 
stonden, met name de landen ten westen van het Flie en 
die tusschen Flie en Lauwers gelegen, nooit of eerst in 
later tijd, deel hebben genomen aan de bij den Upstalboom 
gehouden algemeene vergaderingen. 

Toen het grafelijk en bisschoppelijk gezag in den aanvang 
der XIIIe eeuw, na den dood van den Hollandschen graaf 
Willem I, in Friesland tusschen Flie en Lauwers bijna was 
ondergegaan, toen de edelen en aanzienlijken aldaar tot 
zelfsregeering waren gekomen, en de redgeva's onafhanke
lijk streefden te worden, toen erlangden de meer bedoelde 
landdagen grooter uitbreiding over breeder kring, want 
sedert dien tijd zullen ook de tusschen Flie en Lauwers ge
legen landschappen zich daar hebben doen vertegenwoordi
gen en traden in het algemeen de volksafgevaardigden, welke 
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onderden TJpstalboom samenkwamen, regeerend, rechtspre
kend en wetgevend op, al was dit ook door aanmatiging van 
het hun nooit wettig door den keizer verleende, hoogste gezag. 

Hieruit volgt noodwendig, dat geen der algemeene oude 
Friesche wetten of verordeningen, welke op een Upstalboom-
schen landdag is vastgesteld, tot hooger dagteekening kan 
opklimmen dan, uiterlijk, tot de dertiende eeuw, en dat 
derhalve de oudere wetten eenen anderen oorsprong moes
ten hebben. 

Met name is dit het geval bij die wetten of, juister ge
zegd, die oude rechten welke bekend zijn onder de bena
ming van de zeventien keuren of kesten en de vierentwintig 
landrechten, rechtsoverblyfselen die, onder hetgeen tot ons 
kwam. op de lex Frisionum en zijne toevoegingen, voor een 
deel waarschijnlijk onmiddellijk, in tijdsorde volgen. 

Omtrent de wijze, waarop de genoemde kesten en land
rechten ontstaan zijn, deelen wij het gevoelen, ons door 
een bij uitnemendheid bevoegd deskundigel) aangegeven. 
Even als de judicia Wlemari en Saxmundi, die aan de lex Fri
sionum zijn toegevoegd, eenvoudig opteekeningen waren van 
bestaande rechten en gebruiken, zoo waren volgens dat gevoe
len ook de kesten en landrechten oorspronkelijk niet anders dan 
door een rechtskundige te boek gestelde opteekeningen van 
bestaande volksrechten. Opgeteekend niet opdat zij zouden gel
den , maar omdat zij en zooals zij reeds als gemeen recht golden, 
in de streken ten westen van het Flie zijn en daarna ook elders 
gebruikt, gevolgd en uitgebreid. Zij vormen een rechtsboek, 
geen wetboek, hetgeen lang bleef gevolgd worden, omdat het 
juist het gebruikelijke, het bestaande uitdrukte. Daarom 
valt het ook te betwijfelen of zij oorspronkelijk wel in het 

1) Ooiapronkelijk van een ander gevoelen hebben wij dit laten varen voor 
deze veel gegronder verklaring welke ons door Mr. B. J. L. Bon de Geer van 
Jutfaas van den oorsprong der kesten en landrechten werd medegedeeld. 
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Latijn zijn opgesteld. De Friesche evenals de Angelsaksi
sche rechtsboeken en rechtsbepalingen zullen wel in de 
volkstaal zijn opgeteekend voor zoover zij uit liet volk 
voortkwamen en er voor bestemd waren. Daarom kan 
zeer wel de oudste redactie ons in de Latijnsche vertaling 
er van bewaard zijn, want zij hebben voortdurend bijvoe
ging en veranderingen ondergaan en de redactiën welke wij 
thans bezitten zijn weinig ouder dan de oudste handschriften 
waarin zij bewaard zijn. Maar juist dat men er zoo vrij mede 
omging, ze aanvulde, wijzigde en vermeerderde, bewijst dat 
men er geen wet maar een rechtsboek, een, hoe hoog gewaar
deerd en gevolgd ook, privaatwerk over het recht in zag. Ook 
was juist het tijdvak van rust en bloei waarin zij, zooals wij 
meenen, ontstonden, als van zelf geschikt om zulk een rechts
boek te doen ontstaan, waardoor de maker de voornaamste 
bepalingen die den rechtstoestand beheerschten, trachtte te 
verzamelen en te formuleeren om daardoor een hulpmiddel 
voor rechtseenheid te geven en rechtszekerheid te bevorderen. 

Veel verschil van gevoelen bestaat er over den tijd van 
het ontstaan der XVII keuren. Terwijl von Bichthofen, ge
volgd door Wachter en Stobbe, daarvoor omstreeks het 
jaar 1200 aanneemt, acht von Wicht hun bestaan vóór 
1250—1272 zeker; Beucker Andreae kent daaraan hooger 
ouderdom toe en Mr. Telting stelt hun ontstaan, zij het 
dan ook niet in den vorm waarin wij die nu bezitten, in 
de Xe of althans in het begin der XIe eeuw 1). Wiarda 
klimt tot een nog verder verleden op, en brengt ze terug 
tot het Karolingische tijdvak s) doch schijnt van die mee-

1) Zie Themis 1867, bl. 654 en verv. alwaar Mr. Telting het gevoelen dei-
genoemde schrijvers breeder heeft medegedeeld. 

2) In Wiarda's werk: Willküren der Brockmanner. Berlin 1820 Vorrede S. V. 
leest men: Diese Kuren und Landrechte, welche vielleicht in dem zwol/ten jahr-
hunderte .... verfasset seyn mogen u. s. w. In z¾n Asega-buch , Vorr. S. XXIII 
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ning later teruggekomen te zijn. Wij voor ons meenen 
dat het gevoelen van Mr. Telting het naast bij de waar
heid is, niet alleen terwille van de door hem bijgebrachte 
aanwijzingen maar ook op gronden die, voor zooveel ons 
bekend is, tot dusver nog door niemand werden aangevoerd. 
Alles wijst in de XVII keuren op een geheel Christelijken 
tijd, op een tijd toen de kerk hare hoogste macht over het 
volk bezat. De tweede keur reeds, die aanvangt met de 
woorden: Paæ omnibus ecclesiis, et omnibus deo devotis en de 
twaalfde die daar nogmaals op terugkomt, toonen de macht 
van en de eerbied voor de kerk en hare bedienaren, op het 
oogenblik dat deze rechten werden te boek gesteld. Toch 
is daarin niets te vinden wat hetzij vóór, hetzij tegen het 
steeds toenemende wereldlijke gezag van bisschoppen en 
andere hooge geestelijken spreekt. Bij het te boek stellen 
had zich dit gevaar dus waarschijnlijk nog niet zoo doen 
gevoelen als later. 

Over de grenzen van het gebied der Friezen is slechts 
éénmaal sprake, en wel in de tiende keur; daaruit blijkt 
dat die toen gerekend werden te zijn het Flie en de Wezer; 
dit wijst dus op den tijd toen de landen tusschen Flie en 
Sinefal geen deel meer van dat gebied uitmaakten, alzoo 
op het na-Karolingische tijdvak. Opmerkelijk is in de veer
tiende keur, bij sommige teksten, de vermelding der Noor-

, mannen. Andere, waarschijnlijk jongere redactiën, vermel-
' den daarvoor in de plaats: gevangenschap, alzoo was de 
\ vrees voor-, de herinnering aan de invallen der îfoorman-
^ nen, die bij het te boek stellen der eerste teksten nog 

; welke Wiarda in 1804 schreef, stelt hij het ontstaan der keuren en landrech-
^ ten in den Karolingischen tijd. Aus diesen Thatsaohen folgere ich: dass der 
' Ursprung der Kuren und selbst der spàteren Landrechte in die Epoche der 
5 Karolinger tallen müsse. Ob aber Karl der G-rosse selbst, wie es die Kuren 
| vermelden, die Friesen darait begnadiget . . . . . lasse ich dahin gestellet sein. 
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levendig was, bij het nederschrijven der latere redactiën 
geheel geweken, en de vermelding er van nutteloos ja als 
het ware zonder zin geworden. 

De eigenlijke munt bepalingen in de XVII keuren voor
komende geven op zich zelf weinig licht voor de ouderdoms-
bepaling dezer rechten en wel omdat die zeer uiteenloopen, 
en het zeer moeilijk is na te gaan welke tot de oudste re
dactie, welke tot de latere omwerkingen behooren. Daarom 
meenen wij ook niet dan onder voorbehoud tot de oudere 
zooal niet oorspronkelijke in deze rechten opgenomen miint-
bepalingen te moeten brengen die welke gelezen worden in 
de vierde en in de dertiende keur. Daar wordt bepaald dat 
hij die den vrede verbreekt of anderen uit hunne bezitting 
verjaagt zonder rechterlijk bevel, 10 marken of liudemar-
ken verbeurt, de mark gelijk vier weden, de wede gelijk 
twaalf penningen te rekenen. Beide keuren dragen geen 
sporen van latere toevoeging of verandering, zoodat deze 
waardebepaling ons den datum dezer rechten kon helpen 
benaderen indien wij die rekenmunt van elders nauwkeurig 
kenden. Maar dit is niet het geval. Er is zóo langen tijd 
en met zooveel verschillende marken gerekend dat wij niet 
vermogen te bepalen welke soort hier bedoeld is, ook reil-
marken worden genoemd b. v. in de twaalfde keur. Kan 
het niet zijn dat men met liudemark dat is: volksmark, 
bedoelde, die soort van mark welke in gebruik was, daar 
waar de boete betaald moest worden l) % De bepaling toch 
had kracht, overal, in elke provincie, onverschillig met 
welke rekenmunt men daar gewoon was te rekenen. De 

1) Dit toch schijnt te blijken uit den platduitschen Bmsmgei tekst der XVII 
keuren, de 13e willekeur waarin men leest \rede den volke by X lrudemar-
ken; de de lude kesen elck maick voer IV wedum enz Richthofen Beohts-
quellen S. 21. Spalte 6 regel 24—27. In de andere teksten ontbreekt deze 
omschrijving 

file:///rede
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zorg om de boete nader te omschrijven door de verdeeling 
van de mark, tot twee maal toe, zoo juist mogelijk te om
schrijven kan voor deze gissing pleiten. Mogelijk zou de 
indeeling van de mark, 1 = 4 = 48, tot herkenning der 
hier bedoelde rekenmunt kunnen leiden. Werkelijk gesla
gen munt toch kan er niet mede bedoeld wezen, alleen de 
penning was een gemunt stuk geld, de wede en de mark 
waren dit niet. En als het gelukt de geslagen munt, de penning, 
te herkennen, dán is daarmede de dagteekening der wet zoo 
goed als zeker met groote nauwkeurigheid aan te geven. 

Wij komen daarop straks terug, doch hebben vooraf nog 
te wijzen op iets anders hetwelk, schijnbaar, tot de tijds
bepaling der XVII keuren zou kunnen leiden. Wij zeggen 
schijnbaar want meer is het niet; wat wij bedoelen is de 
meermalen voorkomende koningsnaam, Karel. 

Bij den aanhef, aan het slot en verder, onder anderen 
in de 7e, 10e en 17ekeur leest men dien naam; er is daarin 
nergens van een ander vorst sprake, alleen koning Karel 
komt in de XVII keuren voor, doch wien der Karolingers 
men in hem zou willen herkennen, Karel den groote, den 
kale of den dikke, nimmer zal men deze rechten, welke uit 
het ná-Karolingische tijdvak dagteekenen, aan de regeering 
van een dezer drie vorsten kunnen toekennen. Bedoeld 
echter is hier niemand anders dan Karel de groote. Door 
aan deze rechten zijn naam te verbinden, den naam van den 
grooten Frankenkoning die in zooveel sagen voortleefde, 
die de Friezen gekerstend had, die als het ware een meteoor, 
een schitterend licht in die duistere tijden was geweest, 
wilde men waarschijnlijk aan de XVII keuren of, juister 
gesproken: aan de volksrechten in het algemeen, eene wij
ding geven en tevens eene populariteit verschaffen, welke 
zij zonder dat, misschien niet, althans niet spoedig zouden 
verkregen hebben. 
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Als de grootste en meest indrukwekkende gestalte welke 
de westersche wereld sedert de oudheid had gezien, staat 
Karel de groote, waarheen wij in de geschiedenis der vroe
gere middeleeuwen onzen blik ook wenden, voor ons. Hij, 
de groote hervormer, de grondvester van het Christendom 
in de vóór hem nog onbekende landen, de machtige vorst 
aan wien het geheele Westen onderworpen was, hij moest 
wel eenen onvergetelijken indruk achter laten bij allen die 
onder zijn scepter hadden gebogen *). Lang na zijn ver
scheiden droegen zijne krachtige maatregelen nog vrucht 
en bleef zijn aandenken in herinnering. Bedenkt men daarbij 
hoe zwak en onbeteekenend de meesten zijner opvolgers ge
weest zijn, dan is het niet te verwonderen dat zijne nage
dachtenis de hunne geheel op den achtergrond drong om 
ten slotte alleen bij het volk voort te leven, vooral toen 
de sage zich van zijn persoon meester had gemaakt en 
zijne geschiedenis met legenden opsierde. Daarom was het 
geen monnikengeleerdheid die zijn naam, gelijk die van 
eenige Romeinsche keizers2), ingevlochten heeft aan deze 
en gene der oude Friesche rechten, maar het steeds in het 
volk zelf voortlevende bewustzijn dat Karel de groote de 
hervormer, de vorst bij uitnemenheid was geweest3). Eeuwen 

1) Vergelijk hieromtrent hetgeen aangaande Karel den groote en de Friezen 
gezegd wordt in de Kritiek der Friesche Geschiedschrijving door Dr. J. Bolhuis 
vaa Zee¾urgh, eerste gedeelte, 's Graveuhage 1875. Ook vertaald opgenomen 
in het Ostfriesisches Monatsblatt für provinzielle Interessen. VI. hand S. 152. 

2) Wij hebben hier het oog op dat strik hetwelk onder den titel: die zehn 
gebote, und die Könige die das recht setzten, voorkomt in oude Rustringer 
rechtboeken en uitgegeven is bij v. Bichthofen, Rechtsquellen 131. Vergelijk 
Mr. Telting's Regtsgeschiedenis, Themis 2e verzameling 14e deel (1867) bl. 671. 

3) Opmerkelijk is ook het feit dat Karel de groote op enkele Friesche zegels 
-werd afgebeeld, eene eer die anders òf aan heiligen òf slechts aan levende 
personen te beurt viel, en hoewel nu Karel de groote in 1165 door den tegen
paus Paschalis III, op verzoek van keizer Fredenk I Barbarossa, hpilig verklaard 
was, zoo komt hij op de bedoelde zegels niet voor als sanclus Karolus, maar 
bepaald als Karolus rew. De ons bekende voorbeelden zijn: 1° een zegel van 
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lang was en bleef hij als het ware de personificatie van het 
hoogste wereldlijke gezag. En als het opzettelijk is ge
schied, dan was het een goed gekozen maatregel, van hem 
die het eerst Karels naam aan de oude rechten verbond en 
hunnen oorsprong aan Karel toeschreef. Hierdoor verze
kerde men aan die rechten eene veel grootere populariteit 
dan wanneer daarin de regeerende koning of keizer was 
genoemd. Ben opmerkelijk voorbeeld hetwelk doet zien 
hoe lang de herinnering aan Karel den groote voortduurde, 
vinden wij in het Oostfriesche landrecht van graaf Edzard. 
Achter de 7e keur, waarin van Karel wordt gesproken, 
voegt de graaf de volgende opheldering: Disse willelwer schal 
men nu also verstaen: als men den romeschen KonincJc in voer-

Franeker, o. a. in 1313 gebruikt, beschreven als volgt op bl 30 der: Be
schrijving van vroegere Ned, gemeentezegels in het Rijksarchief bewaard, 
's Gravenhage 1878. »Een keizer op zijnen troon, half van voren, de regter-
hand opgeheven; voor hem ter regterzijde van het zegel twee personen, bloot-
hoofds met opgeheven hand, naar het schijnt onder nissen. Randschrift: 
Slgillum- consulum in Franekeie Reæ. Karolus Frisones' liberos facit. Middellija 
9,2 centim. Afgebeeld in: Friesche Oudheden n°. 20. Of de tionende vorst 
afgebeeld op de zegels van Pranekeradeel, aldaar n°. 35 en van Wpstergoo, 
mede Karel den groote voorstelt, moge waarschijnlijk zijn , het is niet zeker 
dewijl zijn naam daarop ontbreekt. Dat zegel van Franekeradeel is kennelijk 
eene zeer weinig gewijzigde navolging, bijna eene copie, van het bedoelde 
zegel van Westergo, even als een zegel van Ostringen (ten onrechte in de 
Friesche Oudheden afgebeeld en toegeschreven aan Oostergo) eene trouwe na
volging is van het zegel door de rechters der zeven zeelanden, in 1324 en later, 
gebruikt ter bekrachtiging van stukken uitgaande van de Upstalboomsche land
dagen. 2°. een zegel hangende aan eene oorkonde van 27 October 1324 van 
Rustringen, door v. Richthofen, (Jntersuchungen über Friesische Rechtsge-
schichte I. 274 aldus opgegeven: An der Urkunde hangt, nach Bhrentraut 
(Friesisches Archiv) II , p. 387 und Ehmck (Bremisches Urkundenbnch) II , 
p. 248 eia run des Siegel, auf im sitzt Karl der Grosse mit gekröntem Haupte, 
in der rechten Hand das Scepter, in der Linken den Reichsapfel. Ihm zur 
Rechten steht ein Mann mit einem Helm, die linke Hand am Schwert, in der 
rechten eine Lanze. Zur Linken Karls ein Mann mit Helm, ein Schwert an 
der Seite, in der linken Hand einen runden Schild, in der rechten eine Lanze. 
Ueber dem Haupte Karls KAROL, an seiner rechten Seite R, an der linken 
EX; umschrieben vSigillum unioersitatis îerre Rustiingie. Zie ook aldaar bl. 479 
en vervolgens. 
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tijden is /toenam vnde mderdanich gewest; so schal men no vns 

hoersam sijn, de dat sueert van den romeschen keyser ontfangen 

hebben; des wy oeck de gentenen Vresen laten by er er olden 

redelyken gewoenheyt'). De graaf maakt een handig gebruik 

van den eerbied voor het oude recht en voor Karel den groote 

om zijn eigen nog nieuw gezag te bevestigen. Waarschijn

lijk was het om dezelfde reden dat hij op eenigen zijner 

munten de afbeelding plaatste van den tronenden keizer 

met het omschrift SANCTVS. KAROLVS. MAG-NVS., eene 

voorstelling welke vroeger nooit op Oostfriesche munten 

werd aangetroffen3). 

Aan den, in de XVII keuren, bij herhaling genoemden 

vorstennaam Karel, heeft men derhalve voor de tijdsbepa

ling van het ontstaan dezer rechten, niets; om daartoe te 

komen slaan wij een anderen weg voor, en hiermede ko

men wij terug op het boven reeds aangeduide punt , op de 

in de XVII keuren bedoelde geslagen muntsoort. Terwijl 

reJcenmunt in den regel langen tijd onveranderd, of, bij ver

andering van cours, nog in benaming dezelfde blijft, zoo is 

geslagen munt gewoonlijk aan velerlei wijzigingen onderwor

pen. Verschil van typen, ommekeer in regeeringen, opvol

ging van gelijk- of ongelijknamige muntheeren, later ook 

verschil in jaartallen, dat alles wijzigt de geslagen munten 

onophoudelijk. Maar juist in die nooit stilstaande wisse

lingen en veranderingen is de waarde der geslagen munt 

als hulpmiddel voor tijdsbestemming gelegen. De eenige 

1) Bichthofen, Fr. Rechtsq. S. 11 aanteekening 21. 
2) De beschrijving der bedoelde stukken komt o. a. voor onder n°. 6345— 

6347 in: Münz- und Medaillenkabinet des Grafen Karl zu Inn- und Knypb.au-
sen Hannover, 1872. Graaf Edzard (l491—1528) beeft, wat den beeldenaar 
betreft, voor deze rminten de schillingen, geslagen door zijne tijdgenooten, 
Hendrik III , graaf van Schwarzbeig (1466 — 1496) als bisschop van Munster en 
Johan Rode (1497—1511) als aartsbisschop van Biemen, tot voorbeeld gehad 
en veirnoedelijk ook gevolgd. 

Knypb.au-
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vraag blijft maar om de stukken, welke ergens genoemd 
worden, met juistheid te herkennen en aan te wijzen. 
Indien het nu mogelijk blijkt om in de XVII keuren en 
wel in die gedeelten welke ontwijfelbaar zeker tot de aller
oudste, de eerste redactie behooren, eene geslagen munt 
vermeld te vinden en het vervolgens gelukt deze met ze
kerheid te herkennen en te huis te brengen dan heeft men 
daarmede, bijna tot op het jaar, den tijd bepaald waarin de 
te boekstelling der XVII keuren moet hebben plaats gehad. 
Indien deze uitkomst met andere elders verkregen gegevens 
omtrent tijdsbepaling overeenkomt, dan mag men aan de 
juistheid der tijdbepaling niet langer twijfelen, maar kan 
men deze belangrijke vraag als opgelost beschouwen. Van
daar het onderzoek waartoe wij nu zullen overgaan. 

Welke rekenmunten men ook aantreft in oud-middeleeuw-
sche stukken, en hoe verschillend hunne verhouding onder
ling moge zijn, de geslagene muntsoorten waren, eeuwen 
lang, slechts twee in getal, te weten de penning of dena-
rius en de halve penning of obolus. Van de VIII0 tot de 
XIIIe eeuw, van Karel den groote tot Lodewijk den hei
lige kan men zeggen dat er alleen in zilver en niet anders 
dan in den vorm van penningen en halve penningen is 
gemunt, al zijn die muntsoorten in den loop dier tijden 
ook zeer verschillend in gewicht en grootte, in beeldenaar 
en gehalte geweest. Waar er van geslagen geld in oor
konden uit het genoemde tijdvak sprake is, wordt de naam 
der muntplaats gewoonlijk aan het woord penning toege
voegd om aan te duiden welke munt men, bij de veelsoor
tigheid van penningen, bedoelde. Dit nu is ook het geval 
in de XVII keuren, en meer bepaald in de tweede keur, 
die in den Latrjnschen tekst, dat is in de oudste en vermoe
delijk minst gewijzigde redactie, aldus tot ons kwam: 8e-
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cunâa peiiiio: paos omnibus ecclesiis et omnibus deo deootis, sub 
pena LXX et duorum talentorum; et talentum debet esse de 
VII denariis Agrippine, (wat nu volgt:) sic olim dicebatur 
Colonia, (kan reeds eene toevoeging van iets later tijd zijn, 
en zeer zeker is dit het geval met de woorden:) Sed quia 
Ma moneta fuit remota, elegerunt populi viciniorum, et denanum 
leoiorem, et commutaverunt pro LXX et duobus talentis LXXI1 
solidos Beddnates monete. (Oorspronkelijk schijnt weder te zijn 
het slot:) Quicumque pacem violaverit, soloet tria talenta scul-
teto, que sunt XX et unus solidus, regalis banni *). 

Als rekenmunten vinden wij hier genoemd: het talent, 
overal in de Friesche en Platduitsche teksten vertaald door 
pond, en de solidus welke aldaar wordt overgezet door schil
ling. Als geslagen munt komt alleen voor de denarius Agrip
pine , vertaald door Agrippijnsche, dat is Keulsche penning. 
Later, toen er eene verandering in het muntwezen plaats 
had, behield men de getallen, doch veranderden zeven pen
ningen Keulsche munt in éen „solidus Rednathes monete". Uit 
de slotbepaling van de keur blijkt dat er hier nog van een 
andere soort van solidus of schilling sprake is, die in waarde 
overeenkomt met den Keulschen penning. Immers 3 pond 
worden gezegd te zijn 21 solidi, dat is 7 solidi per pond, 
alzoo juist dezelfde verhouding als, iets vroeger, tusschen 
penning en pond opgegeven is. In alle latere teksten is 
deze solidus of schelling van 7 op een pond niet nader 
aangeduid, doch in den, waarschijnlijk alleroudsten der tot 
ons gekomen teksten, te weten den oud-Rustringer tekst in 
een handschrift van 1327 a) leest men: „thet pund zs siugon 
skillinga cond\ Of dit cona nu oorspronkelijk van colonia 
is afgeleid, beslissen wij niet , het is mogelijk, maar wat 

1) Richtliofen lîechtsq. b) 2 eerste kolom. 
2) Opgenomen in de Rechtsquellen bl. 536—544. 
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zeker vast staat, is de waarde van den schilling cona, die 
volgens oude opgaven gelijk is aan een penning terwijl de 
cona zelf, een vierde deel van den penning uitmaakt'). De 
72 ponden der bedreigde boete waren derhalve in geslagen 
geld = 504 penningen. 

De groote g blijft wat hier verstaan moet worden 
onder den denarius agrîppine, of, zooals de Emsiger Plat-
duitsche tekst nader omschrijft: „dat sint colonische pen
ningen". Dat hier Keulsch geld wordt bedoeld staat vast, 
en dit brengt ons reeds nader tot de tijdsbepaling der be
doelde keuren. Dagteekenden die uit de dagen van Karel 
den groote, Lodewijk den vrome of Lotharius, dan ware 
hier òf in het geheel geen plaatsnaam ter onderscheiding 
van den denarius genoemd, dewijl de door die vorsten in ver
schillende plaatsen geslagen munten overal dezelfde waarde 
bezaten, òf, indien er ook al eene muntplaats was aange
geven , dan stellig niet Keulen maar Dorestad. Dorestad 
was toen als het ware de hoofdstad van het door Friezen 
bewoonde gebied tusschen Sincfal en Wezer. Een der be
langrijkste munthuizen van het gansche Karolingische rijk, 
dat geheel Friesland van numerair voorzag, was daar ge
vestigd, zooals blijkt uit vele muntvonden in of nabij 
Friesland gedaan, die voor verreweg het grootste gedeelte 
bestonden uit in Duurstede geslagen munten2). HetKeulsche 
munthuis was toen ter tijde, ofschoon het bestond, van 
veel minder beteekenis dan later en zijne voortbrengselen 
komen in de bedoelde vonden niet dan bij uitzondering 

1) Rechtsquellen bl. 546. Ein cona is dat veerde deel van eynn penninge. 
Eyn schillinck cona is eyn penning vel 1 sware. 

2) Onder anderen is ons dit duidelijk gebleken uit de Karolingische munten 
gevonden te Boswinkel en te Emmen in Drenthe, die voor verreweg het 
grootste deel bestonden uit kennelijk te Dorestad geslagen denariën, hetzij 
niet, hetzij zonder plaatsnaam. In hei laatste geval verried de gravure, let
tervorm , in éen woord het gehcele maaksel dezer munten , hare herkomst. 
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en dan nog maar sporadisch, voor. Eerst toen, omstreeks 
de helft der negende eeuw, Dorestad te gronde ging en 
het aldaar gevestigde munthuis had opgehouden te bestaan, 
begon dat te Keulen in bloei toe te nemen en wel zoozeer 
dat het spoedig, ten opzichte van het gebied der Friezen, 
de plaats van het Dorestader munthuis had ingenomen *). 
Wanneer er dus in de XVII keuren sprake is van Keulsehe 
munt als van de landsmunt, dan moeten deze keuren dag-
teekenen uit een tijd toen Dorestad reeds sedert eenigen 
tijd te gronde was gegaan, alzoo ná het midden der negende 
eeuw. Maar ook de Keulsehe munt bleef niet altijd in het 
Friesche gebied als landsmunt in zwang. In de eerste 
helft der elfde eeuw ontmoet men verschillende, naderbij 
gelegen munthuizen, wier voortbrengselen daar nog heden 
zóo talrijk voorkomen dat zij destijds in voldoende hoeveel
heid moeten bestaan hebben om het Keulsehe geld uit den 
omloop te verdringen. Zoo wordt, ofschoon de stukken 
zelve niet teruggevonden zijn, de munt te Medemblik ver
meld in 986 3). Verder kent men munten van Deventer 

1) Zeer merkwaardig voor de kennis van het, in het noorden van ons 
land, na den ondergang van Dorestad gangbare en loopende geld, is een 
kleine schat welke in 1877 bij het hakken van boekweit in het veen onder de 
gemeente Dalen nabij de Coevordsche grens in Drenthe, gevonden is. Deze 
schat bestond uit 29 stukken, 26 denariën en 3 obolen, allen te Keulen ge
slagen op twee na die te Straatsburg werden gemunt. Zij zijn van Arnulf 
887—899, 3 stuks, Lodewijk IV 900—911, 12 stuks, Kaïel den eenvoudige 
911—923, 1 stuk en Otto I als koning 936—962, 13 stuks. Vermoedelijk 
zijn zij niet lang na Otto's optreden begraven, wij meenen omstreeks het jaar 
910. Toen was derhalve in het noorden van ons land de Keulsehe munt 
reeds, en bijna uitsluitend, de landsmunt geworden. Zie eenige dezer mun
ten afgebeeld op pi. XIV der Revue Beige de Numismatique 1879. 

2) Oorkonde van 26 Juni 986 (beter 985) waarbij koning Otto III aan graaf 
Ansfried een deel van den tol, de munt en den cijns te Medemblik schenkt. 
. . . . fideli nostro Ansfrido comitum dedimus in propiium portionem telonii, 
monete et census, quam ipse nostro concensu in villa que dicitur Medemelacha 
ad regium jus legaliter respicientem hactenus in benifieium. tenuit . . . . v. d. Bergh, 
Oorkondenboek I , 39, nc. 63. Idem Handboek der Middel-Nederl. Geogr. 2e 
druk bi. 147. 
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van Otto III als koning 983—996 van Hendrik II 1002— 
1024, van Koenraad II 1024—1039, en, sedert, 1042 van 
tltrechtsche bisschoppen. Tiel heeft ons munten nagelaten 
geslagen onder Hendrik II en Koenraad II. Utrecht, kei-
zermunten van Hendrik II , Koenraad II en wellicht nog 
van Hendrik III J) en bisschoppelijk geld sedert de dagen 
van bisschop Bernulf, 1027—1054. Meer bepaald op Frie-
schen bodem kennen wij, behalve de door bisschop Bernulf 
sedert 1040 te Groningen geslagen munten, die welke onder 
de graven Bruno III 1038—1057 en Egbert I 1057—1068 
in Westergo, Oostergo, Islego en ten deele ook in Hun-
singo en Fivelgo zijn vervaardigd geworden. Over de Eems, 
treft men als muntheer te Emden zekeren Herman aan, 
een tijdgenoot van bisschop Bernulf2). Verder bestaan er 
munten van Hendrik I I , als keizer 1014—1024, te Bremen 
geslagen, andere, uit dienzelfden tijd van Stade, waar se
dert 1038, toen Benzelin Alebrand aartsbisschop van Ham
burg aldaar het muntrecht verkreeg 3), munt kan geslagen 
zijn. Doch genoeg om te doen zien dat nog voor het mid
den der XIP eeuw, in of nabij het gebied der Friezen vele 
munthuizen opkwamen en in werking waren. Indien nu de 
XVII keuren omstreeks dien tijd waren te boek gesteld dan 
zou daarin stellig niet meer van Keulsche penningen ge
sproken zijn. Zij zijn derhalve opgeschreven nà den onder
gang van Dorestad en vóór de oprichting der Friesehe 
munthuizen, dat is in het tijdvak begrensd door ongeveer 
de jaren 850 en 1050. Tot dit tijdvak dat twee eeuwen 

1) Deze attributie is zeer onzeker, zelfs wat betreft de muntplaats. Zie 
Dannenberg, Die deutschen münzen der Såchsischen und Fránkischen kaizer-
zeit, bl. 212 n°. 541. Ook de overige hier boven bedoelde munten zijn daar 
beschreven en afgebeeld. 

2) Dannenberg bl. 298 n°. 772. 
3) Dannenberg bl. 278. 
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omvat, zou men zich. moeten bepalen, indien niet eene 
opmerkelijke bizonderheid hier tot nauwkeuriger tijdsbe
paling gelegenheid gaf. 

De plaatsnaam bij de bedoelde muntsoort wordt niet 
aangegeven door het algemeen gebruikelijke Golonia, maar 
door het zeer zelden voorkomende Agrippina, dat echter 
zóo weinig verstaanbaar was bij het te boek stellen der 
XVII keuren of kort daarna, dat men de verklaring: sic 
olim dicebatur Colonia, noodig rekende om onzekerheid te 
voorkomen. Tijdens de eerste redactie der XVII keuren 
was die benaming dus wel in gebruik maar nog niet zeer 
lang. Laat ons nu nagaan wanneer dit kan geweest zijn. 

In de oudheid was Keulen bekend onder den naam Golonia 
Ubiorum, en meer nog onder dien van Golonia Claudia 
Agrippinensis. De laatste naam komt, verkort tot C. C. A. 
en Coll. CL Jgrip., voor op munten van keizer Posthumus 
(258—267), maar sedert dien tijd ook niet meer. Bene 
gouden munt van den Prankenkoning Theodebert I met 
COL. V. wordt met veel waarschijnlijkheid aan Keulen als 
muntplaats toegekend en de plaatsnaam gelezen CoKpnid) 
U(biorum). Op een goudstukje (tiers de sol) uit het Mero-
vingische tijdvak leest men Colonia cive (tate) '). Van Pepijn 
zijn tot dusver geene te Keulen geslagen munten terugge
vonden of althans als zoodanig herkend, maar met Karel 
den groote begint daar eene reeks koniiigsmunteii, zóo rijk, 
als slechts zeer weinige steden die kunnen aanwijzen. 

Op Karels munten komt de plaatsnaam voor, verkort tot 

1) Leblano in zijn Traite des monnoyes de France, 1690, bl. 62 n°. 24, 
PI. 58a n°. 24, welk exemplaar colvnia heeft, waarschijnlijk eene fautieve 
lezing, dewijl de ruitvormige O, niet geheel op het stuk afgestempeld, door 
hem voor V is aangezien. Eene betere afbeelding komt voor op bl. 22 van 
het Zeitsohrift für Numismatik redigirt von Dr. A. von Sallet, VI band. De 
Keulsche munt van Posthumus is mede aldaar afgebeeld op bl. 20. 
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CLS of ook COLS, Lodewijk de vrome schrijft die op de 
zijne in twee regels, COLO—"SÏA. Van de vorsten die hem 
volgen kennen wij geen Keulsche munten tot op Arnulf 
aan wien wij drie denariën, uit den vond van Dalen, mee-
nen te mogen toekennen. Met hem zou dan eene nieuwe 
type beginnen die men, met volkomen zekerheid, kent op 
munten van Lodewijk IV en van Karel den eenvoudige, 
daarin bestaande dat de eene zijde der munt gevuld is met 
het opschrift -S COLOJSTIA — A, in drie regels, welke 
gelezen worden 8{ancf)a Golonia. Keulsche munt door Ru-
dolf 923—924 en door Hendrik den vogelaar 933—936 ge
slagen, is ons niet bekend, maar Otto I vervolgt, met den 
koninklijken titel, de zoo even beschreven Sancta Colonia 
type '). Zeer moeilijk is de classificatie der munten die nu 
volgen dewijl zoowel Otto I , na 962 tot 973, als Otto II 
973—983 daarop aanspraak hebben. Alleen een scherp kri
tisch onderzoek van te zamen gevonden munten (munt-
vonden) waarvan de tijd waarin zij verborgen werden met 
eenige zekerheid te bepalen valt, kan hier opheldering geven, 
en zoo is men dan ook tot eene vrij zekere splitsing ge-

1) Deze type, de plaatsnaam in het kruis met S en A, in het veld der munt 
geplaatst, werd spoedig zeer algemeen en veel nagevolgd, wel een bewijs 
voor de groote verbreiding van het Keulsche numerair in de Xe en Xle eeuw. 
Behalve een aantal slaafsche navolging½gen. waarbij tot de naam Colonia toe, 
behouden bleef, en die men nog niet allen behoorlijk te huis heeft weten te 
brengen, kennen wij deze type op munten van: Aalst, Dinant, Luik, Maas
tricht , Bilsen (?), Andernach , Trier, Bremen , Corvei, Paderborn, Soest, Spiers, 
Fritzlar, Breisach, enz. terwijl die type, maar gewijzigd ook nog elders voor
komt. Opmerkelijk vooral is de munt met S-BREMA-A onder keizer Hendrik 
II 1014—1024 te Bremen geslagen, dewijl die bewijst dat ten zijnen tijde het 
geheele gebied der Friezen, als gelegen tusschen Keulen en Bremen, deze type 
moet gekend hebben. Het langst bleef deze type bestaan in Vlaanderen al
waar zij, hoewel ontaard tot bijna onherkenbaar wordens toe, gebezigd is op 
munten uit de Xlle eeuw, toegeschreven aan de abdij van Eenham, evenals 
in Westphalen op munten van Osnabrug uit dienzelfden tijd. Vergelijk Re
vue Beige de Numismatique 1880 PI. XVII. 1—4. 
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komen tusschen de keizermunten der beide genoemde vor
sten *). Voor ons doel is een nader onderzoek betrekkelijk 
dit onderwerp overbodig, slechts dit willen wij nog aantee-
kenen, dat de bedoelde type ook later, onder Otto III, 
Hendrik II , Koenraad II alsmede onder eenige aartsbis
schoppen b. v. Bruno I. 953—-965, Piligrim 1021—1036 en 
Sigwin 1019—1089, zij het dan ook iets gewijzigd, op 
Keulsche munten in gebruik is gebleven. 

Onder Otto III, zoowel als koning (983—996), als tijdens 
zijn keizerschap (996 — 1001), leverde het Keulsche munt-
huis, naast de bekende, ook stukken op met geheel andere, 
tot dusver onbekende typen. Die munten, hier voor ons 
van belang, zijn de volgende: 

1. Voorzijde: † OTTO REX. Binnen een parelcirkel, een 
kruis, in ieder der vier hoeken eene klaverbladvor-
mige figuur. 

Keerzijde: † XRSTIA°N°ARLGIO. Een kerkgebouw 
met twee spitse, driehoekige, geveltoppen naast el
kander , op dat gebouw, in twee regels, het opschrift 
AGRI—PIEA. Gewicht, 1.15 en 1.32 grammen. 

• 2. Voorzijde: (†) OTTO RE(X). Binnen een parelcirkel 
een rechtsgekeerd jeugdig hoofd zonder baard. 

Keerzijde: † XRIA.. . N°ALLIGIO. In het veld 
der munt, in drie regels, het opschrift: † AG—RIPP— 
ENA. Gewicht 0.9 grammen. 

3. Voorzijde: † OTTO REX. Binnen een parelcirkel 
een meer bejaard rechtsgekeerd hoofd met diadeem 
en baard. 

Keerzijde: XPSTIANA RELIGIO, een ander exem
plaar heeft:.. . A0N°AILIG..... In het veld, in drie 

1) Zie daarover breedvoerig gehandeld Dannenberg, t. a. p. bl. 149. 
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regels: († AG)RIPP—INA. Gewicht: 1.00 en 1.28 
grammen 1). 

Enkele andere te Keulen door Otto III, zoowel met den 
koninklijken als met den keizerlijken titel, geslagen mun
ten, gaan wij hier stilzwijgend voorbij. Wie deze munten 
wenscht te kennen, kan ze in Dannenbergs aangehaald 
werk bijeen vinden. Voor ons doel hebben wij ons alleen 
bezig te houden met de drie hierboven beschreven stukken 
die dagteekenen uit de dagen toen Otto III nog koning 
was, alzoo tusschen de jaren 983 en 996. De toekenning 
aan Otto III, staat onomstootelijk vast; van Otto IV, den 
laatsten koning van dien naam op den Duitschen troon, 
(1198—1209), kunnen zij onmogelijk zijn, een blik op de 
munten is voldoende om ieder, niet volslagen oningewijde, 
te overtuigen dat zij dagteekenen uit de tiende en niet uit 
de twaalfde eeuw. Aan Otto II kunnen zij evenmin toe
gekend worden, immers deze vorst heeft als koning niet 
gezeteld; hij was, bij zijn optreden na zijns vaders dood 
in 973, terstond keizer van Duitschland terwijl de munten 
alle drie den koninklijken titel dragen. Er blijft alzoo niet 
anders over dan ze te brengen òf tot den tijd van het ko
ningschap van den eersten Otto, 936—962 òf tot dat van 
den derden vorst van dien naam, 983—996. Het verschil 
echter dat bestaat tusschen deze munten en tusschen die
gene v/elke, op grond van muntvonden, stellig aan Otto I 

1) Zie deze munten beschreven bij Dannenberg t. a. p. bl. 152, en afge
beeld PI. 15 No. 337 — 339. No 1 is ook afgebeeld: Memoires de St. Peters
burg III. Taf. X. 12 en Cappe, Köln, Münzen III. 42. Exemplaren daarvan 
zijn voorhanden in het Kon. Muntkabinet en in Dannenbergs verzameling, 
beiden te Berlijn. 

No. 2. afgebeeld Mem. de St. Pet. III Taf. X 11a. en Cappe Köln. M. III. 
40. aanwezig in het Muntkabinet te Berlijn. 

No. 3. afgebeeld Mem. de St. Pet. III Taf. X. 11 en Cappe Köln. M. III. 
41 alsmede, doch fautief, aldaar Taf. I 7. Voorhanden in het Kon. Muntka
binet te Berlijn. 
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moeten worden toegekend is te groot om hier aan Otto I 
te kunnen denken. Zoo b. v. is ook het gebruik van 's vor
sten hoofd als muntbeeldenaar nog nimmer onder Otto I 
aangetroffen, maar komt dit eerst voor tijdens en na Otto 
IIIa). Men mag alzoo de boven beschreven munten met 
zekerheid toekennen aan de regeering van Otto III en daar
mede is de tijd van hun ontstaan begrensd tot het tijd-

1) Daunenberg t. a. p . bl. 153 zegt over deze munten het volgende. Nr. 
337, 338, 339 (bij ons no. 1. 2 en 3) ferner, mussen einem imd demselben 
Münzherren zugeschrieben werden, ' da ibnen gleicher Schriftcharakter und die
selben sehr eigenthümliche Insclirift der Rs. das alte Xpistiana religio und 
das noch altere Agrippïna gemeinsam ist. Dass dieser Münzherr aber Otto II 
nioht is t , ergiebt der Königstitel, und ferner entscheidet das Vorhandensein 
eines bildnisses von so neuern Style und von so jugendliehem , fast kindliohem 
Aussehen wie auf nr. 338, welches lookiges Haar und keine Spur von Bart 
zeigt, ohne Frage für Otto I I I , der irn Alter von drei jahre auf den Thron 
gelangte. Wenn dennoch no. 339 einen bârtigen, ziemlich bejahrt aussehen-
den Kopf t råg t , so liegt es doch nåher , die Erklàrung dafür in der mangel
haften Ausdrucksweise des für jene Zeit freilich gar nicht ungeschickten Stem-
pelschneiders zu suchen, als in der Annahme, dass hier allein Otto I darge-
stellt sei 1). Aus âhnlichen Rücksichten wird man auch no. 34o diesem Otto 
nicht verweigern diirfen, wåhrend bei no. 341 (niet door ons vermeld, doch 
ook met een hoofd op de voorzijde en met S—COLONIA—A op de keerzijde) 
die rohe Zeichnung nicht sowohl ein höheres Alter , als einen weniger tuchti
gen Künstler andeutet. 

1) Es verdiente nåhere Untersuchnng, ob nioht diese drei von allen anderen Ottonen so 
wesentlich abweichenden Denare erst lange nact Otto III geprågt sind; ihre Beziehungen 
zu Erzbischof Annos Münzen, und der Fund, dem sie entnommen sind — nach Köhne's 
Anga¾en (Mem, St. Pet. IV, S. 42) etwa 1070 vergraben —, berechtigen zu soldier An-
nahme. Kommen sie auob in alteren oder nur in solchen spàteren Funden vors Sie sind 
vielleicàt eine Art Ged'áchtnissniunze 

Dit laatste is geheel onaannemelijk De oudste sporen van Gedâchtnisrmmzen — gedenk
penningen alzoo — "komen eerst eenige eeuwen later voor. Of de bedoelde munten in 
oudere dan in latere mnntvonden voorkomen weten wij niet, maar de vraag is het of de 
tijdbepaling op 1070, van Kóhne, volkomen juist is. Daunenberg zegt, bl. 56 in eene 
noot zelf: Man wird mir nicht vorwerfen konnen, das ich von allen russisohen Funden 
nur diesen allein erwâhne da doch Kohne (Mém. St. Pet. I I I , 366) deren so viele auf-
zâhlt, denn seine Angaben sind nur summarische und fúr unseren Zweck urn so weniger zu verwer-
tben, als seine Zutheilungen an die verschiedenen Ottone und Heinriche vielfach der Be-
richtigung bedürfen, aber Mangels genauer Angabe bei diesen Fundnaehrichten nioht ge-
prüft werden kunnen, so dass falscbe Resultate unausbleiblich sein würden. 

Maar ook aangenomen, wat nu zeer onzeker blijftt, da de bedoelde munten voorkwamen 
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vak begrepen tusschen de jaren 983 en 996. Omstreeks 
het jaar 1000, om een rond cijfer te nemen, kan men 
derhalve stellen dat deze Agrippojmsche denariën, algemeen 
in zwang waren en overal waar de Keulsehe munt gang 
had tot landsmunt waren gewTorden of bekend geweest zijn. 
En dat met de hier beschreven munten de denarii 
Agrippine der XVII keuren bedoeld zijn, achten wij aller-
waarschijnlijkst zoo niet geheel zeker, immers waren er 
andere Keulsehe penningen bedoeld, clan had men niet den 
ongewonen naam Agrippina maar in stede daarvan, het èn 
vóór èn na de regeering van Otto III, algemeen gebruike
lijke Colonia, gebezigd. Men moge ons tegenwerpen dat, 
op munten sporen aan te wijzen zijn van bekendheid met 
de aloude benaming Agrippina even vóór en iets nà den 
tijd van Otto III l), die sporen zijn niet voldoende om onze 
bewering te ontzenuwen, want nooit kwam men daarbij 

in een schat die omstreeks 1070 begraven is, dan "bewijst dit wel dat de munten niet nà 
dat jaar geslagen zijn doch volstrekt niets tegen kunne attributie aan Otto III . Integen
deel. Dat zij ten deele eenige overeenkomst hebben met eene munt van aartsbisschop 
Anno (1056—1075) is juist, doch Dannenberg vergeet dat diezelfde ja nog grooter over
eenkomst ook bestaat met oudere aartsbisschoppelijke Keulsehe munten, namelijk die gesla
gen door Herman II (1036—1056) en Piligrim (1021—1036), en dat wij, Bruno I (953— 
965) uitgenomen, geen ouder aartsbisschoppelijk geld van Keulen kennen dan dat van Pi-
ligrin. Alles saamgenomen is er geen twijfel aan of de meer bedoelde munten zijn tijdens 
het koningschap van Otto I I I geslagen. 

1) Reeds op enkele der aan Otto I toegekende munten komt achter de A 

--S-
onder Colonia een teeken voor waarin men eene Gr wil zien, aldus: COLONIA; 

Ac 
(Dannenberg no. 331—333). Op eene munt van Eoenraad I[ (1024 — 1039), 
komt het opschrift in drie regels: œCA—C0L0 — . . . . AO voor (Dannenberg 
no. 358). Op eene andere van denzelfden vorst (aldaar no. 361), de oude 
type met -S COLONIA—AG en eindelijk bestaat er eene munt van den 
aartsbisschop Anno (1056 —1075) waarop een tempeltje met het opschrift 
AGRI—PINA, doch omgeven door het randschrift: SCA COLONIA CIVIT, 
voorkomt (Dannenberg no. 390). De eerste die echter Agrippina voluit op 
zijne munt schreef was Otto I I I . die tevens de eenige is geweest die daarbij 
Colonia wegliet. Na Anno is de naam Agrippina op munten niet meer gebe
zigd; het gebruik daarvan heeft dus opgehouden, uiterlijk met het jaar 1075, 
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verder dan tot de aanduiding van Agrippina door de letters 
AG, toegevoegd aan het voluitgescbreven woord Golonia , en 
dan nog op zulk een wijze dat het weinig sprak, terwijl 
op de munten van Otto III juist AGRIPPINA voluit geschreven 
voorkomt met weglating van GOLONIA. Dit was dus iets onge
woons, iets nieuws, al was de naam zeer oud. Van daar 
dat de glossen, of als men de toevoeging voor oorspronke
lijk in keur te huis behoorend aanmerkt, de nadere om
schrijving van Agrippme „sic ohm dicebatur Coloma", volko
men gerechtvaardigd en hier van pas is. 

Alvorens van deze hoogst merkwaardige munten afscheid 
te nemen moeten wij nog op enkele bizonderheden wijzen, 
in de eerste plaats op de vermoedelijke oorzaak van het 
gebruik van Agrippine in stede van Golonia en vervol
gens, op de gebezigde munttypen. 

Vanwaar dit in gebruik nemen eener nieuwe of, als men 
wil, eener overoude doch toen lang op den achtergrond ge
raakte benaming voor Keulen, zoo vraagt men misschien. 
Daarop kunnen wij slechts met eene gissing antwoorden. 

Wij hebben gezien dat de benaming Golonia Agrippina 
door keizer Posthumus op Keulsche munten ter aanduiding 
van den plaatsnaam is gebezigd en dat reeds onder de Mero-
vingische vorsten, Colonia, met weglating van Agrippina, 
daarvoor in de plaats trad. Otto III, die zijn vader 
yerloor toen hij nauwelijks drie jaren telde, was een ZOOR 

van Theophanu, dochter van den Griekschen keizer Eoma-
nus I I , junior (959—963), die, even als Adela, Otto's groot
moeder van vader&zijde, voogdij over hem voerde en zijne 
opvoeding leidde ')> daarin bijgestaan door Bernhard later 

1) Theophanu voerde voogdij over Otto III van 98S tot haai dood. Z¾ 
overleed te Nijmegen 15 Juni 991. Daarna kwam hij onder de voogdij zijner 
grootmoeder Adela of Adelheid tot den jare 995 toen hij zijn 15e jaai intrad 
en meerderjarig werd verklaard. De Keulsche Agrippinadenarién zijn daarom 
hoogstwaarschijnlijk in de jaien 995 en 996 geslagen. 
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bisschop van Hildesheim en Gerbert die naderhand, in 999, 
den pausselijken stoel beklom onder den naam van Silves-
ter II. Het is wel waarschijnlijk dat zoowel de laatste als 
vooral Theophami den jongen Otto eene, voor die dagen, 
uitmuntende opvoeding gegeven hebben en dat de Grieksche 
vorstin hem belangstelling voor de klassieke oudheid wist 
in te boezemen. Was dit het geval dan mag men het 
daaraan toeschrijven dat Otto de oude klassieke benaming 
van Keulen weder heeft willen invoeren en daarom ook op 
de door hem geslagen munten deed plaatsen. Dat ten 
minste de Byzantijnsche kunst sedert zijn tijd sporen van 
haren invloed op de Keulsche munt heeft achtergelaten, 
meenen wij te hebben bespeurd. De vroegere ruwere stijl 
nam toen een einde om plaats te maken voor iets nieuws dat 
niet enkel door Italiaanschen invloed kan worden verklaard. 

Ten opzichte der gebezigde type, het tempeltje met het 
omschrift xpristiana religio, dit is ontwijfelbaar zeker eene 
Karolingische reminiscens, waarvan wij de wederinvoering 
eveneens door eene gissing verklaren. Terwijl toch den jongen 
Otto door zijne moeder Theophanu liefde voor de klassieke 
oudheid zal zijn ingeboezemd, is het aan te nemen dat zijne 
grootmoeder Adela, van Karolingische afkomst'), zijne be
langstelling zal hebben opgewekt voor de groote mannen 
onder haar voorgeslacht, inzonderheid den beroemdsten 
daaronder, voor Karel den groote, en dat hij, ingenomen 
met deze heldenfiguur, wellicht ook de typen door dezen en 
zijne naaste opvolgers gebezigd, wederom op zijne munt 
deed herleven. Als eene bizonderheid welke voor de juist
heid dezer gissing pleit, wijzen wij op het feit dat het Otto 
III was, die in het jaar 1000 te Aken zijnde, het graf 

1) Adela of Adelheid was eene dochter van Budolf II, koning van Bour-
gondië en van Italië, die afstamde van Lodewijk den \rome. Zie Grote 
Miinzstudien IX. Starnmtafeln S. 27. 

file:///rome
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van Karel den groote deed openen en daaruit eenige voor
werpen nam welke bij het lijk van zijn voorzaat werden 
gevonden *). Een en ander wijst op een bizonderen eerbied 
van Otto III voor den grooten Karolinger, iets wat de 
Karolingische renaissance, welke wij op de munten van 
Otto III bespeuren, verklaart. 

Genoeg, het aangevoerde draagt onzes bedunkens nog bij 
tot de bevestiging van het gevoelen dat de Agrippina-de-
nariën met Otto Eex, van geen andere kunnen zijn dan van 
koning Otto III, en dat zij derhalve dagteekenen uit de 
laatste jaren der tiende eeuw. 

II. 

Hebben wij in het voorgaande hoofdstuk getracht aan te 
toonen dat de Affrippynsche denariën, bedoeld in de XVII 
keuren, niet ouder zijn dan den tijd van het koningschap 
van Otto III, zoodat cle eerste redactie der genoemde keu
ren ook niet hooger maar uiterlijk tot dat tijdvak, de 
laatste jaren der tiende of de eerste der elfde eeuw, op
klimt, zoo blijft ons nu de taak om na te gaan of die keu
ren niet van veel jonger dagteekening kunnen zijn, want 
al sloeg alleen koning Otto III munten waarop Keulen 
uitsluitend Agrippina wordt geheeten, de mogelijkheid be
staat dat de daarvan herkomstige benaming: Agrippijnsche 
penningen, eenmaal in gebruik, langen tijd in zwang bleef 

1) La même année (1000). dans une diéte tenue à Aix-la-Chapelle, il fait 
ouvrir Ie tombeau de Charlemagne, d'où il tire la eroix qui lui pendait au 
cou, sa couronne, son ^ceptre, son cimeterre, et une partie de ses vêtements. 
L'art de -vérifier les dates. 8*° editie van 1818, vol. VII, p. 307. Vergelijk 
ook Dr. Fr. Bock, Der Keliquienschatz , des Liebfrauen-Münsters zu Aachen , 
S. 43. 
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en gebezigd werd ook nog voor andere Keulsche munten 
van gelijke waarde, al was daarop de plaatsnaam anders, 
b. v. door Colonia, aangegeven. Immers het is een feit 
dat men elders de eenmaal door den volke aangenomen 
muntbenamingen, dikwerf nog lang nadat de oorsprong er 
van was vergeten, bleef gebruiken *). Wij hebben derhalve 
nu na te gaan hoe lang, na Otto III, de Keulsche munt 
bij de Friezen in gebruik is gebleven alsmede hoe, wanneer 
en waardoor die werd vervangen. Ten einde dit geleidelijk 
te kunnen doen, noodigen wij den lezer uit om met ons 
meer dan drie eeuwen over te springen en zich te ver
plaatsen in het eerste vierde deel der veertiende eeuw. Wij 
zullen nagaan hoe het toen in de Friesche gewesten met 
het muntwezen gesteld was, om dan, teruggaande, op te klim
men tot het begin der elfde eeuw waarin wij Otto III en 
zijne Agrippijnsche denariën verlaten hebben. 

De keus van dit tijdperk is geen willekeurige, zij wordt 
bepaald door de groote gebeurtenis die toen op het gebied 
van het muntwezen in westelijk Europa in het algemeen 
plaats greep, te weten de vervaardiging van grootere zil
veren munten dan tot daartoe gebruikelijk was geweest. 
Sedert de dagen van Pepijn den korte en Karel den groote 
was er slechts éene mnntsoort geslagen, namelijk de dena-
rius of penning met zijne onderdeden, de obool of halve 

1) Uit velen slechts éen merkwaardig voorbe»ld De benaming Florijn, 
thans nog m gebruik, is afkomstig van het Italiaansehe woord flore, fiorel-
lino of floréllo, bloem of bloempje, omdat de eeiste munten welke die naam 
dragen, in de Xïïle eeuw te Florence geslagen, goudstukken waren waarop 
eene lelie, het wapen van die stad, de hoofdtype vormde. Later algemeen 
gangbaar geworden en nagevolgd, bleef die benaming ook aan vele somwijlen 
ver buiten Italië geslagen florijnen bij, zóo zelfs dat toen men in zilver een 
stuk van dezelfde waarde als de oorspronkelijke gouden munt, begon te slaan, 
de naam florijn nog bij verandering van type en metaal, toch behouden bleef 
en op de nieuwe munt overging. 
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penning en later in zeer zeldzame gevallen wellicht ook 
nog een onderdeel daarvan. Grootere of juister, zwaardere 
zilveren munten dan de denier bestonden er niet, want al 
waren er in sommige streken van Duitschland, in de twaalfde 
en dertiende eeuw, ook zilvermunten gesla,gen die een veel 
grooter middellijn verkregen dan de denariën ooit hebben 
gehad, zij verschilden daarvan in gewicht en waarde niet, 
immers wat zij aan oppervlak wonnen, verloren zij aan 
dikte, zóo zelfs dat het niet meer mogelijk was ze aan 
beide zijden te stempelen. Die dunne loovers, daarom 
bracteaten geheeten, ook holrnunten genoemd, waren een
zijdig gestempeld 1). Eerst door Lodewijk IX, den heilige, 
koning van Frankrijk, is eene zwaardere muntsoort inge
voerd , die onder de benaming van gros tournois, argenteus 
of grossus Turonensis spoedig algemeen bekend en, om haar 
uitstekend gehalte, overal gewild was. Daardoor ontston
den weldra nabootsingen en zoo vinden wij die muntsoort 
reeds in Vlaanderen onder Jan van Namen (1802—1303), 
Philips van Thiette (1303—1305) en Eobert van Bethune 
(1305'—1322), in Holland, nog vroeger, onder Ploris V 

1) De eenige grootere en zwaardere zilveren munten uit de vroegere midden
eeuwen zijn die, geslagen in het Byzantijnsche rijk en de dirhems door ka-
lifen, hetzij in Spanje, hetzij in het Oosten gemunt, die zich in gewicht en 
ten deele in type aansluiten aan eerstgenoemde. Ofschoon van beide soorten 
nu en dan, zelfs in grooten getale, exemplaren voorkwamen in muntvonden 
uit de Xe en Xle eeuw welke in het noorden van Europa en in Noord-Duitsch-
land zijn gedaan, en ook. hoewel uiterst zeldzaam, daarvan enkele stukken 
uit onzen bodem te voorschijn kwamen, zoo kunnen toch deze munten niet 
gerekend worden te behooren tot de in Westelijk Europa als geld loophebbende 
muntsoorten. Zij kwamen hier door den handel en werden berekend volgens 
het gewicht, zoodat men ze, even als velerlei voorwerpen van bewerkt zilver 
mede b¾ munten gevonden, moet beschouwen als metaal, niet als munt. Uit 
een geschiedkundig oogpunt echter, blijven die munten belangrijk omdat zij 
ons de aloude handelswegen doen kennen, en licht verspreiden over de bewe
ging die op het gebied van den handel in de genoemde eeuwen heeft plaats 
gevonden, 
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(1266—1296) slaafsch nagevolgd. Langzamerhand is zij 
schier overal in Frankrijk, de Nederlanden, langs den Bijn 
ja tot in Oldenburg en Jever nagemaakt, veelal echter, 
met vermindering van gewicht en gehalte. Gedurende de 
geheele veertiende eeuw was zij eene der voornaamste alom 
bekende en gangbare munten. Met haar stonden in popu
lariteit en verbreiding de Engelsche sterlingen, waarvan er 
drie in waarde gelijk stonden met éen Toursche groot, op 
éene lijn. Naast deze twee waren er nog een paar munt
soorten , ter waarde van twee derden van den Tourschen 
groot of van twee sterlingen, uit Vlaanderen en Hene
gouwen herkomstig, alwaar zij in gebruik waren gebracht 
door Margaretha van Constantinopel (1244—1280), te weten 
de ridders en de vliegers, zoo genoemd naar den daarop af-
gebeelden ruiter en arend, welke muntsoorten toen eveneens 
een groote verbreiding hebben verkregen. 

Dat een volk als de Friezen, wier gebied grootendeels uit 
kustland bestond en dat zich daardoor met zeevaart en 
handel veel heeft bezig gehouden, zeer spoedig in kennis 
kwam met die nieuwe muntsoorten is niet bevreemdend, 
integendeel, meer en vroeger dan andere binnenwaarts 
wonende volken moeten zij, inzonderheid door den destijds 
bloeienden handel op Vlaanderen, de nieuwe grootere zil-
vermunten hebben gekend en gezocht. Dit is dan ook 
inderdaad het geval geweest:), en een noodzakelijk gevolg 
daarvan was het, dat er weldra eene wettelijke regeling 
tot stand kwam waarbij de nieuw ingevoerde muntsoorten 

1) Verschillende muntvonden bevestigen hoe, althans in Oostfriesland, de 
Toursche grooten in gebruik zijn geweest. Zoo werden er in 1SS6 te Berum, 
in 1858 te Wittmund en in 1848 te Weitmar vonden gedaan geheel of groo
tendeels bestaande uit zulke munten. Zie Grote Münzstudien VII, S. 41. 

Ruitergrooten te Valenoiennes geslagen, werden gevonden te Rijsum. Zie 
Harkenroth, Oostfr Oorsprongkel¾kheden bl. 784, Ibid. Oostfr. Watersnood 
bl. 167. 

3 
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in verband werden gebracht tot de oude landsmunt en de 
overige toen in Friesland geldige muntsoorten. Die rege
ling volgde, zij bleef voor ons bewaard en bevat allerbe
langrijkste gegevens voor de muntkunde der veertiende 
eeuw in het algemeen en voor die der Friezen in het 
bizonder. Wij vinden haar in art. XXII der Leges Upstal-
bomicae van 18 September 1323. Er heerseht echter ver
schil van gevoelen omtrent de uitgebreidheid van het gebied 
dezer wetten, eene vraag, ook voor ons betoog van te veel 
belang om daarbij niet eenige oogenblikken stil te staan. 
Reeds in 1840 was de heer von Richthofen van gevoelen 
dat deze Leges Upstalbomicae een beperkt gebied hadden 
gehad !). Bij die meening is de geleerde schrijver tot nu 
toe gebleven, en voor zijn gevoelen, dat zij uitsluitend voor 
Westergo en Oostergo hebben gediend en beoosten de Eems 
niet zouden hebben gegolden, beroept hij zich op den aan
hef der oorkonde waarin alleen van genoemde gouwen wordt 
gesproken, op het voorkomen van de benaming grietman, 
in den aanhef en in art. 23 en 32, op de wijze waarop in 
art. 34 Franekeradeel en Hertwerth behandeld zijn, op de 
vermelding der Fratres de Stauria in art. 21 en op de munt
soorten vermeld in art. 22, die, volgens hem, op den oor
sprong dezer wetten in Westergo, wijzen. Waren zij ten 
oosten der Eems opgesteld, dan zou dit artikel de munten 
van Bremen, Lubeck en Oldenburg niet stilzwijgend voorbij 
zijn gegaan 2). Dat de leges Upstalbomicae alleen in hand-

1) Gronden heeft hij toen niet aangevoerd, alleen zegt h i j , S. II der Inhouds
opgave zijner Friesische Rechtsqnellen: »die upstaüsbomer gesetze van 1323 
»(es findet sich keine spur, dass d e je in Friesland Östlich der Ems gegolten 
»haben, verfasst wurden sie m Westfriesland). 

In Themis XlVe deel bl. 661 teekent Mr. Telting nog aan : »Hem volgt 
Stobbe, S. 558; vergelijk ook van Halsema bl. 418. 

2) Untersuchungen über Friesische îtechtsgeschichte, Berlin 1880, Theil I , 
S. 155 and 456. »Aueh die auserfriesiscke åliinzsorten, deren die Leges Upsfcals-
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schriften uit Westergo tot ons kwamen acht hij terecht 
geen afdoend bewijs voor hun oorsprong uit die streek. 
Wat betreft den aanhef der oorkonde, het is waar daarin 
leest men alleen de naam van Westergo of, volgens andere 
bronnen Westergo en Oostergo : „Anno . . . . nos greet-
nianni, judices, clerus, prelati terre Westergo [ofterrarum 
Ostergo et Westergo] cum ceteris zelandiis Prisie ad con-
cordiam etc," maar wanneer er in de ons alleen uit West-
friesland overgebleven teksten reeds zooveel verschil bestaat 
dat er terre Westergo en ook terrarum Ostergo et Westergo 
in voorkomt, waarom mag men dan niet gissen dat het: 
ceteris zelandiis Frisii hier kortheidshalve is geschreven voor 
de lange reeks namen die in de oorspronkelijke, ons niet 
meer bekende oorkonde, kunnen opgenoemd zijn geweest? 
En slaat men de Priesche en Platduitsche teksten op dan 
is de aanhef nog meer ingekrompen, want daar wordt zelfs 
Westergo niet genoemd. Ook het aantal artikelen is niet 
altijd hetzelfde en het slot ontbreekt, zoowel bij deze, als 
bij de Latijnsehe teksten, geheel. Wanneer men deze wet 
vergelijkt met de vermeerdering en herziening daarvan in 
1361, dan is de overeenkomst in den aanhef van beide 
oorkonden niet te miskennen. In laatstgenoemd stuk vin
den wij genoemd: „Nos gretmanni et iudices Westergo, 
Ostergo, prepositure Hummercensis, Hunsgo, Piolgo, Ald-
ammecht, Reydensis, Emisgonie ac Brocmannie, et con-
sules in G-ronigge cum ceteris iudicibus partibus Prisiae" — 
dat is dus het geheele gebied van vijf der zeven Priesche 
zeelanden. Er worden alleen niet met name genoemd die 
deelen welke het zesde en zevende zeeland vormden, te 
weten ISTorderland, Harlingerland, Wangerland, Ostringen, 

¾omicae in Artikel 22 erwånnen, weisen auf ihien Ursprung im Westen Fries-
lands hîn. Waren die Leges östlich. von der Erna verfast, so würde der Ar
tikel nicht die Münzen von Bremen. Lübeck und Oldenburg übergehen." 
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Eustringen en Butjadingerland, die allen te zamen juist 
dat gedeelte van net Friesche gebied uitmaken hetwelk be
hoorde tot het aartsbisdom Bremen. Slechts Groningen 
was er, ofschoon niet Friesch, bijgekomen. Zou dan de ver
onderstelling dat deze oorkonde, waarin de verbondenen 
uitdrukkelijk zeggen: quos artieulos precesessores nostii in 
Upstalligesbome conceperunt, geheel gevolgd is naar de vroe
gere van 1323 en opgemaakt door dezelfde belanghebben
den die gene in der tijd ontworpen hadden, onwaarschijn
lijk zijn ? En zoo men dit toegeeft dan kunnen ook de Leges 
Upstalbomicae van 1323, gegolden hebben over de Eenis, 
tot en met het vijfde Zeeland, zoodat Emsigerland geheel, 
Brockmerland voor het grootste gedeelte, tot de opstelling 
er van zullen hebben medegewerkt. Neemt men dit aan 
dan wordt het niet noemen der Bremer- en Lubecker mun
ten in Art. 22 duidelijk, doch daarover nader. Liever dan 
met den heer von Bichthofen, gaan wij met den heer Tel-
ting mede wanneer hij zegt: „De zaak schijnt deze te zijn 
dat de Upstalboomsche wetten deels algemeen e, deels bij
zondere bepalingen bevatten. Een afzonderlijk opstel van 
de algemeene wetten schijnt niet meer te bestaan ; wij hebben 
alleen het opstel dat het Westerlauwersche Friesland be
trof; daaruit volgt evenwel niet, dat de Upstalboomsche 
wetten van 1323 alleen in Westfriesland zouden hebben gegol
den; dit is alleen het geval ten aanzien der bepalingen, 
welke speciaal Westfriesland betreffen 1). 

Aangenomen alzoo dat de Upstalboomsche wetten van 
13^3 niet enkel voor Westfriesland maar ook voor het land 
tusschen Lauwers en Eenis, ja beoosten die rivier, in het 
grootste gedeelte zoo al niet in geheel Oostfriesland, van 

1) Themis XlVe deel 1867 bl 662, alwaar iei vergelijking woidt veiwo-
7OB naar Wachtei S. 4-08. 
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kracht zijn geweest, dan hebben wij in art. 22 een hulp-
middel om het muntwezen van ongeveer het geheele Frie-
sche gebied te leeren kennen zooals dit moet geweest zijn 
in den aanvang en in het eerste vierde deel der veertiende 
eeuw. Beschouwen wij daarom dit artikel meer van nabij. 
Wij zien dan dat het in drie onderdeelen kan gesplitst 
worden, als 1° de opnoeming van de muntsoorten die toe
gelaten worden; 2° de verhouding van deze munten onder
ling en de waarde waarvoor zij gang zullen hebben, en 
3° straf- en verbodbepalingen tegen den invoer en het ge
bruik van alle andere dan de opgenoemde muntsoorten. 

De toegelaten munten worden als volgt opgenoemd: „De 
moneta Turonenses et de Anglia sterlingos et Monasterien-
ses seu Oesnahurgensis, Lovenensis, Dortraeenses, Hallenses 
et Copkinos argenteos et rotundos, Milites et Volucres, de-
narios admittimus. Er worden dus als wettig betaalmiddel 
erkend: Toursche grooten, Engelsche sterlingen, Munster-
sc/ie of Osnabnicjsche, Leuvensche, Dordrechtsche, Hallsche 
penningen en verder, zonder den oorsprong maar alleen 
door de type aangegeven munten zooals: kopjes, van zilver 
en goed rond, dat is onbesneden3), ridders en vliegers. 
Dan volgen de verhoudingen dezer munten en wel in dier 
voege dat: „Turonense pro quatuor Monasteriensihus vel Oes-
naburgensibus, vel pro tribus sterlingis novis de Anglia com-
putato. Solidum autem sterlingoram novorum vel qua-

1) Wij volgen hier den tekst te vinden in von Richthofen's Fr. Rechtsge-
schiehte S. 260, de nieuwste tot dusver verschenen uitgave. Daar schijnt: ar
genteos et rotundos, te slaan op het voorafgaande woord Copkinos, doch wij 
meenen dat het zal behooren bij de er op volgende woorden: Milites et Vo
lucres , omdat men thans nog dikwerf besnoeide exemplaren van die laatste munt
soorten aantreft, terwijl besnoeide kopjes bijna nimmer worden gevonden. Zie 
verder, en voor dit artikel in het algemeen, onze studie: Proeve eener ver-
Haring van Art. 21 der Upstalboomsche Wetten van het jaarl323 in Mjhoffs Bij
dragen voor Vaclerl. Geschiedenis in Oudheidkunde. nieuwe reeks, VIII bl. 251. 
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tuor Turonenses pro quindeeim Monasteriensibus vel Oesna-
burgemihm, qui vulgo Nye-pennigen nuncupantur, com-
putamus. Duodecim Alde-engelsehe (of volgens andere tek
sten ligescen), vel sex Ridderen, vel sex Fliogeren, pro 
quindeeim Monasteriensibus vel Oesnabwrgensibus, et quinque 
Copkini pro sterlingis decrevimus eomputari; [quatuor Hal-
ren pro uno Milite; tres Lovenensche pro uno Engelsche l) ] 
Moneta autem minorum denariorum qui vulgo cleyne pen-
nigen nominantur, in pondere admittimus decem et septem 
pro uno aterlingen ponderandos et eomputandos. Nu vol
gen ten slotte nog de bepalingen: Si quis in pondere deli-
querit, et huius modi denarios portauerit, falsarius com-
putabitur, et per indices iudicio furti corrigetur, en vooral 
de belangrijke bepaling: Omnem autem aliam rnonetam, 
quoad partes Frisie, communi decreto Frisonum interdici-
mus, et sub interdicto ponimus, ac penitus aboleri decre
vimus , perabolemus et abolemus in perpetuum per presentes. 

Betrekkelijk spoedig schijnt dit artikel verouderd te zijn 
geweest, althans in enkele Friesche en in de meeste Plat-
duitsche handschriften uit de vijftiende en zestiende eeuw in 
de Groninger Ommelanden geschreven, is daarvan slechts de 
titel en niet meer de inhoud medegedeeld 2). Dit is trouwens 
geen vreemd verschijnsel. De velerlei wisseling van het 
muntwezen, vooral in de XVö en XVIe eeuw, hier te lande, 
kon geen ander gevolg hebben dan eene buiten gebruik 
stelling van de munten en hare verhoudingen zooals die éene 
of anderhalve eeuw vroeger bij de wet geldig verklaard en ge
regeld waren. 

1) Volgens von iiichthofen t. a. p aa,nt. 8, ontbreken de woorden quatuor 
Ilalren tot pro uno Engelsche, in een der oudste handschriften. Wellicht is 
dit eene latere aanvulling van het artikel in de Westfriesche teksten, ten be
hoeve van Westergo opgenomen. 

2) Vergelijk von Riohthofen Rechtsgesch. I S. 249. 
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Maar wat opmerkelijker is in het bedoelde artikel, is 
het algeheele zwijgen omtrent eene eigen landsmunt. Had 
die inderdaad in het gebied der Friezen bestaan dan 
had het niet kunnen missen dat alle opgenoemde en gang
baar verklaarde buitenlandsche munten daarmede in verband 
gebracht, daarop geregeld waren geworden. Aangezien dit 
het geval niet is, zoo mag men daaruit afleiden dat, al
thans in het eerste vierdedeel der veertiende eeuw, de 
Friesche gewesten nog geen eigen munt deden slaan, dat 
de inheemsche munten dus dagteekenen nà 1324 en dat 
vóór hunne vervaardiging, eene vreemde munt als lands
munt dienst heeft gedaan. Dit niet bestaan van eigen lands
munt heeft men op te vatten in den zin dat toen in de 
Friesche gewesten geen eigen stelsel, geen afzonderlijke, daar 
alleen te huis behoorende, munttypen werden gebezigd, 
niet in de beteekenis dat er volstrekt niet gemunt is. Later 
zullen wij zien dat er, onder anderen te Emden, geregeld 
werd gemunt, doch men sloeg munt die, wat betreft beel
denaar, omschriften en gewicht, ongeveer geheel gelijk was 
aan het te Munster vervaardigde bisschoppelijke numerair. 
Zoo kunnen ook reeds omstreeks 1323 Toursche grooten op 
Frieschen bodem nageslagen zijn. In beide gevallen zijn 
die munten echter, in den zin van art. 22 der ITpstalboom-
sche wet, geen Friesche munten maar „Monasterienses" en 
„Turonenses". 

De vraag blijft dan alleen welke vreemde munt dit geweest 
is, en ook die vraag wordt door het meergenoemde artikel be
antwoord wanneer wij nagaan tot welke muntsoort de overige 
vreemde munten in verband worden gebracht. Wij zien 
dat die telkens worden berekend op „Monasterienses seu 
Oesnaburgenses^, op Munstersche of op Oesnabrugsche mun
ten. De waarde der munten van de beide bisdommen, Mun
ster en Osnabrug, was onderling dezelfde, evenals zij in typen 
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destijds nanw verwant waren; zij worden hier steeds te 
zamen in éenen adem genoemd, en dat zij inderdaad de ge
wone gangbare munt, althans in Oostfriesland, geweest 
zijn bewijzen de na te melden oorkonden waarin steeds 
wordt gerekend bij marken Munstersclie munt. Wanneer nu 
de heer von Richthofen zich op de afwezigheid van Bremer, 
Lubecker en Oldenburger munten in art. 22 der Upstal-
boomsche wet beroept om aan te toonen dat die wet voor 
Westergo en Oostergo alleen en niet voor andere deelen 
van Friesland, met name die beoosten de Eems gelegen, 
zou geldig zijn geweest, dan beginnen wij met hem te 
vragen waarom zwijgt in dat geval het bedoelde artikel 
eveneens van Utrechtsehe en van Groninger munten die zeer 
zeker destijds geslagen werden en ongetwijfeld in Westergo 
en Oostergo zullen bekend zijn geweest? Juist art. 22 met 
die telkens herhaalde vermelding van de munten van Munster 
en van Osnabrug, pleit veel meer tegen dan voor zijne 
stelling. Doch het beantwoorden van eene vraag met een we-
vraag is niet afdoende; wij hebben de reden op te sporen 
waarom in art. 22 de munten van Bremen, Lubeck en 01-
denburg met stilzwijgen voorbij zijn gegaan. 

Bremer munt treft men in enkele Oostfriesche oorkon
den van dien tijd aan, b. v. in een verdrag, den 5 Augus
tus 1310 te Esens gesloten, tusschen Haiiingerland en de 
stad Bremen, waarin bij herhaling wordt gesproken van: 
„marcis Bremensis ponderis et argenii '). Het blijft echter nog 

1) Si quis evidenter occisus fuerit oasu sinistro emergente, oecisus solvetur 
i'iginti marcis Bremensis ponderis et argenii. Zie Dr. E. Eriedlaender. Ostfrie-
sisches Urkundenbuch I. S. 39 No. 43 uit het Bremer Urk. bueh II no. 106. 
Dezelfde oorkonde is in haar geheel opgenomen in een volgend verdrag van 
8 Sept. 1358. Ostfr, Urk. b. S. 78 No. 83. Er wordt in het eerste stuk ge
sproken van Bremer penningen . . . . duobus talentis denariorum Bremensium 
debet emendari". Dit is echter ook de eenige keer dat ons gemunt Bremer 
geld is voorgekomen. 



41 

de vraag of men hieronder moet verstaan, marken Bre
in er gewicht en geld, dan wel gewicht en zilver :) en in 
ieder geval is deze oorkonde afkomstig uit dat gedeelte 
van Oostfriesland hetwelk, gelijk wij hiervoor gezien heb
ben, niet wordt genoemd in cle aanvulling der Upstalboom-
sche wetten van 1361, dat dus ook waarschijnlijk zal 
ontbreken in die van 1323. Maar, indien de Bremer munt 
zoo zelden genoemd wordt in Oostfriesche oorkonden van 
dien tijd, heeft zij er dan wel cours gehad en zoo ja , kan 
zij niet behoord hebben tot die muntsoorten waarvan juist 
in art. 22 de omloop buiten gesloten en verboden is ge
worden? Er is eene omstandigheid die dit waarschijnlijk 
maakt. Wanneer eene munt minder goed van gehalte of 
gewicht en daardoor niet gewild was, dan bleef er in de 
middeneeuwen slechts éen middel over om haar, ook buiten 
af, cours te verschaffen, namelijk dit dat men den beel
denaar eener gezochte muntsoort zoo slaafsch mogelijk na
volgde , echter met dien verstande, dat door het omsehrift 
of door kleine wijzigingen de oorsprong kon blijken, zoodat 
de vervaardiger de beschuldiging van valsche munt te slaan 
ontging. Indien nu de Bremer munt in Oostfriesland bij 
art. 22 der Leges Upstalbomicae van 1323 eens verboden 
ware geworden en men haar daar toch wilde invoeren dan 
lag het voor de hand om op de Bremer munt de typen 
der algemeen gangbare Munstersche of Osnabrugsche munten 
slaafsch na te volgen. Geschiedde dit dan mag men, bijna 
met zekerheid, besluiten tot de juistheid der geopperde gis
sing. En inderdaad is dit het geval geweest; te Bremen 

1) Wij meenen dat hier bedoeld zal zijn zilver en wel zilver van een be
paald vastgesteld gehalte, en niet zoozeer gemunt geld, omdat in eene Bre
mer muntwet uit de XlVe eeuw (1369î) wordt gezegd: »Eyn Markwicht 
Bremer Silvers soal beholden dre satyn uncle ene halve Mark". Zie Grote 
Miinzstudien III. 203. 
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heeft men in de XIVe eeuw twee soorten van Munstersehe 
munten nagevolgd, ~ waarvan de eene prototype geslagen 
werd door Lodewijk van Hessen, bisschop van Munster 
1310—1357 ]). Bovendien blijkt uit het volgende dat dit 
geen toeval maa,r bepaald boos opzet was. Floris van We-
velinchoven, toen bisschop van Munster, beschuldigde den 
voormaligen Bremer muntmeester G er hard Kornegel dat hij 
te Bremen Munstersehe munten had nagemaakt, doch be
tuigde in eene oorkonde van 11 Januari 1372 dat hij zich 
in der minne verdragen had met Kornegel „wegens het 
slaan van penningen die gene te Bremen gemunt had naar 
den beeldenaar der Munstersehe munt, op last van den 
raad der stad Bremen'". Daarmede niet voldaan, verzocht 
Kornegel ook van den Bremer raad eene verklaring die hem 
den 6e Januari 1374 is gegeven en waarbij deze verklaart 
dat hij: ex commissione el hbera auctoritate van den aarts
bisschop Albreeht, heeft doen slaan graves denarios, sub 
competentibus et certis inonefis et figuris, langen tijd te voren, 
zelfs voordat aan Gerhard Kornegel het muntmeesterschap 
aldaar opgedragen was 2). Waarschijnlijk hebben dergelijke 
misbruiken ook vroeger plaats gehad en zal althans het 

1) Es giebt zwei Arcen der Bremer, deu Westfálischen Denaren entspre-
chenden »S waren". Die erste Art ist , den Typen naeh, auf das Genaueste 
den Denaren Bischofs Ludwig von Munster, 1310 —1357, nacbgeahnat, nur 
dass man dein Kopfe des heiligen Paulus, zu dom Sohwerte in der Rechten, 
znr Linken noch einem Schlvssel, um ihm zum Petrus zu machen , hinzuge-
fügt hat . Die Umschriften dagegen sind völlig andere; um den Paulus Kopf 
s teh t : MONETA BREMENSIS, und um das Dild des Bischofs Ludwig: S A N C Î ' W i — 
LEHAD EPS Die andere Art. deren Exemplaren zum Theil den Münzfusse nach 
mit ersterem übereinstimmen, zum Theil sehr viel leichter und schlechter an 
Gehalt , also in einem lângeren Zeitraume und spåter als jene gemiinzt sincl. 
haben das Brustbild Petrus ' mit Schwert und Schlüssel: SANCTVS PETBITS , und 
das Bremer Wappensehild: MOMEÎA BBBMEKSIS oder MOÏJETA NOYA BBBÎIEKSIS. 

Zie Grote. Münzstndien III S. 208. 

2) Grote, die Bremer Münzgesetze des 14 Jahrhundert . Münzstndien III S. 
208 , alwaar de zaak, onder verwijzing naar de Mittheilungen des hist. Ver-
eins zu Osnabrück VI S. 153 , in bizonderheden wordt medegedeeld. 
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Bremer geld van dien aard geweest zijn dat het in 1323 
niet onder de in de Friesche gewesten gangbaar verklaarde 
soorten kon worden opgenomen. 

Of ditzelfde het geval was met de Lubecker munten van 
dien tijd hebben wij bij gebrek aan hulpmiddelen — litte
ratuur zoowel als munten — niet kunnen nagaan. Uit 
het begin der veertiende eeuw zijn ons slechts enkele brac-
teatenvormige Lubecker munten bekend, die in vorm en 
gewicht, veel overeenkomst hebben met dergelijke munten 
van Bremen en ook van Oldenburg. Zijn die alle in de wet 
van 1323 stilzwijgend voorbijgegaan, dewijl zij toen buiten 
omloop gesteld en verboden werden, of zijn daarmede be
doeld de „moneta minorum denariorum qui vulgo cleyne pennin
gen, nominatur, welke werden toegelaten bij het gewicht — 
in pondere admütimus — en te tellen, zeventien stuks op 
een sterling, decent et septem pro uno sterling en ponder-andos 
et computandosl Dit te beslissen wagen wij nog niet. 

De laatste door den heer von Riehthofen als ontbrekend 
genoemde muntsoort is de Oldenburgsche munt. Dat die 
vóór 1323 bestond is zeker, want in eene oorkonde van 
graaf Johan XI, in 1310 opgesteld, treft men de woorden 
aan: „coram moneta nostra" en in eene van 1314 wordt ge
wag gemaakt van Oltmannus lusous als monetarius*) maar 
wij betwijfelen sterk of de toenmalige Oldenburger munt 
iets anders zal en kan hebben opgeleverd dan de hierboven 
reeds genoemde kleine holpenningen. Die zijn bekend en 
meermalen onder munten, uit den aanvang der veertiende 
eeuw, teruggevonden, maar van eenige andere Oldenbur
ger munt welke voor 1323 geslagen moet zijn, is ons geen 
spoor ooit voorgekomen. 

Wij zien dus dat het bewijs dat de heer von Riehthofen 

1) Grote, Münzstudien III S. 96. Merzdorff. Oldenburg's Münzen und Me-
daillen, S. 1. 
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uit de afwezigheid van Bremer, Lubecker en Oldenburger 
munten onder de in art. 22 opgenoemde soorten ten betooge 
dat de wet van 1323 alleen voor Westfriesland zou gegol
den hebben, niet opgaat. Wij zullen nu aantoonen dat 
uit genoemd artikel juist het tegendeel kan afgeleid worden. 

In de eerste plaats ontmoet men in G-roningen en in 
Oostfriesland, na 1323, de vroeger daar onbekende munt-
benamingen Vleemsche en Vlieger of Flinderk, afgeleid van 
de Vlaamsche (-Toursche) grooten en van de Vlaamsche 
munten van Margaretha en Guy van Dampierre die wij 
als Yolueres in de wet van 1323 aantreffen. Maar veel 
belangrijker is het feit dat ná 1323 schier alle aan het 
Friesche gebied palende, muntslaande heeren deze of gene 
der in de wet toegelaten muntsoorten navolgen. Navol
gingen van de Toursche groot werden geslagen in Kuinre, 
Koevorden, Groningen, Fivelgo , Oldenburg, Jever en Hoya. 
Navolgingen der Engelsche sterlingen in Kuinre, gewijzigd 
ook elders; in Dxiitschland is die muntsoort, vooral door 
de heeren van Lippe, doch waarschijnlijk lang voor 1323, 
slaafsch nagemunt. 

Milites of ruitermunten, kennen wij van Kuinre, Koe
vorden , Selwerd en van den Utrechtschen bisschop Jan van 
Diest 1222—1341, de laatste te Vollenhove geslagen. Vo-
lucres of munten met een arend, volgens de te Aalst in 
Vlaanderen het eerste in gebruik gekomen type, zijn terug
gevonden van Kuinre en van Koevorden; gewijzigd kent 
men die type op munten van Groningen. De naam bleef, 
ofschoon de type geheel veranderd was, ook over de 
Eems, in gebruik voor munten die oorspronkelijk dezelfde 
waarde hadden als de Vlaamsche vliegers. Copkins, munt
jes met een profiel-kopje, zijn bekend van Kuinre, Koe
vorden, Vollenhove, Osnabrug; en eindelijk zijn de Mun-
stersche denariën met den St. Pauluskop en den tronenden 



45 

bisschop, nagevolgd in Bremen, Hoya, Diepholt en Oldenburg. 
In den aanvang werden vele dezer munten slechts gemerkt 

met den plaatsnaam, zonder dat de rmintheer er zich op 
noemde, zooals b. v. op de Toursche grooten van Groningen, 
Fivelgo, enkele van Oldenburg, die van Jever en die van 
Hoya. Dit zijn de oudste navolgingen, later wanneer de 
type langer in gebruik bleef noemt zich de muntheer; in 
Oldenburg b. v. doen dit de graven Koenraad II1368—1386 
en Christiaan VI 1368—1398. Hetzelfde verschijnsel doet 
zich voor bij de navolgingen der Munstersche denariën. 
Anonjmi komen die voor te Bremen, Oldenburg, Diepholt 
en Hoya, met naam van den muntheer, te Hoya van 
Erik I 1377—1427, te Diepholt van Johan II 1377—1421. 

Wanneer wij derhalve het muntwezen in het gebied der 
Friezen gedurende de veertiende eeuw, zich zoo zien afspie
gelen in de munten hunner naburen, dan kan men omge
keerd uit deze laatsten ook opmaken welke muntsoorten 
er in de verschillende deelen van der Friezen gebied toen 
als landsmunt hebben dienst gedaan. Dit doende, zoo ont
waren wij dat de Toursche groot-type algemeen van Flie 
tot Wezer heeft gegolden. Zelfs op Frieschen bodem is 
die geslagen zooals de munten van Fivelgo en Jever ons 
bewijzen. Tusschen Flie en Lauwers, vinden wij verder 
sterlingen, ruitermunten, vliegers, kopkins enz. als gewone 
munt, maar geen spoor van Munstersche en Osnabrugsche 
munten. Ten oosten van de Eenis zijn de laatste daaren
tegen de voornaamste, schier eenige muntsoort welke door 
de naburen wordt nagevolgd, terwijl in het midden — de 
gewesten tusschen Lauwers en Eems, — èn de in West-
friesland , èn de in Oostfriesland gebruikelijke munten bekend 
en in gebruik waren J). 

1) In den »Loppersurner zeendbrief" van 1424 waarbij door scneidslieden, 
waaronder drie burgemeesters van Groningen, uitspraak is gedaan over ver-
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De muntverordening in art. 22 der wet van 1823, komt 
ons dus voor wel degelijk eene algemeene regeling van bet 
muntwezen voor alle Friesche gewesten, ook over de Eems, 
te zijn geweest en niet eene bizondere alleen bestemd voor 
Westergo en Oostergo. En zoo in éene zaak, vooral als die 
der munt, de Upstalboonische wetten van 1323, van alge
meene beteekenis zijn geweest, dan moet dezelfde wet ook 
in meer andere zaken eene algemeene beteekenis gehad 
hebben. Daarom achten wij de bewering van den heer von 
Riehthofen niet aannemelijk en scharen ons liever aan de 
zijde van hen die, gelijk Mr. Telting, aan de Upstalbooni
sche wetten van 1323 grooter gebied en ruimer beteekenis 
willen toekennen dan eerstgenoemde doet. 

Na deze uitweiding, waartoe Art. 22 van de Upstalboom-
sche wetten des jaars 1323, of juister, de bewering van 
den heer von Riehthofen ons drong, tot ons onderwerp te-
rugkeerende, blijft ons thans de zorg om na te gaan hoe 
lang de Munstersche munt, die wij in 1323 als landsmunt 
in Friesland beoosten de Eems, ook in enkele deelen der 

schillen tusschen den proost en de ingezetenen van Loppersum, vinden wij in 
§ 19 opgegeten dat van ieder lam «een munster pennynck of eyn ocken groet", 
vau elk Kalf het dubbele, als t iende, zal worden opgebracht. Zie v. Rieht
hofen, Rechtsquellen, S. 314. 

In den Farmsumer zeendbrief van 1325 leest men § 10: *Item diste vorschreuen 
munten, (te weten marken en schillingen) Hal men rekenen na de Osnabrugsche 
munten". Rechtsquellen S. 349. 

In de Hunsingoèr Boetetaxen- vSa is de mundsket thretlene scillingar and 
threttene penning ar, aha denra penninf/a sa ma mimigerdeforda het and kelt." 
Kechtsquellen S. 335 § 31 . 

Daarentegen komt in de Hunsingoèr keuren van 1252, waar b¾ marken en 
ponden wordt gerekend, de Munster¾che of Osnabrugsche munt geen enkele 
maal voor, maar wel , en bij herhal ing, de te Groningen geslagene munt 
»grenengslachta"', alsmede marken »hwites selueres" dat is wit of zuiver zilver. 
Zie Rechtsq. S. 328—331. 

Later wordt in Fivelgo bij marken aterlingen gerekend, zie het Zijlreeht der 
drie Delfzijlen van 1317. Recktsq. S. 289 § 7 , en de Zandster dijkbrief van 
1317, aldaar bl. 291 § 4. 
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latere Groninger Ommelanden1), hebben leeren kennen, al
daar reeds in gebruik was geweest, alsmede wanneer en 
waarom de Keulsehe munt, die in 1323 reeds lang in on
bruik en vergeten was, ja die toen niet eenmaal meer onder 
de toegelaten muntsoorten wordt genoemd 3) door eene an
dere werd vervangen. Daartoe is een onderzoek noodig 
van de thans nog' bekende oorkonden en rechtsboeken waarin 
van geslagen munten, niet te verwarren met rekenmunt, 
sprake is. Het uitstekende Oostfriesche Oorkondenboek van 
Dr. Ernst Friedlaender is daarvoor onze voornaamste hulp
bron ; al wat een schrale oogst den ijverigen verzamelaar voor 
die, aan oudere oorkonden arme, streken en tijden heeft op-

1) Zooals blijkt uit den reeds genoemden Loppersumer Zeendbrief van 1424, 
Rechtsquellen S. 314. Behalve Westerwolde dat onder Munster behoorde 
schijnen de overige deelen der tegenwoordige provincie Groningen al vroeg 
hun muntwezen afzonderlijk geregeld te hebben. In eene te Selwerd opge
maakte oorkonde van 30 Juni 1338 leest men daaromtrent : Item ordinavimus 
quod quolibet anno, dominica proxima post festum corporis Christi, conveniant 
m domo consnlum in Groninghe, quatuor iudices de Hunisgonia, quatuor de 
Fivelgonia. quatuor de Westeramethe (het Westerkwartier), quatuor de Dren-
thia et quatuor burgirnagistri in Gioninghe, cum abbate de Adewart , et ab-
bate de Werum, vel per duas personas ad hoc peripsos deputatas , ad exa-
minandam monetam, et do eadem ordinandum et statuendum saliibriter, prout 
utilitas circumiacentium terraram exigit et requirit. Zie Ostfr. Urk. buofa. I , 
S. 58 n° 57 , overgenomen uit Driessen , Monumenta I. p. 127. Later schijnt de 
zorg voor het toezicht op de munt alleen aan de geestelijke heeren verbleven 
te zijn, ten minste de eenige ons bekende oorkonde waarbij de cours der munt 
in de Groninger Ommelanden na 1338 wordt geregeld, is die van 18 Oetober 
1371, opgemaakt door de abten van Aduard , Oldenklooster in de Marne, Rottum 
en Selwerd, en daarin is van de rechters uit Hunsingo, Fivelgo, Westerkwar
tier en Drenthe, evenals van de Groninger burgemeesters, geen sprake meer. 
Zie het stuk bij Driessen Monumenta II . b 317 

2) Het is waar dat in enkele teksten der Leges Ilpstalbomicae van 1323, 
b. v. die welke afgedrukt zijn bij Siccama. Schotanus en Worp van Thabor, 
in Art. 22 wordt gelezen: »tres coelenscJie pro uno engelsche" (Rechtsquellen 
S. 107) maar deze lezing is zonder den minsten twijfel onjuist, het woord coe-
lensche moet zijn lovenensclie geen Ueulsche, maar te Leuven geslagen munt 
kan hier bedoeld zijn. Vergelijk over de waarde der genoemde teksten en 
hun onderling verband, v. Richthofen Rechtsgeseh. I. S. 246. 
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geleverd, wordt daarin vereenigd en geordend aangetroffen. 
Dat de Munstersche munt ook nog na 1328 de landsnxunt 

voor Oostfriesland was, ziet men uit eene oorkonde van 
1358 waarbij iemand aan liet klooster Langen eenige lan
derijen in pand geeft voor: „19 marcas in scutis ar eis, 
quodlibet scutvm pro quinque solidus cum dimidio hone monete, 
scilicet Monasteriensis avt equivalentis distincte compuiando" l). 

Duidelijker kan het niet; de oorkonde, opgemaakt in te
genwoordigheid van Renibodus rector der kerk en Haytetus 
hoofdeling, beiden te Larrelt gevestigd, waarbij broeder 
Hero, proost van het klooster Langen, aan Aptafus junior 
van Ulgerwehr, een plaatsje een half uur ten westen van 
Larrelt gelegen, geld op onderpand geeft, verplaatst ons 
op het platteland in Emisgo of Emsigerland, evenwel niet 
verre van Einden waar, ongeveer in dienzelfden tijd, de 
proosten uit het geslacht Abdena munt sloegen. Hier ech
ter wordt de Munstersche munt, zij het dan ook niet streng 
verplichtend gesteld, toch als grondslag bij de berekening-
genomen. Zij wordt de goede munt genoemd, zij mag dus 
beschouwd worden als toen te zijn geweest de landsmunt. 
Iets later vinden wij, niet verre van Larrelt, namelijk te 
Emden zelf, de onderscheiding veel minder scherp; het is 
in eene oorkonde van 15 September 1360, verleden voor 
den zoo aanstonds genoemde, Hero, proost van Langen, be
nevens de gebroeders Wiard, Frederik en Liuward den jon
geren , uit het geslacht Abdena dat te Emden het opper-
bewind voerde. In dat stuk wordt gesproken van „quadra-
ginta marcarum usitahs monete^ %). Is dit dewijl de Abdenas 
toen begonnen waren eigen munt te Emden te slaan, of 
was het zonder opzet, genoeg, de uitdrukking is reeds veel 

1) Friedlaender, Ostfr. ITrk. buch I. 79 n°. 84. 
2) Friedlaender, Ostfr. Urk. buch I. 83 n°. 91. 
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minder bepaald dan in de twee jaren vroeger, maar ten 
plattenlande opgestelde oorkonde ')• In 1358 was dus de 

1) De geschiedenis van de Emder proosten- en hoofdelingen familie der Ab-
dena's is duister en die hunner munten evenzeer. Tot hiertoe zijn er munten 
gevonden van de beide laatste Emder proosten uit dit geslacht, van Imelo 
Abdena 1429—1431, † 1455, en van zijn' vader Hisko, die, volgens sommigen 
doch ten onrechte in 1427, volgens anderen in 1429, stierf. Maar het is de 
vraag of niet reeds vóór hem door de leden van zijn geslacht is gemunt. De 
eerste keer dat Hisko in eene oorkonde voorkomt is in 1320, toen werd hjj 
proost genoemd (Ostfr. Urk. buch I. S. 134 n° 159); de vraag blijft wanneer 
hij als zoodanig is opgetreden. Zijn grootvader Ludwardus, komt voor als 
proost in 1357 (Urk. buch nc 73), leeft nog in 1356 (n° 79) maar is voor 5 
Juni 1361 overleden, omdat in een stuk met dien datum, waarin zijn zoon 
Frederik als deken in Emden voorkomt, van zijne weduwe — »Etta relicta 
Liuwardi seniores bone memorie in Emetha" — wordt gesproken (n° 93). Aan
genomen dat Hisko in 1427, en niet in 1429 stierf, dan heeft hij na 1361 
nog 66 jaren geleefd en moet toen zeer jong geweest zijn, te jong om zijn 
grootvader — zijn vader Liuard de jongere was volgens Möhlmann (Stamtafeln 
Leer. 1832) reeds vroeger overleden — onmiddellijk op te volgen. Het is daarom niet 
onwaarschijnlijk dat tusschen Liuard en Hisko, Frederik, zoon van eerstgenoemde 
hetzij zelfstandig, hetzij als voogd over den minderjarigen Hisko is opgetreden. 

Wij treffen hem in 1356 aan met zijn vader, hij is daar (Urk. buch n° 77) 
genoemd »Predericus films noster", verder in 1360 als broeder van Wyard en 
den jongen Liuard (n°. 91); in 1361 voor het eerst aJs decanus in Emetha fn°. 
93) in 1363 als prepositus in Emeda (n°. 98) en in 1368 weder als decanus 
in Emetha (n°. 110). Later ontmoet men hem in oorkonden niet meer, maar 
Möhlmann zegt dat hij stierf vóór zijn halfbroeder Campo, welke in 1379 in 
den slag bij Loppersum, in Oostfriesland, sneuvelde. 

Emden heeft alzoo de volgende reeks proosten gehad : 
x 1312 Wïard, Drusta tho Emutha Emsiger Landregt van 1312 

— 1361 . . Liuward, volgens Emmius hist. fr. p. 211 gestorven 
in 1358. 

. . . 1361 — . . . 1368? Frederik. 
1368? — . . .1429? Hisko. 

. . . 1429 ? — 1431 Imelo. 
Frederik heeft in elk geval, hetzij dan met den titel van dekaan, hetzij met 

dien van proost, nà 1361 het bewind te Emden gevoerd, en de mogelijkheid 
bestaat dat hij aldaar ook munt deed slaan. Zonder de zaak stellig te dur
ven verzekeren . rneenen wij aan hem eene munt, welke juist in die dagen moet 
vervaardigd zijn, te kunnen toekennen. Het is namelijk eene nabootsing der 
Toursche grooten met het binnenomschrift † VREDERICVS DE en een leeuw
tje in den buitenrand. De leeuw kan wijzen op het wapen der Abdena's en 
het DE kan eene verkorting van decanus zijn. Het lage gewicht, 2.15 gram, 
en de omstandigheid dat deze munt in het koningrijk Hannover, wellicht in 

4 
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Mnnstersche munt de goede munt, zij diende hier tot lands-
munt en, als zoodanig, tot grondslag voor de berekening 
van andere, ook van gouden, munten. Het gouden schild 
is toen op 12 X 51= 66 Munstersehe penningen berekend '). 

Van het jaar 1823 teruggaande, treft men de Munster
sehe munt in de na te noemen jaren en op de volgende 
wijze aan, als: in eene oorkonde van 2 Januari 1282 , waarbij 
het klooster Werden aan het bisdom Munster zijn hof Werne 
benevens al zijne bezittingen in Drenthe en in Friesland, 
en daaronder in plaatsen ten oosten der Eems gelegen, 
verkoopt voor tweehonderd marken Mnnstersche munt, welke 
erkend worden in geteld geld, dus niet in baren zilver, 
ontvangen te zijn i). Maar, zal men zeggen, hier is de ver-

1858 te Witmund in Oostfriesland, is gevonden, (zie Algetn. Konst en Letter-
bode 1860 n°. 85 en Revue de la Num. Beige T. IV 3e Séne (18b0) PI. IX 
n°. 12 en bl. 151 , alwaar de^e munt aan Frederik van der E?e wordt toege
kend), maken het waarschijnlijker dat zij in Oostf'riesland dan , zooals men be
proefd heeft te betoogen, in Cherijssel of Gelderland, te huis gebracht moet 
worden. Wij komen op de Einder munten later nog terug, 

1) De waarde van het gouden schild is destijds zeer uiteenloopend aange
geven. In de reeds genoemde verordening van J 371 (Onessen, Monumenta bl. 
317) is het echte oude Fransche schild, goed van goud en van gewicht, be
rekend op 13 Toursche groeten, dat is dus 52 Mnnstersche penningen; hier, 
in 1860 is het gesteld op 16^ T grooten of 66 Munst. penn. in een koop
contract van het stift Treden van 1349 (Niesert Urk. Sarnmlung, IV. S 503.304) 
leest men: pro 72 scudatis aureis, teutonice gultiue Schilde vocatis, quodlibet 
sendum pro quaiuor solidis Mocasteiien«ium deuarionim computa.ido, zoodat 
daar de waarde gelijk woidt gesteld met slechts 12 T. grooten of 48 Munst. 
penningen terwijl eindelijk die waarde in een verdrag tussehen den bisschop van 
Munster en den heer van Steinfort in 1343 (Niesert Urk. Samml V. S 171) — 
enen scilt vor twintich grote — wordt berekend op 20 T. grooten of 80 Mun
stersehe penningen. Volgens Grote Münzstudien I. S. 209, waaraan wij de 
beide laatste opgaven ontleenen, is de Toursche groot 7-| Silbergroschen waard 
of volgens onze munt ƒ0 .45 . Daaruit berekend gold het gouden schild dus 
in 1343 ƒ 9 . — ; in 1349 ƒ 5 . 4 0 ; in 1360 ƒ 7 . 4 2 6 ; en in 1317 ƒ 5 . 8 5 . Grote ver
klaart dit opvallende verschil doordien in het eene geval de nominale, in 
het andere de reëele waarde tusschen goud en zilver zal gevolgd zijn. 

2) Pro duoentis marcis Monasten'ensis monete vendidimus, qua> in pecunia 
numerata nos recogniscimus iutegrahter recepisse. Ostfr. Urk. buch 1. S. 33. n°. 31 . 
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koop niet gesloten op Oostfrieschen bodem, evenmin als een 
of beide partijen daar te huis behooren. Dit is echter wel 
het geval met het verdrag, bekend onder de benaming van 
Everhardsbrief of bisschopszoenbrief, opgemaakt te Valde-
ren 18 Maart 1276, waarbij de vrede is hersteld tusschen 
Everhard, bisschop van Munster en de vier tot dat diocese 
behoorende gouwen: Eemsgo, Brockmerland, Eeiderland en 
Oldampt, die langen tijd in opstand waren geweest. In dat 
stuk zijn boetbepalingen als straf voor verschillende mis
drijven opgenomen, allen zonder uitzondering uitgedrukt 
in marken en ten slotte, om elke onzekerheid weg te nemen 
deze woorden: „Ree omnia intettigenda de moneta Monaste-
riensi sunt" l). Wellicht merkt men op dat hier wel het 
stuk is opgemaakt in Oostfriesland en dat een der partijen 
daar woonde, doch dat het bezigen van Munstersche munt 
aan de sterkere tegenpartij, den bisschop van Munster, die 
daarbij misschien voordeel had, kan geweten worden. Doch 
ook dat gaat niet op, de Munstersche munt was destijds 
bepaald landsmunt in Oostfriesland, blijkens de volgende 
oorkonde die buiten regelrechten invloed van den Munster-
sehen kerkvorst is opgemaakt en waarbij nog wel de stad 
Bremen, alwaar niet met Munstersche munt werd gerekend, 
betrokken is. Het is een te K~orden, den 25 Juli 1269 op
gemaakte vernieuwing en uitbreiding van vroegere overeen
komsten tusschen de inwoners van Eemsgo en van ISTorder-
land met de stad Bremen, waarin vredebreuk wordt geboet 
met honderd marken Munstersche munt, de mark op twaalf 

1) Datum et aotum apud Pelren a. d. 1276, 15 kal. aprilis. Ostfr. TJrk. 
bucli I. S. 23 a°. 30. In de fciesche tekst b¾ von Richthofen, Rechtsquellea 
S. 148, leest men »and alle thise seka mitn mensterslayne pannenghem af 
te lidzane", en in de platduitsche: Und alle sake to beteren nae Münster-
marc und pagîment. 
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schellingen berekend1). Ongeveer dezelfde bepaling treft 
men aan in een vroeger en gelijksoortig verdrag den 21 
April 1255 te Norden door dezelfde partijen gesloten. Ook 
daar is de vredebreuk te boeten met honderd marken Mun-
stersche munt, de mark tot twaalf schellingen te rekenen 2). 
Dit is echter ook de oudst-bekende Oostfriesche oorkonde 
waarin de Munstersche munt vermeld wordt. Gaat men 
nog vioeger terug dan vindt men slechts melding gemaakt 
van Keulsch gewicht en van munt geslagen te Einden en 
te Jever. In een verdrag, den 22 Maart 1237 in schrift 
gebracht, tusschen Harlingerland en de stad Bremen, word 
de betaling der boeten niet bepaald bij eenige geslagen 
muntsoort, maar bij gekeurd zilver in marken Iveulsch ge
wicht; wij lezen daar: „Juxta formam subscriptam com-
positum est inter Bremenses et terram Herlingie, ut si 

1) Preterea si qui vel si quis de terra universe Emisgonie ausus vel ausi 
fnerint infrigere pacem et huius modi compromissum, oentnm maroe Monas-
teriensis monete, duodecim solidi¾ pro marca computatis, dabuntur de terra 
Emisgonie domino Monasteiiensi episeopo et oivitati Bremensi, ita quod quin-
quaquinta reeipiet episcopus. et civitas quinquaqinta". Ook Bremen betaalt 
hetzelfde al is ei niet gezegd dat dit zal geschieden in dezelfde soort van ge
slagen munt, immers er volgt- Si vero cives Bremenses venerint contra pa
cem et infregerint compromissum, iidem dabunt centum inarcas iuxta compu 
tationem predictam, quarum meåietatem videlicet quinqnaqinta marcas dorni-
nus Bremensis archiepiscopus reeipiet, et terra Emesgonie quinquaginta. Ostfr. 
Urk. buck S. 21 n°. 28. 

2) Verumptamen si casu sinistro emergente aliquis ex nostratibus pacem 
spoliando infregerit, spolium restituet et cum amicis suis centum marcis Mo-
nasteriensis monete, maica pi o 12 solidos numera†a, in dimidio anno post 
spolium excessum suum emendabit, ad quod oompellemus eundem. Cuius 
emende medietatem civitas Brernen«is et terre nostre decani consulesque reci
piënt. Ostfr. Urk. buch I. S. 19 n°. 26. Opmerkelijk is het dat hier de helft 
der som zal komen aan de dekens en de consules van Emsgo en Norderland, 
dus aan de inlandsehe en ten deele wereldlijke overheid, terwijl in de oor
konde van 1269, slechts veertien jaren later, bepaald wordt dat dezelfde som 
geheel en alleen aan den bisschop van Munster zal worden gegeven. Dit 
w¾st op eene aanzienlijke uitbreiding van het gezag der Munstersche bisschop
pen in korten tijd. 
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quisquam, evidenter occisus fuerit ab invicem casu sinistro 
emergente, occisus viginû mar cis Coîoniensium ponderum eæa-
minati argenti reddetur etc." '). Men mag veronderstellen 
dat deze wijze van betaling in Harlingerland nog lang in 
gebruik bleef, want in eene oorkonde van 8 Juli 1289¾), 
beroepen de Harlingers zich op het zoo even genoemde stuk 
van 1237, dat zij geheel overnamen zonder eenige bepaling 
omtrent de munt, die, ware zij intusschen veranderd, hier 
noodwendig had behooren ingevoegd te worden. Met lang 
na 1289 kwam er echter in dit opzicht verandering, want in 
een te Esens op 5 Augustus 1310 gesloten verdrag, wederom 
tusschen de bewoners van Harlingerland en de stad Bre
men, worden alle betalingen geregeld bij marken Bremer 
gewicht en zilver, terwijl daarin éen enkele maal gespro
ken wordt van ponden Bremer penningen, dus hier be
paald van eene geslagen Bremer munt3). De verbreiding 
dezer Bremer penningen schijnt echter niet groot te zijn 
geweest, en zich beperkt te hebben, uitsluitend tot Har
lingerland, want in eene met de laatst bedoelde schier ge
lijktijdige oorkonde, bevattende een gelijksoortig verdrag 
maar nu door de bewoners van Norderland met de stad 
Bremen gesloten, en gedagteekend Norden 7 September 
1310, is wel voor de grootere sommen evenzoo sprake van 
marken Bremer gewicht en zilver, doch daar wordt een 
geringer bedrag niet uitgedrukt in Bremer penningen, maar 

1) Ostfr. Urk. buch T. S. 15 n°. 23. 
2) Ostfr. Urk. buch I. S. 36 n°. 39. 
3) »Si quis eciam indebite se captum probare poterit, huîc duobua talentis 

denariorum Bremensinm debet emendari." Overigens -wordt er alleen gere
kend bij »marci Bremensis ponderis et argenti". Zie Ostfr. Urk. buch I. S. 
39 n°. 43. Dit verbond ia vernieuwd en de ooikonde toen geheel opgenomen 
in een te Esens, op 8 September 1358 uitgevaardigde verzegeling. Ostfr. Urk. 
buch I. S. 78 n°. 83. 
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in sterlingen '). Met de marken Bremer ¾ilver en gewicht 
bleef men echter bij het betalen van grootere sommen toen 
rekenen. Men vindt die rekenwijze onder anderen nog in 
eene te Norden opgemaakte oorkonde van 1 Augustus 1313, 
waarbij de Norderlanders betuigen dat de stad Bremen, tot 
zoen voor een doodslag, welke gezegd werd binnen hare 
muren aan een Norderlander te hebben plaats gehad, de 
som van 20 Bremer mark, „pro homieidio viginti mareas 
Bremensis ponderis et argenti", had voldaan2]. Dat men 
er te Bremen mede rekende is natuurlijk. Wij zien dit 
o. a. uit de aldaar op 24 November 1340 gegeven oor
konde waarbij de graven G-erhard en Johan van Hoya al 
hunne gerechtigheden in Friesland verkoopen aan de gra
ven van Oldenburg voor honderd marken Bremer zilver en 
gewicht 3), 

De Bremer mark zilver was eene in de middeleeuwen 
zeer bekende rekenmunt die overal waar zich de handels
invloed van Bremen deed gelden in gebruik was 4). Yan-

1) »Si eoiam aliquis Nordensi in civitate Bremensi in iuriari voluerit, illuin 
Bremenses sicut oives propiios defensabuut. Nordenses eoiam Biemensibus in 
aquis et in omni loco ubi possunt astabnnt fideliter et constanter. îTullus 
eoiam Nordensis in Brema ponetur in truncum nisi pro furto vel spolio ma-
nifesto; si quis eciam indebite se captmn probare potuerit, huic duobus talen-
tis seu decem solidis sterlingorum est emendandum." Ostfr. Urk. buch I. S. 
41. n°. 44. Hieruit blijkt dat het muntpond — eene rekenmunt, r r 60 stel
lingen = 20 Toursche giooten of schellingen rr: 80 Munstersehe en Osnabrug-
sohe penningen, ia berekend. De Toursche groot, in waarde gelijk staande 
niet ƒ0.45 (Zie "boven bl. 50 aant. 1), zoo had dit pond, volgens onze munt, een 
waarde van ƒ9.00. Daar het getal Biemer penningen welke op dit pond 
gingen niet aangegeven is, zoo ontbreekt de gelegenheid om hieruit de waaide 
van den Bremer peDning te beiekenen, 

2) Ostfr. Urk. buch I. S. 43 n°. 46. 
8) Ostfr. Urk. buch I. S. 61 n°. 58. 
4) Soweit sich der Handelseinfiuss Bremens erstreckte, wurde daher úberall 

nnr in MABCIS BREÏIEÏTSIS PONDERIS ET ARG-ENTI gezahlt. 

Das PONDUS BREMENSE ist von jeher, und noch bis zur Einführung des 
Grammengewichta, das Kollmsche gewesen. So bestimmt es ausdrücklich der 
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daar ook dat men die in Oostfriesche oorkonden aantreft, 
althans voor zooveel die in Norder- en Harlingerland te 
huis behooren. Maar het gemunte Brem er geld, de dena-
rius Bremensis, is slechts eens, en wel in de bovenoemde 
te Ezens uitgevaardigde oorkonde van 5 Augustus 1310, 
door ons aangetroffen. Wellicht had daar de Bremer munt 
gang, later schijnt Harlingerland eigen munt te hebben ge
had '). Maar overigens was in Oostfriesland de Munster-
sche en de daarmede overeenkomstige munt van Osnabrug, 
landsmunt, althans na 1255. In vroegere oorkonden treft 
men die niet aan, en dit plotseling verschijnen der Mun-
stersche munt wijst op eene verandering welke toen plaats 
gegrepen heeft, op eene belangrijke gebeurtenis welke wij 
in de geschiedenis van die dagen moeten kunnen terug
vinden. Dit is ook inderdaad het geval. Oostfriesland, 
voor een groot deel althans, veranderde toen van lands
heer , het ging over uit de handen der Ravensberger gra-

Eizbischof Gerhard 1246 (Ehrentraut Fries. Aixhiv. II 368), und im benach-
barten Ieverlande wird , nm 1320 und früber, die übliehe Mark geradezu die 
Kollnisthe genannt. (das. 1, 113, 473 , 476). 

Ueber die Feingehalt des ARGENTI BRMUMSIS giebt die Nachricht Auskunft, 
dass 1276 zu Lüneburg die Mark desselben — 28 Schilling Lübisch ga l t , 
wonach, da die feine Maik damals =r 32 schilling stand, J derselben — 14 
Loth fein (JJI^) enthielten. Demnach ist irrig diese MAKOA für 12 Löthig 
(Mùnzst. I , 40) oder 14^ löthig (Grautofl bistor. Schr. I I I , 2 3 ; Bode Münz-
gefech. Niedersachs. 147) gehalten. - Sie enthielt also = 204,623 Gram au 
feinem Silber und wai werth r : 12 Reichsth. 8 Neugroseh. 3.21 Pfenn. Die-
ser Feingehalt hat sich nach und nach veischlechtert. Zie Grote. Oldenbur-
gische Geld- und Münzgeschichte im Mittelalter, in zijne Münzstudien I I I S. 66. 

1) Dit blijkt uit eene oorkonde van 1379. Ostfr. ürk. buch Anhang, S. 
656 n°. 1694 (136) alwaar men leest : Item coram nobis Wyardus et Lnbbo 
Ynzona produxernnt Edonem Pybana et Hyldericum Hagana, testes iuratos, 
qni iuraverunt, quod in eorum presencia Hinricus Zomernat, ipsis presenti-
bus recognovit, se teneri dicto Wyardo et Lubboni 24 marcis monete Ilerlyngie 
pro una lagena butiri et dictam pecuniam sibi persolvere promisit. Waar
schijnlijk was dit mun t , toen geslagen door de boofdelingen uit het geslacht 
Kankena te Witmund, doch teruggevonden is die tot nu toe nog niet. 
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ven in die der bisschoppen van Munster, vandaar de in
voer der nieuwe munt, vandaar ook dat die nieuwe munt 
juist was de munt der Munstersche kerkvorsten. Om een 
rond jaar te nemen kan men dien invoer stellen op om
streeks het jaar 1250 '). 

Ofschoon Wiarda het betwijfelt of de Munstersche bis
schoppen in Oostfriesland graafschappen bezeten hebben z), 
blijkt het tegendeel met volkomen zekerheid. Immers op 
23 Maart 1253 beleende de Roomsch koning Willem, 
toen te Keulen aanwezig, bisschop Otto van Munster, met 
de Friesche goederen welke graaf Otto van Ravensberg 
van het rijk in leen had gehouden, nadat Otto's dochter 
Jutta van Ravensberg en haar echtgenoot Walram van 
Montjoie daarvan afstand hadden gedaan '). In het jaar 
te voren toch had Sophia, geboren gravin van Oldenburg 

1) Wij hebben een oogenblik de hoop gekoesterd om de invoering der Mun
stersche munt nog iets vroeger dan 1255, te kunnen aantoonen. In den zoen-
brief tusschen den bisschop van Munster Otto II en de Brockmerlanders, ge-
dagteekend te Leer, 16 Februari 1250, komt brj v. Richthofen, Rechtsquellen 
S. 189. 5, deze zin voor: . . . pro Wilburdo presbytro occiso, pro quo quiaqua-
ginta accipimus etc. waarbij aangeteekend is: ob >quinquaginta" die richtige 
Auflösung des bei Niesert stellende »vq" ist, wage ich nicht zu behaupten; 
worauf sich indess die von ihm dazu gemaohte Bemerkung: »Ob clie¾es 500 
bedeuten soll, als Lösegeld?" stützt, sehe ich nicht ein; wahrscheinlich ist 
in der Abreviatur ausser der Zahl noch eine Bezeîchnung der Münzsorte eut-
halten u. s. w. De nieuwe uitgaaf dezer oorkonde door dr. Friedlaender Ostfr. 
Urk. buch I. S. 16 n°. 24, maakt aan eiken twijfel een einde, er is hier van 
geen munt sprake, immers Friedlaender leest in het oorspronkelijke stuk: 
pro quo VT accipimus''' etc. 

2) Ich glaube aber nicht, dass sie, wie die Bischöfe von Bremen und 
Utrecht eigenthümliche Grafschaften besessen haben. Ostfr. G-eseh. I. 148 § 13. 

S) Hinc est quod n o s . . . . comitatum et universa bona infra Frisiam et extra 
sita, que nobilis vir Otto comes de Ravensbergh tenuit de manu imperii titulo 
feodali, et que nobis per liberam resignationem Walrami de Monzoye tam 
pro se, quam pro Jutta uxore sua, ad quam dicta bona fuerant iure heredi-
tario devoluta... . venerabili Ottoni Monasteriensi episcopo . . . . in perpetuum 
infeodamus et coaoedimus a nobis et imperio iure feodali perpetno possidonda 
etc. Ostfr. Urk. buch I. S. 18 n°. 25. 
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weduwe van graaf Otto van Eavensberg met hare dochter 

Ju t ta en haren echtgenoot Walram van Montjoie het graaf

schap Vechte benevens hare bezittingen in Oostfriesland en 

Groningerland (Westerwolde) aan den bisschop van Munster 

verkocht4). Het Munstersche oppergezag in Oostfriesland , 

ofschoon in het kerkelijke reeds lang bestaande, dagteekent 

hier alzoo van dien verkoop, dus van 1252. Waarin de 

toen overgedragen bezittingen bestonden leert ons eene oudere 

oorkonde, den 20 September 1224 bij Hervorden gegeven, 

waarbij koning Hendrik VII , vrouw Sophia gemalin van 

graaf Otto van Eavensberg, beleent met het graafschap in 

Eemsgo benevens andere goederen en gerechtigheden, zooals 

die door graaf Otto van den koning en zijne voorgangers in 

leen gehouden waren geworden. Dit, voor ons onderwerp 

hoogst belangrijke s tuk, bevat o. a. het volgende: Reinri-

cus.... declaramus.... nobile Domine Sophie, uæori comitis 

Ottonis de Ravensberg, †eodaliter porreæimus comitiam in Emes-

gonia, curiam in Lage [Leer], curiam in Borcen [Borssum] et 

eis attinentia, monetam in Emethen, theloneum in Emesa, mo-

netam et theloneum in Lunne, in Vegte, in Bilevelde, in Vlo-

towe et omnia feoda, que predictus comes Otto ab imperio et 

antecessoribus nostris et nostra manu tenebat et quiete posside-

bat"2}. Twijfel is derhalve niet mogelijk, vóór dat de bis-

1) Zie Grote, Blatter fur Münzkunde II. S. 355, alwaar verwezen is naar 
Kindlinger, Munstersche Beitrâge Bd. III S 288, 327. Vergelijk ook Nie-
sert Münst. Urk. sammlung, II. S. 362, 440, 445—447. Jutta was eerst ge
huwd geweest met Hendrik, eenige zoon van graaf Otto van Tecklenburg, 
die in 1248 kinderloos stierf. Zie Niesert t. a. p. bl 362. In 1215 is zij , 
de toen 19jarîge weduwe, hertrouwd met Walram, van Montjoie. Z¾ testeerde 
in 1297 en leefde nog in 1302. Haar vader, Otto van Ravensberg, was in 
1245, infra oetavum Johannis Baptistae. ïeeds overleden. Zie Mesert, bl. 
447 en de daargenoemde bronnen. 

2) Deze oorkonde is, volgens het oorspronkelijke stuk iu het Kon. geheim 
Staatsarchief te Berlijn, uitgegeven door dr. Friedlaender. Zie Ostfr. Urk. 
buch I. 8. 13. n°. 17. 
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schoppelijk-Munstersche munt de landsmunt is geworden, 

was er reeds een munthuis in Oostfriesland zelf gevestigd, 

en wel te Emden, zoodat de vóór 1250 aldaar gangbare 

munt vermoedelijk Emder penningen zullen geweest zijn'). 

Dit zien wij bevestigd door een stuk uit het begin van de 

dertiende eeuw, waarvan echter de inhoud wijst op het be

staan van Emdermunt in de eerste jaren der twaalfde eeuw. 

Onder de inkomsten, namelijk, van het Domkapittel te Bre

inen komt de volgende post voor: „Prepositus Wernerus 

dedit †ratrihm pro commemoratione stia ecclesiam Urle (Arle bij 

borden) solventem 6 marcas argenti et de capella Westeragheim 

(Westeraccum bij Esensj 2 marcas ÂMEZSLATH", en daarbij 

is , in het Bremischen Urkundenbueh I. S. 99, waaraan deze 

opgaaf ontleend werd, een e aanteekening gevoegd, inhou-

houdende dat in het oudste chartularium van het Bremer 

Domkapittel (vroeger chartularium I van het archief te 

Stade) op bl. 32 de volgende Memorie is geboekt XII hal. 

lulii Wernerî prepositi (1106—ca. 1116), qui dedit fratribus 

ecclesiam Brie, que solvit 6 marchas argenti et de Capella 

Westeracliem duas marcas Amessclat2). Dit is echter ook, voor 

zooveel ons bekend is , de oudste oorkonde waarin van Em

der munt gewag wordt gemaakt; nog iets vroeger komt 

eene andere binnen Oostfriesland geslagene muntsoort, in 

geschrifte vermeld, voor, te weten de munt van Je ver. 

à) Wiarda, Ostfr. Gesch. I. 217 § 23, verhaalt op het jaar 1264: Die Rich
ter oder Consuls zu Norden, Reiner Eger, Hilko Idzinga rmd Harko Udinga 
schenkten mit Beirath rmd Bewilligung der Eingesessenen den Dominieaner-
Mönchen ein Stück Grundes nebst einem Hause , worin die Norder eine Münze 
angeleget hatten. Zonder de juistheid van dit bericht, door hem ontleend 
aan Elsenii Galend, bist., E. F. v. Wicht Annales, Beniuga Ostfr. Chron. en 
Emmius, in tw¾fel te trekken, duiven wij er ons echter niet op te beroepen 
om te bewijzen dat er in het midden der XlIIe eeuw , buiten Emden, in Oost
friesland, ook te Norden munt werd geslagen, dewijl geen enkele oorkonde en 
evenmin eene munt Wiarda's mededeeling tot nu toe bevestigd heeft, 

1) Ostfr. (Jrk. buoh I. S. 11 n°. 12. 
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In eene bulle, gegeven te Veiletri, 14 Juni 1182, beves
tigde paus Lucius l i l de voorrechten door Liemar, aarts
bisschop van Bremen, aan het Oostfriesehe klooster Eeeps-
holt gegeven, betreffende het onderhoud der monniken en 
de keuze van den proost. In dat stuk wordt den monniken 
o. a. toegelegd: „Omni scihcet die panem unum tantae mag-

nitudinis, ut septem possint de mensura modii illius loei formari, 

quatuor hecarios ceroisiae, UNUM DENABIÜM GTAVABIENSIS MONE-

TAE per singulos dies, et decem sohdos annuatim ad utilitatem 

vestium comparandam^ '). Het spreekt van zelf dat de hier 
bedoelde Jeversche munt niet is geslagen tijdens de beves
tiging van de gift in 1182, maar dat zij in gebruik was en on
geveer zal dagteekenen uit den tijd toen de aartsbisschop Liemar 
het privilegie aan het klooster Reepsholt gaf, hetgeen moet 
geschied zijn tusschen de jaren 1072, toen hij Adalbert, den 
laatsten aartsbisschop die in Hamburg zetelde, opvolgde, 
en 1101, toen hij overleed. De Jeversche munt bestond 
derhalve in het laatst der elfde eeuw, evenals die van Ein
den welke vermeld wordt tijdens het leven van proost 
Werner 1106—1116, gelijk wij hierboven gezien hebben. 
Hier echter houden de geschreven bronnen op; om tot 
hoogere oudheid op te klimmen moeten wij de munten zelve 
raadplegen, doch alvorens daartoe over te gaan blijft 
voor ons na te gaan wie in Oostfriesland het bewind heb
ben gevoerd voor dat een groot deel daarvan in handen van 
den bisschop van Munster kwam. Wij hebben gezien dat 
in 1224 Sophia van Oldenburg, echtgenoote van Otto graaf 
van Eavensberg, beleend is geworden met het graafschap 
in Eemsgo en meer bezittingen en gerechtigheden, o. a. de 
munt te Emden en den tol op de Eems, zooals die door 

1) Ostfi'. Urk. buch I. S. 9 n° 9, overgenomen uit het Hamburger Urk. 
bucl. n°. 254. 
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naren man, graaf Otto, in leen gehouden werden van het 
Rijk. Otto stierf voor of in 1245, hij was een zoon van 
Herman graaf van Ravensberg die, met zijne drie zoons, 
Otto, Herman en Lodewrjk, in 1217 aan hunne beambten 
ten in Bemsgo bevelen om het klooster Cappenberg, bij de 
uitoefening der visscherij op cle Eems, te beschermen1). 
Ka Hermans dood deelden zijne zoons de vaderlijke bezit
tingen ; Otto kreeg toen het graafschap Vechte en de be
zittingen in Friesland, onder anderen Eemsgo, waarschijn
lijk omstreeks 1226. Herman heeft tot voorganger gehad, 
zijn vader Otto, die in 1149 een inval in Friesland deed2) 
en voorkomt tusschen de jaren 1141 en 1170. Hij was 
een zoon van eenen nog ouderen Herman, graaf van Kal-
verlage, die omstreeks 1134 leefde en die tot vader en voor
ganger den eerst bekenden graaf van Kalverlage, mede Her
man geheeten, heeft gehad, iemand van wien men weinig meer 
weet dan dat hij in de tweede helft der elfde eeuw heeft geleefd 
en gehuwd was met Ethelinge, dochter van Otto graaf van 
Montheim en hertog van Beieren, kort nadat zij verstoten 
was door Welf, hertog van Beieren, die zijn schoonvader 
in dat hertogdom was opgevolgd. 

Hoe en wanneer het graafschap in Eemsgo, met de hoofd-

1) Ostfr. Urk. buch I. S. 12 n°. 14. 
2) Die Grafen von Ravensberg kommen anfangs unter dem Namen von Kal

verlage vor. Otto I nannte sick zuerst 1141 Graf von Ravensberg. Dessen 
Sohn Hermann bat in Fehden mit den ïnesen bedeutende Besitzvmgen in den 
Friesischen Gegenden Westfalens eiworben. In der Landestheilung zwischen 
seinen Söhnen, 1226, erhielt der eme derselben in der Grafscbaft selbst nur 
das Ambt Vlotho an der Weser, dazu abei die Amter Meppen trad Vechte, 
mit Besitzungen in Ostfriesland und Grdningerland (das land We¾terwold), 
welche dessen Witwe und Tochter 1252 den Bi¾chöfen von Munster verkauf-
ten (Kindlinger Münst. Beitr. Bd. III. fe. 160, 184). Grote, Blátter fiir Münz-
kunde Band II. S. 355. Zie verder, 1'Art de vérifier les dates XVe deel p. S90 

Wiarda spreekt, zonderling genoeg, nergens over deze graven van Ravens
berg en hunne betrekking tot Oostfriesland. Emmius vermeldt nauwelijks 
den naam. 
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plaats Emden benevens de munt aldaar en de overige be
zittingen en gerechtigheden in Friesland, in het bezit der 
graven van Kalverîage of Bavensberg, kwam, is iets wat 
ons duister bleef. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze 
graven reeds vroeg, als koninklijke beambten in Eemsgo 
geplaatst, aldaar gezag verkregen en later met een comi-
tatus in die vrij uitgestrekte gouw, van wege het Rijk, door 
den koning of keizer beleend zijn geworden. Wij zullen 
zien hoe, reeds in de elfde eeuw, te Emden munt is gesla
gen , door een Herman, waarschijnlijk den oudst bekenden 
graaf van Kalverîage, Herman I. 

Behalve het graafschap waarvan Emden de hoofdplaats 
was, bevatte Eemsgo zeker nog éen zoo niet twee graaf
schappen. Ten noorden en noordoosten van het besproken 
graafschap der graven van Kalverîage, treft men het graaf
schap van hertog Bernhard aan. De grens tusschen die 
twee graafschappen, die meestal met elkander verward en 
tot nu toe nooit scherp onderscheiden zijn, is wel nergens 
opgegeven, doch daarom toch nog met vrij veel waarschijn
lijkheid na te sporen. Het zal wel dezelfde grens zijn die 
later de diocesen van Bremen en Munster, in Oostfriesland, 
scheidde, die eveneens de scheiding uitmaakte tusschen het 
vijfde en zesde der Priesclie Zeelanden en die dwars door 
Brockmerland en Mormerland liep 1). Neemt men dit aan 
dan behoorden Nbrderland, Harlingerland, Wangerland 
Ostringen, Eustringen en wat verder oostwaarts lag tot 
aan en over de Wezer, tot het graafschap van hertog Bern
hard. Opmerkelijk is het dat, terwijl in de beide volgende 
eeuwen in het graafschap der Eavensbergers de Munstersche 

1; Over deze grenzen ia breedvoerig gesproken door Leopold von Ledebur 
in: Die E¾nf Münstersehen Gaue und die Sieben Seelande Friesland's. Berlin 
1836, terwijl zij op de daarbij gevoegde taart duidelijk aangegeven zijn. Ver
gelijk ook v. Riobtnofen Rechtsquellen S. 112, 
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munt landsmtmt was, in die streken welke eenmaal tot het 
graafschap van Bernhard behoorden, gerekend werd met 
Bremer gewicht en zilver, waarschijnlijk dewijl Bernhards 
graafschap, na zijn dood, aan den aartsbisschop van Ham
burg en de Bremer kerk werd geschonken. Dit geschiedde 
in 1062. Koning Hendrik IV gaf toen bij diploma, gedag-
teekend uit Eegensburg 24 October 1062, aan den aarts
bisschop Adalbert en aan den aartsbisschoppelijken stoel te 
Hamburg het graafschap van graaf Bernhard in eigendom. 
Wij lezen daaromtrent verder: „eundem comitis praenominati 
comitatum in pacis E misga, Westfala et Angeri situm, cum 
universis appenditiis, eivsdem comitis benificia respicintiebus hoc 
est utriusque seæus mancipiis, areis . . . . mercatis, monetis, the-
loneis; etc 1), alzoo onder meer, ook het muntrecht, gelijk 
de vroegere bezitter, hertog Bernhard dit bezeten had. 
Waar dit graafschap gezocht moet worden leeren ons een 
paar oudere oorkonden. Tijdens het episcopaat van Adal-
dag, aartsbisschop van Hamburg (9S6—988), hadden twee 
zusters, Reingerd en Wendila, al hunne goederen aan de 
hoofdkerk te Bremen besproken onder voorwaarde van levens
lang het vruchtgebruik te behouden. Toen echter Reingerd 
gestorven was keerde Wendila de nalatenschap van hare 
zuster uit, en daardoor zijn de beide hoven (eurtes) Hripesholt 
en More, met den aankleve van dien, aan het genoemde sticht 
gekomen met de bepaling dat aartsbisschop Adaldag 
daarop een klooster bouwen en met geestelijken bevolken 
zoude. Dit geschiedde en de stichting van dat klooster te 
Reepsholt is door keizer Otto II te Verona, den 9 Juni 983, 
bevestigd. Zoowel in dat diplomas) als in een waarbij 

1) Dit diploma, herhaaldelijk gedrukt, is het laatst, volgens het oorspron
kelijke stuk in het koninklijk staatsarchief te Hannover, uitgegeven door 
dr. Friedlaender in het Ostfr. Uik. buch I. S. 5 n°. 5. 

2) Ostfr. Urk. buch I. S. 1 n°. 2, volgens het origineel te Hannorer. 
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koning Otto III, te Wildeshausen 20 Maart 988 1) die stich
ting op nieuw heeft bevestigd, vinden wij vermeld dat de 
goederen der gezusters Reingerd en Wendila, waaronder 
Reepsholt en More, gelegen waren: „m Fresia in pago Aa-
ter ga in comitatu Beren// ar t'i du cis". Hier is dus geen twij
fel mogelijk, het graafschap van hertog Bemhard strekte 
zich uit over de gouw Osteringen in Friesland. 

Hertog Bemhard, genoemd in de oorkonden van 983 en 
988, was de kleinzoon van Billung en de zoon van Herman 
die, omstreeks het midden der tiende eeuw, van koning 
Otto I het hertogdom Saksen voor zich en voor zijne man
nelijke afstammelingen had verkregen, na reeds vroeger het 
opperbevel te hebben gevoerd over Nedersaksen. Herman 
stierf in 973, hij is toen door Bemhard I opgevolgd die in 
1011 overleed, het hertogdom Saksen aan zijn gelijknarni-
gen zoon nalatende, die in 1059 stierf en opgevolgd is door 
zijn zoons Ordulf of Otto, gestorven in 1072 en Herman, 
overleden in 1086, terwijl met den zoon van eerstgenoemde, 
Magnus, die van 1372—1106 regeerde, het geslacht der 
Billungen in de mannelijke lijn uitstierf. 

Na den dood van Bernhard I I , ontving Adalbert de mach
tige en invloedrijke aartsbisschop van Hamburg, die reeds 
in 1075 twee andere Friesche graafschappen, in Hunsingo 
en in Fivelgo , van den keizer had weten te verkrijgen J), de 
graafschappen welke hertog Bernhard in Friesland, West-
falen en Engeren had bezeten. Maar minder gemakkelijk 

1) Ostfr. Urk. buch I. S. 4 n°. 4. volgens het origineel te üannover. 
2) Liadenbrog. Script, reram Germanicar. vicinor. populormn. Hamb. 1716, 

Lnnigs, Reichs-Arehiv. enz. 
Volgens Adam van Breinen waren deze graafschappen vroeger bezeten door 

heitog Godfried (de I I , met den baard, van Lotharingen) en later door Egbert 
( d e l van Brunswijk, † 1068). Laatstgemelde heeft inderdaad in zijne munten , 
geslagen te Winsum in Hunsingo, en te Garreweer, niet zooals sommigen wil
len Garrelsweer, in Fivelgo, bewijzen van zijn beheer aldaar nagelaten. 
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dan die schenking door den koning, toen nog een kind, kon 
gedaan worden, was de in bezitneming door Adalbert, want 
de zoons van hertog Bernhard, die zich daardoor waarschijn
lijk in hnnne rechten verkort achtten, verzetteden zich ge
wapenderhand tegen den aartsbisschop. Inzonderheid schijnt 
Ordulf op hem gebeten te zijn geweest; hij en zijn broeder 
vielen in het gebied van den Hamburger aartsbisschop en 
verwoestten het land rondom Bremen *). Niet lang daarna 
viel Adalbert in ongenade; op den rijksdag, in 1066 op 
pasehen te Tribur gehouden, wisten de grooten en vorsten 
den keizer te dwingen om aan genoemden aartsbisschop 
zijne macht te ontnemen. Adalbert vluchtte daarop, eerst 
naar Goslar, en toen naar Bremen. Twee jaren later ge
lukte het hem zich in het verlorene te zien herstellen en 
zich verder, tot zijn dood, in 1072, te blijven verheugen 
in de gunst des keizers. 

Intusschen hebben de Saksische hertogen Ordulf en Herman 
zich in het bezit van de vroeger aan hun vader behoorende 
graafschappen in Eemsgo, Westfalen en Engern weten te 
herstellen en zijn zij daarin gebleven, ook nadat Adalbert 
zijn invloed herkregen had. Eerst in 1096 zijn die bezittingen 
door keizer Hendrik IV, aan Adalberts opvolger, Liemar 
aartsbisschop van Hamburg en aan dat sticht teruggegeven 
bij een diploma, gedagteekend uit Padua2). Sedert dien tijd 
schijnt de Hamburger en later de Bremer kerk daar dan ook het 
opperbewind gevoerd te hebben tot dat andere tijden en toe
standen een geheelen omkeer van zaken hebben te weeg-
gebracht en hier, gelijk elders in Oostfriesland, het tijdvak 
der hoofdelingen-heerschappij openden. 

1) Wiarda Ostfr. G-esch. I. S. 147, die zijne berichten heeft geput uit 
de beste bron, de kroniek van Adam van Bremen. 

2) Bij herhaling gedrukt, laatstelijk m het Ostfr. Urk. buch. I. S. 7 n°. 6. 
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Oostfriesland bevatte alzoo in de elfde eeuw ten minste 
twee groote graafschappen; dat er een derde graafschap, 
waarschijnlijk van mindere uitgestrektheid dan die waarin 
de Ravensbergers en de Billungen bewind voerden, moet be
staan hebben, ten zuiden van en ten deele ingesloten door 
de beide genoemde graafschappen, met Leer als hoofdplaats, 
vermoeden wij, en zullen wij later trachten aan te toonen. 
Nu echter moeten wij nog de hoofdplaats aanwijzen van 
het graafschap der Billungen, iets wat niet moeilijk is 
als men de verschillende door ons geraadpleegde oorkonden 
maar met elkander in verband brengt en zoo beschouwt. 

Uit de oorkonden van 983 en 988, waarbij de stichting 
van het klooster Reepsholt wordt bevestigd, blijkt dat 
Reepsholt lag in het graafschap van hertog Bernhard, in 
den pagus Ostringen in Friesland. Uit de diplomata van 
1062 en 1096 blijkt verder dat ditzelfde graafschap, vroeger 
door hertog Bernhard bezeten, overgaat in het bezit van 
den aartsbisschoppelijken stoel te Hamburg, en uit de voor
rechten door den Hamburger aartsbisschop Liemar 1072— 
1101 aan datzelfde klooster Reepsholt in Osteringen ge
schonken, ons alleen bekend uit de bevestiging door paus 
Lucius III in 1182 gegeven, blijkt dat in de dagen van Liemar 
in Osteringen niet bij Hamburger of Bremer munt werd gere
kend , dat daar geen Keulsch of ander vreemd geld in gebruik 
was. maar dat men daar had: Jeversche munt, alzoo eigen 
munt, landsmunt, geslagen in Ostringeiiand zelf. Of die munt 
nu geslagen is door den aartsbisschop Liemar, ná 1096 , dan 
wel voor hem door de Billungen, doet hier niets ter zake. 
Dat de Billungen te Jever munt sloegen, hopen wij later 
aan te toonen, hier is het echter voldoende op het bestaan van 
Jeversche munt in de elfde eeuw te wijzen om de hoofd
plaats van het graafschap dat de Billungen in Eemsgo bezaten 
terug te vinden. Die hoofdplaats zal en kan we] nergens anders 

5 
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gezocht worden dan te Je ver, en dat wij hier juist zien 
wordt nog bevestigd door een paar plaatsen voorkomende 
in oude Friesche rechtsbronnen. Yooreerst zien wij in de 
negende keur, waarop wij naderhand meer uitvoerig terug 
komen, Jever met en benevens Emden en Stavoren ge
noemd als eindpunten der drie groote heerbanen in het ge
bied der Friezen, voor wier veiligheid en onderhoud de 
Fries vredepenning en huissehatting te betalen had. Ver
volgens is eene overlevering tot ons gekomen waarin wordt 
gezegd dat Karel de groote den Friezen als privilegie sta
pel- en muntrecht te Stavoren en te Jever zou hebben ge
schonken, en hoeveel hierop ook valt af te dingen; er zal 
toch wel eenige aanleiding tot het ontstaan dezer overle
vering geweest zijn, hoe anders kwam men juist op die beide 
plaatsnamen ? Wanneer men hier, instede van Karel den groote, 
leest: de duitsche koning of keizer en de gebeurtenis zelf niet 
als de schenking van een privilegie beschouwd maar als een ge
volg van den vooruitgang en den veranderden toestand in Fries
land waar langzamerhand eigen munthuizen noodig werden en 
de handel zich uitbreidde, dan blijkt deze overlevering een 
zuiver geschiedkundig feit te vermelden dat echter een paar 
eeuwen later voorviel dan de legende, door het op rekening 
van Karel den groote te stellen, het doet voorkomen 1). 

En dat de Friesehe, wellicht tevens de Jeversche munt, 

1) v. Richthofen, EeohtsqueHen, deelt deze legende mei mede, doch men 
treft haar aan b¾ Schotanus, Beschrïjvinge van de Heerlijchheyt van Fries-
land t , Mz. 125 onder het opschrift: *Der Vriesen stapell nnd munte" in deze 
woorden: » Van Staverenn an dat Weste, ende van Jeweren in dat Oeste: van 
desse landen voergesz. waeren die wr/mpden thoe Rome up die muire gesett." (Hier 
uit blijkt verwantschap ia t¾d en oorsprong tusschen dit verhaal en de keu
ren van Magnus, Rechtsquellen 8. 440). »Doe gaff Koeninck Karell allem Vrie
sen, dat ra«« thoe Jeveren ende iho Staverenn den stapell seüenn end all dat geit 
munten, ende anders nergent in den (Friesehen) landenn" Vergelijk Dirkg, 
Koophandel der Friezen bl. 158 en Telting in Themis 1867 bl. 727. 
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in de elfde eeuw een bekend en verre van onbeduidend be-
betaalrniddel moet geweest zijn, leert ons eene oorkonde 
van 29 September 1053, waarbij Adalbert aartsbisschop van 
Hamburg het door hem en zijne broeders gestichte Bene
dictijner-klooster Gozeka aan de kerk te Breinen schenkt, 
onder anderen met de bepaling dat die kerk jaarlijks voor 
het onderhoud der monniken: „ quadraginta librae argenii Fri-
sicae wonetae /eviores", zal bijdragen '). Deze vermelding is 
zeer merkwaardig voor de geschiedenis van het muntwezen 
der Friezen en niet minder belangrijk voor ons onderzoek. 
Hiermede toch is het bestaan van Friesche munt omstreeks 
het midden der elfde eeuw bewezen, en de aanduiding dat 
hier lic//te Friesche munt is bedoeld, sluit op eene verras
sende wijze op hetgeen in de tweede der zeventien keuren 
omtrent de verandering van munt in Friesland wordt ge
zegd; immers de Keulsche munt was te zwaar, en Keu
len te ver af, daarom koos het volk eene nadere munt en 
een ligt eren penning, waarvan twee en zeventig schellingen 
de twee en zeventig ponden der vroegere Keulsche pennin
gen zouden vervangen. Die verandering had dus in 1053 reeds 
plaats gehad, doch lag nog versch genoeg in het geheugen om 
door toevoeging van het woord: leuiores bij moneta, te 
worden aangegeven ten einde onzekerheid te voorkomen. 
Die lichtere Friesche munt kan nog niet geslagen zijn door of 
namens den aartsbisschop Adalbert, want eerst in 1057 
bekwam hij, met de graafschappen Hunsingo en Fivelgo het 
muntrecht te Winsum en te Garreweer, en eerst in 1062 
de munt — te Jever, zooals wij meenen aangetoond te 
hebben — met het graafschap in Eemsgo. Alzoo moet die 
munt door anderen zijn geslagen, in de eerste plaats door 

1) Lindenbrog. fier. Germ. septr. seriptt. p. 138, N. Staphorst, Hist. Ec
clesiae Hamburg, diplomatica 1 Theil, erster band S. 408; De Vrije Fries 
IX deel bl. 6. 



68 

hertog Bernhard II 1101—1052, zooal niet reeds door 
diens voorganger, Bernhard I 973—1011, en dit brengt 
ons, na eene lange wandeling terug tot ons uitgangspunt, 
de regeering van koning Otto III die, zooals wij gezien 
hebben op zijne te Keulen geslagen munten den naam Agrip-
pina voluitgeschreven en met weglating van Oolonia heeft 
gebezigd. 

Wij hebben hiermede aangetoond dat er in de Friesehe 
geschiedenis geen plaats overblijft voor het gebruik der 
Keulsche munt als landsmunt, ná de regeering van Otto 
III , of wil men het niet zóo scherp begrenzen, dat de 
Keulsche munt aldaar in de eerste helft der elfde eeuw af
geschaft en door eigen, lichter geld werd vervangen. Maar 
daarmede is dan ook tegelijkertijd bewezen dat de oorspron
kelijke redactie der zeventien keuren van voor, de oudste 
aanvulling daarvan uit de eerste helft der genoemde eeuw 
moet dagteekenen, iets wat wij ons voorgenomen hadden 
te bewijzen. 

Wij zullen nu nagaan of hetgeen de oorkonden ons leer
den, ook wordt bevestigd door de tot ons gekomen mun
ten om dan ten slotte over te gaan tot een onderzoek be
treffende de personen welke ons in de zeventien keuren worden 
genoemd als de eersten welke in Friesland munt hebben 
geslagen* 

in. 

Wanneer een geschiedkundig onderzoek als dat waar
mede wij ons hier bezighouden volledig, de verkregen uit
komst volkomen zeker zal zijn, dan is het noodig te 
trachten, langs geheel van elkander verschillende wegen, 
hetzelfde einddoel te bereiken, met andere woorden: bij 
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de proef behoort eene tegenproef. Sluit beider uitkomst, 
dan mag men rekenen de voorgenomen taak gelukkig te 
hebben volbracht. 

Wij zullen daarom, na tot hiertoe gezien te hebben wat 
eene kritische beschouwing der geschreven gedenkstukken 
kon opleveren, nu overgaan tot een onderzoek van eene 
andere, niet minder belangrijke soort van gedenkteekenen, 
die, al is dit onderzoek minder gemakkelijk en aan eigen
aardige moeilijkheden onderworpen, daarom toch niet min
der geschikt zijn en dienstbaar gemaakt kunnen worden 
voor het door ons beoogde doel. Wij hebben thans de 
munten zelf, als onwraakbare getuigen, te ondervragen om
trent den toestand van het Friesche muntwezen voor, tij
dens en kort na het ontstaan van eigen munthuizen op 
Frie^chen bodem. Daarbij doen zich de vier volgende vra
gen ter beantwoording voor, te weten deze: Waar, door wien, 
sedert wanneer en volgens welk stelsel is in de elfde eeuw munt 
geslagen in het gebied der Friezen tusschen Flie en Wezer. 
Immers dat deel hetwelk zich westelijk en zuidwaarts van 
het Flie tot de Sincfal uitstrekte en dat in en voor het 
Karolingische tijdvak mede tot het gebied der Friezen werd 
gerekend te behooren, maakte daarvan in de elfde eeuw 
geen deel meer uit en kan mitsdien hier buiten rechtstreek-
sche beschouwing blijven. 

Daar het muntwezen steeds ten nauwste samenhangt 
met de politieke en geografische indeeling der landen, zoo 
beginnen wij met deze indeeling, voor zoover het door ons te 
beschouwen gebied betreft, na te gaan, en dan vinden 
wij Friesland tusschen Flie en Lauwers in de elfde eeuw 
verdeeld in stellig drie, wellicht in vier pagi of gouwen, te 
weten in Westergo, Oostergo, Zuidergo en Waldern, dat 
is de Woudstreek. Omtrent het bestaan der beide eerst
genoemde gouwen heerscht geen verschil van gevoelen, 
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doch omtrent dat der beide andere des te meer. Mr. L. 
Ph. C. van den Bergli wil in Waldern eene plaatselijke be
naming zien, zonder dat die streek daarom een zelfstandig 
landschap vormde, en meent, tot nader bewijs, het bestaan 
van een gouw Zevenwolden niet te mogen aannemen -1). 
Wat Zuidergo betreft, hij noemt het niet eens en schijnt 
het tot Westergo te rekenen, althans hij ziet in Stavoren 
de hoofdplaats van Westergo, terwijl wij meenen dat het 
die van Znidergo moet geweest zijn, op grond dat het later afge
zonderd van Westergo voorkomt. Toen namelijk de, aanEgbert 
II ontnomen, graafschappen aan de fJtrechtsche kerk werden 
geschonken, ontving deze eerst in 1086, de graafschappen 
Oostergo en Westergo en wel bij diploma van 23 Februari 
1086, daarna, bij diploma gegeven te Eegensburg den 11 
April 1086, het graafschap Islego en eerst bij diploma, gedag-
teekend te Worms den 3 November 1087, hefc graafscha/p Sta
voren 2). Hieruit blijkt voldoende dat er een van Westergo af
gezonderd graafschap Stavoren bestond, en de geografische 
ligging van de stad Stavoren ten opzichte van Westergo en Oos
tergo , wettigt de meening dat het gelijknamige graafschap éen 
moet zijn met Zuidergo "') dat men aantreft in eene oorkonde 
van 845 4) doch waarvan de oorspronkelijke benaming later op 

1) Handboek der Middel-Nederl. Geogr. 2e druk bl. 189, 140. 
2) Alle drie deze diplomata zijn gedrukt bij van Loon , Aloude Holl. Histori 

If. bl. 352 en verv. overgenomen, bet eerste en laatste uit Hedae Hist. fol. 
139, dat betreffende Islego. uit J. Gr. Eccardi Hist. Geneal. Princ. Saxon. 
super. fol. 307. 

3) v. Ledebur, Die fünf Munst. Gaue und die Sieben Seel. FriesL, plaatste 
op bet daar gegeven kaartje Sutrachi in het zuidoosten van Oosfcergo en 
schijnt het te houden voor éen met het latere Smallingerland, Bewijzen voor 
dat gevoelen brengt hij echter niet bij. 

4) 845, 19 August. Iuima schenkt der Kirche des Erlösers in Uuerthina 
(de Abdij Werden) ein Weidegrundstüek für 20i Stück Vieh in der Villa 
Aldgrepeshem [-heim] im Gau Sutrachi, ein zvreites für 15 Stück in der Villa 
Kempinguuerua in demselben Gau, ein drittes für 12 Stück in Uuestarburon im 
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den achtergrond gedrongen is door den naam van de hoofd
plaats , en zoodoende eindelijk vergeten werd. Waarschijn
lijk ging een belangrijk deel van Zuidergo langzamerhand 
verloren in de steeds grooter wordende binnenzee, toen 
Alm ere, thans Zuiderzee, geheeten. 

Dat er een vierde gouw7 bestond, die in den zuid
oosthoek van de tegenwoordige provincie Friesland gezocht 
moet worden, meenen wij te moeten aannemen ook op 
grond van de latere verdeeling in drie deelen, Westergo, 
Oostergo en Zevenwouden, immers Zuidergo, grootendeels 
ondergegaan, zaî toen wel langzamerhand tot Westergo en 
tot Zevenwouden gerekend zijn. Dat de pagus Walderen, 
zich uitstrekte ter plaatse van het latere Zevenwouden, blijkt 
uit de vermelding van de daarin gelegen plaatsen Finkega 
en Haske '). Hoever de gouw Walderen of Woudgo zooals 
wij haar kortheidshalve zullen noemen, zich uitstrekte is 
niet bekend. Wij vermoeden, op later te vermelden grond, 
dat die mede bevatte de streek welke thans het noorder-
deel van de provincie Overijssel vormt, bekend onder de 
benaming van het kwartier van Yollenhovens dat die ten 
westen door de rivier de Kuinder van Zuidergo gescheiden 
was en dat die ten zuiden en oosten werd begrensd door 
het bij Zwartsluis in zee vallende water, Meppellerdiep en 
Havelter A geheeten. Daar paalde Woudgo aan het graafschap 
Islego dat zich, toen ter tijde, veel verder westwaarts in 
de Zuiderzee moet uitgestrekt hebben dan thans met die 

G-au DuestracM. Act. in TJuerthina monasterio. XIII Kal. septembris anno 
VI regni dorani Hludouuici regis, indicticme VIII. Sohreiber Thiathardus 
diaconus Ch. 4. Pr. 1 fol. 3a. Lac. I. 61. Erh. I. 103. Crecelins Collectae 
ad augendam nominum propriornm Sax. et Fris. Trad. Werdin. part I. p. 
27 § 62. Ook hier blijkt duidelijk dat Znidergo en Westergo twee verschil
lende gouwen geweest zijn. 

1) Fenkiga et Hessiga in pago Uiialderen Reg. Sàraehonis n°. 734-, aange
haald bij Ledebur t. a. p. bl. 63. 
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streek het geval is, zoover zelfs dat, zooals wij meenen, 
het eiland Schokland aan het vaste land kan verbonden 
zijn i geweest'). Deze vier gouwen, benevens het graaf
schap Islego, vormden een aaneengesloten gebied dat wij 
in de elfde eeuw langen tijd in handen van dezelfde vor
sten zien, namelijk in die van Ludolf, zijne beide zoons 
Bruno III en Egbert I en zijn kleinzoon Egbert II , graven 
van Brunswijk, die dit gebied schijnen verkregen te heb
ben door het huwelijk van Ludolf met eene gravin Geer-
truid welke de bedoelde graafschappen bezat. 

Van Bruno III en van éen der of misschien van de beide 
Egberts, zijn munten tot op onzen tijd bewaard gebleven 
die, blijkens de geregeld daarop voorkomende plaatsnamen, 
uit een vijftal verschillende munthuizen herkomstig zijn. 
En aangezien twee dier namen overeenkomen met die van 
bekende en aanzienlijke plaatsen in twee van de vijf bo
vengenoemde gouwen, zoo ligt het vermoeden voor de 
hand dat de drie andere op die munten genoemde 
plaatsen, eorrespondeerende met de drie overige gouwen, 
in deze laatsten moeten worden gezocht. De staat
kundige geografie wijst hier aan de numismatiek den door 
haar te volgen weg, terwijl de muntkunde omgekeerd, door 
hare uitkomsten, onze kennis van die geografie helpt ver
meerderen; met behulp der munten toch leert men deze, ove
rigens niet bekende, hoofdplaatsen der gouwen, waar markt 
en munt gevestigd waren, kennen. 

De Friesche numismatiek van de elfde eeuw is, ofschoon door 
velen en bij herhaling behandeld, tot dusver met weinig methode 
beoefend geworden. Men las de op munten voorkomende plaats-

1) Het zou ons te ver leiden hier het breedvoerig betoog in te voegen, 
noodig om dit gevoelen te ontwikkelen en de waarschijnlijkheid daarvan aan 
te toonen. W¾ hopen dit bumen kort elders te doen. 
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namen, zonder zich altijd af te vragen of die namen ook 
bedorven en verkeerd geschreven konden zijn, zocht dan, 
op den klank afgaande, hier of daar een ongeveer gelijk
luidende plaatsnaam op, schreef daaraan de munt toe en 
rekende die toekenning bewezen wanneer men dezelfde 
plaats in oude en zeer oude oorkonden genoemd vond. Zoo
doende vermeende men munten van Bruno III en zijne op
volgers, met meer of minder zekerheid, te kunnen toeschrij
ven aan Bolsward, Dokkum, Leeuwarden, Stavoren, Sel-
werd, Emlichheim of ook Westeremden, Marssum of wel 
Meissen, Tjummarum, Oldeboorn, ¾ïidlum, Groingum bij 
Sneek, Garrelsweer of ook Groningen, Winsum enz. 1). 

Dat dit stelsel onkritisch en op den duur niet proefhoudend 
bleek te zijn behoeft geen betoog. Men dobberde daarmede, 
zonder kompas, op eene zee van twijfeling en onzekerheid. 
Met dat niet een enkele keer het toeval tot eene juiste toe
kenning heeft medegeholpen, de munten van Dokkum, 
en Stavoren zijn daar om dit te bewijzen, maar het ont
brak geheel aan een stelsel waardoor de verschillende mun
ten tot elkander gebracht en in het juiste licht gesteld 
konden worden. Dit laatste nu doet men wanneer men de 
toenmalige landsverdeeling in gouwen en graafschappen, tot 
grondslag voor de classificatie der Bruno- en Egbert munten 
neemt. Is het waarschijnlijk, dat iedere gouw éen hoofd
plaats bezat, tevens, indien er in die gouw markt gehou
den en munt geslagen werd, voor markt- en muntplaats 
aangewezen, het is niet aannemelijk dat er in dezelfde gouw 
op korten afstand van elkander, anders dan wellicht bij 
zeer zeldzame uitzondering, immers wij kennen er geen 

1) Zie de werken van Dirks, von Köhne, van der Ch¾s, later geresumeerd 
door Dannenberg in zijn werk: Die Deutschen Münzen der Sachs, und Frank. 
Kaizerzeit 
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voorbeeld van, gelijktijdig twee of meer munt- en markt
plaatsen zullen bestaan hebben. Daarom vervallen de slechts 
op naamklank steunende plaatsverklaringen der Bruno- en 
Egbertmunten en moeten de talrijke muntplaatsen, op deze 
munten vermeld, tot enkele weinige teruggebracht worden. 
Wat daarbuiten valt is, òf het werk van valsche munters 
en navolgers die reeds in de elfde eeuw niet zelden wer
den aangetroffen, òf het zijn munten wier bedorven om-
schriften hun ontstaan danken aan de onbekwaamheid en 
zorgeloosheid der toenmalige graveurs en verdere muntbe-
ambten 1). Het zou ons te ver leiden en het is hier ook 
minder de plaats om alle verkeerde toekenningen aan te too-
nen, te wederleggen of door eene verklaring omtrent het 
vermoedelijke ontstaan der foutieve opschriften, te vervan
gen. Wij merken hier alleen dit nog op dat eene attribu
tie , zal zij zeker zijn, in den regel niet mag steunen op 
éen enkel exemplaar eener munt, tenzij dit zóo in het 
oog vallend duidelijk spreekt dat twijfel daardoor onmoge
lijk wordt, maar dat men eerst dan tot eene toekenning 
mag besluiten wanneer dezelfde plaatsnaam, zij het ook 
met verschil van ^spelling, bij herhaling op munten, 
kan het zijn van verschillende opeenvolgende muntheeren, 
wordt gelezen 2). 

1) Zie daarover breedvoerig gehandeld door Dannenberg t. a. p. S. 32—38 
Vt. die Nachmünzen. Op bl. 37 o. a. leest men: Gewiss richtig wircl Berli-
ner Blâtter V. S. 142 gesagt, das gar oft der von dem sehreibkundigen Stünz-
meisier vorgelegte Entwurf beim ersten Male sorgfáltig nachgeahmt, dann 
aber der je zuletzt gebrauchte und durch das Pràgen unbrauchbar gewordene 
oopie-Stempel gedankenlos nachgeâfft wurde, so dass endlieh, da jene Vev-
wildernng sich meistens auf die Inschriften beschrånkte, das Urstück aus der 
verwilderten Nachahmung nur noch vermöge der bildliehen Darstellung ev-
kannt werden kann". Ziedaar de \erklaring waarom zoovele bedorven om-
schriften voorkomen op Bruno- en Bgbert munten, waaruit men ten onrechte al
lerlei plaatsnamen heeft gedestilleerd. 

2) Als een voorbeeld van de vreemdsoortige verklaringen wa¾rtoe de hier 

file:///erklaring
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Wanneer wij de ons bekend geworden Friesche munten uit 
de elfde eeuw nagaan, dan geven die de volgende plaatsnamen 
met volkomen zekerheid aan, te weten op munten van Bruno 
III: Doccugffa, Bodliswer, Si'averun en Liuvert, alle en inzonder-

afgekeurde wijze van handelen geleid heeft, verdient het volgende vermelding. 
Von Köhne maakte in 1850 een muntje bekend dat geheel volgens de type 
der Brunomunten is geslagen, doch waarop de koningsnaam Henricus, ver
vangen is door den naam Egbertus. Op de keerzijde leest men den naam van 
Bruno . omgeven door een plaatsnaam welken v. Köhne leest † SEL—ELRON. 
Die munt wordt toegekend aan Egbert I en men veronderstelde dat zij gesla
gen is zeer kort na Bruno's dood, dus in of omstreeks het jaar 1057. Om
trent de plaats waar liet stukje zou vervaardigd wezen waagt v. K. geen ver
klaring. Mr. Dirks, die het stuk ten onzent bekend maakte (Vrije Fries VI. 
bl. 14), schrijft de munt vragenderwijs toe aan Selwerd b¾ Groningen, hoewel 
het zeer zeker is dat de munt daar niet kan geslagen zijn omdat Selwerd, 
zoo het ook al onder dien naam bestond, sedert 1040 tot het gebied van den 
bisschop van Utrecht behoorde. Van der Ohijs twijfelt in het geheel niet 
maar neemt de munt op onder de in de provincie Groningen te huisbehoo-
renden, echter in het midden latende of zij moet toegeschreven worden aan 
Selwerd of Seltnon, eene onbekende plaats in de gouw Hugmerchi. (Zie zijne 
munten van Friesl. G-ron. en Drenthe bl. 440). Dannenberg eindelijk, geeft 
beider gevoelen (a. w. bl. 205) zonder meer. en zoo is nu voor goed eene 
dwaling gevestigd, eene geheele verkeerde toekenning algemeen als juist aan
genomen. Die munt echter laat zich op eene geheel andere wijze verklaren, 
en past dan volkomen in de lijst van haren tijd. Bij den dood van Bruno III 
zullen alle muntstempels met zijn naam niet terstond vernietigd zijn. Toen 
nu zijn broeder begon munt te slaan zal er eene vergissing hebben plaats ge
had zoodat men munt sloeg met den toen nieuw gemaakten stempel der voor
zijde (Vergelijk n°. 510 bl. 205 bij Dannenberg) en een ouderen stempel van 
Bruno, voor de keerzijde, en dewijl men die vergissing zeker spoedig bemerkte 
zoo was het aantal der aldus geslagen munten gering, en wordt hunne buitenge
wone zeldzaamheid thans, (men kent er slechts éen exemplaar van) duidelijk. 
Wat den plaatsnaam betreft, deze blijkt, door de uitgang RON, geen andere te 
kunnen zjjn dan S T Â V E R O N , Stavoren, doch hier bedorven of slecht gelezen. 
De als zoo hoogst merkwaardig geprezen munt van Selwerd is wel niet an
ders dan een voortbrengsel der slordigheid van een muntbeambte uit de elfde 
en van de oppervlakkigheid der muntkundigen in de negentiende eeuw. Meer 
dank dan aan laatstgenoemden, zjjn wij aan den eerste schuldig omdat hij 
ons, onwillekeurig, het feit verraden heeft, dat de munt te Stavoren in 1057 
in volle werking was, dat alzoo de Brunomunten dagteekenen uit de laatste 
helft en niet uit de eerste van Bruno's lange regeering (1338—1057) hetgeen 
ons vermoeden bevestigd dat eerst nà 1040, het slaan van eigen munt in 
Friesland tusschen Flie en Eems begonnen is, wellicht het eerat te Groningen 
onder bisschop Bernulf van Utrecht. 
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heid de laatste naam meestal zeer vreemd en verschillend ge
speld. Op munten, toegeschreven aan Egbert II, doch die niet 
van hem maar van zijn vader Egbert I zijn *), leest men die-

1) De verdeeling van middeleeuwsche munten tusscben eu hunne juiste toe
kenning aan regenten die denzelfden naam dragen is, ia den regel, eene moei
lijke taak, inzonderheid dan wanneer gelijknamige muntheeren elkander on-
núddelijk opvolgen. Volkomen zekerheid is dan ook somwijlen onbereikbaar, 
doch door scherpzinnig onderzoek en combinatie van, oogenschijnlijk onbedui
dende, bizonderheden, vooral ook met behulp van nauwkeurige berichten om
trent tnuntvonden, erlangt men ten slotte toch eene betrekkelijk zekere uit
komst. 

Zoo meenen wij dat de tot dusver aan den tweeden Egbert toegeschreven 
Friesche munten, niet door hem, maar door zijn vader Egbert I , zijn gesla
gen op grond van het volgende. 

De bedoelde munten zijn kennelijk in hunne typen, navolgingen van gelijktijdige 
keizerlijke te Goslar geslagen denariën , en wel meer bepaald van die welke met 
zekerheid worden gebracht tot het keizerschap van Hendrik III, alzoo tot het 
tijdvak tusschen 1046—1056. Zie Dannenberg bl. 260 en verv. Latere Gos-
larsehe munten, b. v. reeds die welke kort na 1056 geslagen zijn omdat zij 
Hendrik IV met den koningstitel als muntheer vermelden, wijken te veel van 
de Friesehe Egbertmunten ai orn te kunnen aannemen dat zij en niet de vroe
gere Gosîarsche denariën daaraan tot voorbeeld hebbeu gediend. Had nu Eg
bert II, 1068—1090, de munten doen slaan, dan zon hij toch niet bij voor
keur de toen reeds verouderde prototype nagevolgd hebben; hij had dan 
stellig de gelijktijdige munt gekozen, alzoo die van Hendrik IV, 1056 — 1105. 
Dit nu is niet het geval, geen enkele Friesehe munt met de Goslarsc-hen type 
komt overeen met de bedoelde van Hendrik IV, terwijl zij allen juist over
eenkomen met die van Hendrik III, die, geslagen voor 1056, in vollen gang 
en algemeen bekend moeten geweest zijn toen Egbert I zijn muntwezen ver
beterde en de nieuwe type invoerde, waarschijnlijk weinige jaren na zijn op
treden in 1057. 

Wat ons gevoelen versterkt, is de omstandigheid dat de te Winsum en te 
Garreweer geslagen Egbertmunten de Goslatschen type dragen. Adam van 
Bremen toch zegt dat Egbert de aan aartsbisschop Adalbert geschonken graaf
schappen Hunsingo en Fivelgo toen in bezit hield; dit moet omstreeks 1062 
gezegd zijn (Zie Vrije Fries VI. 29.) alzoo is de bedoelde Egbeit I de vader, 
niet Egbert II de zoon, en zijn dus ook de munten met de Goslarschen type 
van hem en niet van den laatstgenoemden graaf. Bij velen bestaat de neiging 
om munten met gelijknamige vorstennamen over een lang tijdverloop en onder 
verschillende muntheeren te verdeelen. Dit is een dwaling die tot verkeerde uitkom
sten moet leiden. Wij voor ons zien, onder de thans bekende stukken, geen mun
ten van Egbert I I , en meenen ook niet dat Bruno III terstond b¾ zijn op
treden in 1038, begon met geld te doen slaan. Alle Bruno- en Egbertmunten 
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zelfde namen en bovendien nog JEmnigfiem, Gerewere en Winshem, 
terwijl men op munten, tot hiertoe wel aan Bgbert I gegeven 
maar die zeer waarschijnlijk gebracht moeten worden tot den 
eersten tijd zijner regeering, dezelfde namen leest behalve 
de beide laatste. Gerewere en Winshem thans Grarreweer 
en Winsum zijn, zonder twijfel, de beide hoofdplaatsen der 
in de oorkonde van 1057 genoemde, toen aan Adalbert, 
aartsbisschop van Hamburg, geschonken graafschappen Fi-
velgo en Hunsingo. Br blijven alzoo voor de vijf gouwen 
waaruit het gebied der Brunswijkers in de Friesche gewesten 
bestond, vijf plaatsnamen over, en aangezien men in Doccugga, 
Dokkum, in Oostergo, in Bodliswer Bolsward in Westergo, 
in Staverun, Staveren in Zuidergo, herkend heeft, zoo mag 
men met eenigen grond de overblijvende namen Liuvert en 
Emmigkem zoeken in de overschietende gouwen, Woudgo 
en Islego. Zonder hier in een uitvoerig betoog te treden 
waarom, zoeken wij Hmnighem op Schokland, daar waar 
later het als muntplaats van de heeren van Kuinre bekende 
Emelwaard lag, thans bekend onder de naam van Emel-
oord. Wij beschouwen het als de hoofdplaats van Islego 
in de elfde eeuw. Het tehuisbrengen van Liuvert kost meer 
moeite omdat, zoo tot hiertoe niemand weg wist met 
Emnighem, men integendeel algemeen aangenomen heeft dat 
Liuvert éen zou zijn met Leeuwarden en men derhalve alle 
munten waarop genoemde naam te lezen is, toekent 
aan Frieslands tegenwoordige hoofdplaats. Dit geschiedde 
op gezag en in navolging van den heer Dirks, die echter al-

v all en, volgens onze overtuiging, binnen een kort tijdvak van twintig tot drie en 
twintig jaren, 1048 of 1045 tot 1068 , hetgeen wij later hopen aan te toonen. 
Dat er voor Bruno III en nà Egbert I , in de verschillende gouwhoofdplaatsen 
waar deze heeren gemunt hebben, ook verder geld is geslagen, achten wij 
niet waarschijnlijk. Met uitzondering van enkele , zooals b. v. dat te Stavo
ren , zullen de meeste van die munthuizen toen wel voor altijd te niet zijn 
gegaan. 
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leen heeft kunnen aantoonen dat de plek waar Leeuwar
den nu wordt gevonden , hoogstwaarschijnlijk in en sedert 839 
bewoond is, doch daarmede niet, heeft bewezen dat aldaar in 
de elfde eeuw eene gouwhoofdplaats was gevestigd en evenmin 
dat er destijds gemunt is. Daarbij neemt hij nog aan 
dat een te Leeuwarden gevestigd geslacht, dat der Cam-
mingha's, in de oude Friesehe wetten bedoeld is wanneer daar 
van de eerste muntmeesters sprake schijnt te wezen, zonder het 
geringste bewijs voor die stelling bij te brengen ')• Het 
veronderstelde bestaan vanj een munthuis te Leeuwarden in 
de elfde eeuw, vervalt echter en voor goed door het feit 
dat in hetzelfde graafschap waarin Leeuwarden gelegen is 
reeds een ander munthuis bestond, namelijk te Dokkum, 
dat toen de hoofdplaats was van Oostergo. Wij hebben 
daarom Liuvert of Linvert zooals het ook voorkomt, elders 
te zoeken en onze schreden worden bepaald door de om
standigheid dat van den pagus Walderen of Woudgo, de 
hoofdplaats onbekend is. Wij zoeken dus daar dit Liuvert. 

Wanneer men nagaat welke plaats in die streek, een of twee 
eeuwen later, het aanzienlijkst was, dan stuit men op het 
stadje Vollenhoven dat voor het eerst in 1134, en toen als 
zeeplaats, genoemd wordt3). Oorspronkelijk de naam van 
een woud 3) is het later die van een kasteel geworden, daar 
ter plaatse door den Utrechtschen bisschop Godfried van 
Rhenen in 1165 gesticht, en dit slot Vollenhoven, dat 
de oorsprong van het nog bestaande stedeke van dien naam 

1) De Vrije Fries, VI. bl. 339 en vervolgens. 
2) ï ln loco maritimo qui Vtilleho dicitur", Jungius. Hist. Com. Bentli. 

pag. 860, aangehaald (doch niet nauwkeurig) bij v. d. Bergh. Handboek der 
Mid. Ned. Geogr. 2e druk bl. 53 en 175. 

3) *ut in eodem pago, aut in aylva quae rmnoupatur Fulnaho", giftbrief 
van 943. Heda p. 84. ¾ou de naam niet beteekenen bet woud aan of over 
de Lenne, of Linde, die zien niet ver van daar, vereenigd met de Kuinder, 
bij het stadje Kuinre in zee stort? 
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is geworden, was sedert de twaalfde eeuw de hoofdplaats 
van het omringende kwartier. Zoowel door de bisschop
pen van Utrecht als, tijdens eene verpanding, door den 
hertog van Grelre, is aldaar gemunt. De vraag blijft nu 
welke naam droeg die plaats voor dat aldaar het bedoelde 
slot is gesticht of juister, hoe en waar lag de hoofdplaats 
van die streek voor dat wij het slot en stadje Vollenhoven 
als zoodanig ontmoeten. Onderzoekt men den omtrek van 
Vollenhoven, dan vindt men dicht daarbij maar meer land
waarts in gelegen, een gehucht, thans Leeuwte geheeten. 
Daarin meenen wij de oude hoofdplaats van den pagus 
Walderen te herkennen, welke in zeer oude tijden de in 
1134 genoemde heus marilimus que Wllenho dicüur, tot haven 
zal gehad hebbenT). Vollenhoven toch lag in, maakte 
deel uit van, behoorde onder Leeuwte, zelfs nadat het kas
teel Vollenhoven reeds bestond, zooals blijkt uit de vol
gende woorden voorkomende in eene oorkonde van 1217 
waar men leest: „Ego Otto . . . . Trajectensis episcopus, no-
tum facio . . . quod decimas quasdam Voluho in Leioethe 
iacentes, quas Hugo Radinck, pie memorie, ab antecessori-
bus nostris in feodum habui t . . . . eidem Ecclesie (in Rune) 
in nomine Christi concessi", en verder nog: „Decimam de 
domo Lubberti militis et domo Volkeri in Leweth et deci
mam de tercia parte unius domi in Heusere que Waldrin-
ciuge dicitur, quam Rodolfus Rocke . . . . vendidit etc.2). 

Sedert dien tijd komt deze plaats herhaaldelijk voor 3); 

1) Onder de reeks plaatsen welke in het brj Jungius t. a. p. uitgegeven 
charter genoemd worden en die met de: »Iocus maritimus que Wllenho dicitur" 
besloten wordt, is allereerst genoemd »Leue". Zou dit het door ons bedoelde 
Leeuwte ook kunnen zijn ? 

2) Driessen, Monumenta Gron. vet. aevi ined. 1. p. 17. X. Vergelijk al
daar III. p. 514, waar ook over Lewethe of Leweth wordt gesproken. 

3) Zie de verschillende stukken waarin Leeuwte wordt vermeld, opgenoemd 
bij Magnin. Geschiedk. Overz. van de Besturen in Breöthe , eerste stuk bl. 100. 
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zij bestaat nog onder de naam van Karspel Leeuwte en 
behoort tbans onder de gemeente Ambt-Yollenhoven 1). 

Dáár, hoewel nog altijd slechts bij gissing, immers ze
kerheid kan in deze tot hiertoe niet verkregen worden, 
meenen wij de oude gouwhoofdplaats van Woudgo, te moe
ten zoeken; daar ook en zeer zeker niet te Leeuwarden, 
zoeken wij het munthuis der elfde-eeuwsche Bruno- en Eg-
bertmunten met de zeer verschillend geschreven naam 
LruvertJ). 

Overziet men nu dat deel van het gebied der Friezen 
dat gelegen is tussehen Flie en Lauwers, dan ontwaart men 
dat daar in de elfde eeuw de verschillende gouwen waaruit 

1) »Karspel-Leenwte, geh. in Vollenhoven, prov. Overijssel, arr. en 6 uur 
N. ten W. van Zwolle, kant, en 20 mia. N. O. v. Vollenhoven. gemeente 
Ambt-Vollenhoven, met 128 huizen en 810 inw. (1846). 

Leeuwterveld, streek in Vollenh. prov. Overijssel: arr. Zwolle, kant. en 
gem. Vollenh. Het was vroeger eene gemeene weide, op welke ieder in de 
Leeuwte zijne geregtigheid had In 1S87 werd echter zoo hier als in de 
Havenbroeken en BAettaaven door den Bisschop aan ieder erve in de Leeuwte 
zeker bepaald getal dagmaten aangewezen met last, om die af te graven en 
waterleidingen aan te leggen." Zie van der Aa, Aardrijkskundig Wooidenb. 
der Nederl. in voce. 

2) Ziehier de verschillende wijzen waarop die naam door ons is geschreven 
gevonden. Op munten van Bruno III (1038 — 1057) LIVNVRET, LIVNVEET, 
LIVAVEEO, op munten van Egbeit I (1057 — 1068) (dooi andereu aan EgbeLt 
II gegeven) LINWART, LINW VRTVM en op die welke algemeen aan den ge
noemden Egbert I worden toegekend; LVVAEETH, LVAVERTH, LV-
VAERTN. Men ziet uit deze -Reinige voorbeelden de even groote ver
scheidenheid als onzekerheid in schrijfwijze van eer on plaaisnaam op munten 
uit de elfde eeuw, en zal daardoor de overtuiging erlangen hoe voorzichtig 
men met de duiding van zulke namen moet zijn indien slechts een enkel 
exemplaar, en geen min of meer talrijke reeks van munten ons die doet 
kennen. 

Leeuwte komt verder voor in 1217 als Leweth en Leweihe, 1412 Lewit-
îoeide, 1449 en 1451 Leviet-weide, 1515 kerspel Leuwete. De overgang van 
Linwart, in Leweth, heeft bezwaren, maar men vergete niet dat er ongeveer 
twee eeuwen tusschen het voorkomen van beide namen in liggen en dat ons, 
uit dat tijdvak, geene vormen welke wellicht dien overgang zouden aantoonen 
bewaard zijn gebleven. 
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het bestond, allen onder éen graaf zijn vereenigd, die op 
zijn naam, in elk dezer gouwen, deed munten en dat die 
verschillende gouw-munten in type, gehalte en gewicht onder
ling met elkander overeen kwamen. Hierin gelijk aan 
de genoemde streken was het graafschap Islego dat, hoe
zeer wellicht meer Saksisch dan Friesch van oorsprong, 
toen, zoowel in staatkundig als in numismatiseh opzicht, tot 
Friesland tusschen Flie en Lauwers gerekend kon worden 
te behooren. Maar daarmede is ook de grens van het ge
bied der Friezen scherp getrokken, want zuid- en oost
waarts, door den IJssel daarvan gescheiden, vindt men de 
Saksische gouw Hameland met Deventer tot hoofdplaats, 
alwaar, sedert het laatst der tiende eeuw, een munthuis be
stond waarin een ander stelsel dan het Friesche werd gevolgd. 

Oostelijk van het gebied der Brunswijksche graven, vinden 
wij Friesland tusschen Lauwers en Eems, reeds vroeg onder
verdeeld in eenige gouwen, die echter, in de elfde eeuw, 
opvallend arm aan eigen munt zijn geweest. In 1057, bij 
diploma van 25 April, schonk de, toen slechts zevenjarige 
koning Hendrik IV aan Adalbert aartsbisschop van Ham
burg en aan dat sticht de beide graafschappen Ilunesga 
en Fivilga, benevens de vrijheid om daarin twee markten 
open te stellen, met munt enz., de eene te Wincheum, de 
andere te Gerleviswert1). Hieruit mag worden afgeleid dat 
vóór 1057 in die gouwen geen munt zal geslagen zijn; 
de vraag is echter wanneer werden daar de munten ver
vaardigd welke tot ons kwamen met de plaatsnamen Winshem 
en Oerewere, en die verder den naam Egbertus te lezen geven. 

1) Insuper etiam eidem archiepiscopo lioentiam et potestatem concessimus 
in eodem comitatu duos meroatus constitnendi, unum videlicet in Wincheum 
et alterum in G-erleuiswerfc, cum monetia, et theloneis tam in aqua quam in 
terra etc, Zie deze oorkonde, o. a. bij Staphorst, Hist. eccl. Hamburg. I , 
eerste afd. S. 414. 

6 
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Over het algemeen is de geschiedenis van Friesland tus-
schen Lauwers en Eems, voor die tijden, uitermate duister. 
Slechts enkele malen wordt er in de kronieken van de bedoelde 
streken gesproken, terwijl men overigens overgelaten is aan 
gissingen. Wij stellen ons nu den loop van zaken aldus voor. 
Adam van Breinen zegt omtrent Fivelgo, Hunsingo her
haalt hij niet, dat dit groote graafschap in Friesland, vroe
ger in het bezit was van hertog Godfried, doch nu in dat 
van Egbert, en dat deze het in bezit hield hoewel het aan 
den aartsbisschop van Hamburg was geschonken. Hoe echter 
kwam het in Egberts bezit? Waarschijnlijk zal Hunsingo 
en Fivelgo, gelijk misschien ook het, tusschen Oostergo en 
Hunsingo ingelegen, Hugmerchi, aan den machtigen graaf 
Bruno III , die reeds geheel Friesland tusschen Flie en Lau
wers bezat en die hoog bij den keizer in gunst stond, over
gelaten zijn toen het, in 1048, aan Godfried met den baard, 
hertog van Lotharingen, destijds in ongenade gevallen en 
van zijne leengoederen ontzet, ontnomen is. Van Bruno's 
beheer is ons de heugenis niet bewaard; de geschiedenis 
spreekt over hem, als graaf in de Friesche gewesten, zeer 
weinig en munt sloeg hij waarschijnlijk in Hunsingo en 
Fivelgo nog niet, anders had de oorkonde van 1057 niet 
van op te richten, maar van bestaande markt- en munt-
plaatsen moeten spreken. Met zijne overige Friesche bezit
tingen zullen Hunsingo en Fivelgo bij Bruno's dood in 
1057 ook zijn overgegaan op zijn broeder Egbert I , die, 
toen de machtige Adalbert er zich voor zijn persoon en 
zijnen aartsbisschoppelijken zetel door den jeugdigen koning 
Hendrik IV, een paar maanden voor Bruno's dood, mede 
deed begiftigen, vermoedelijk weinig genegen was voor 
genoemden kerkvorst plaats te ruimen, en die, zij het dan 
ook tegen eene jaarlijksche uitkeering van 1000 ponden 
zilver nominaal, tegen 200 inderdaad, aan Adalbert, feite-
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lijk heer en meester bleef in cle genoemde gewesten. Van 
daar dat wij zijn naam lezen op munten, geslagentussehen 
1057 en 1066, indien hij zich om den aartsbisschop niet 
bekommerde, of tussehen 1066, toen Adalbert, in ongenade 
gevallen, zijne bezittingen had verloren1), en 1068, toen 
Bgbert na kersttijd stierf; in dit laatste geval, geeft ons 
de korte tijd, dat Egbert zich onafhankelijk als bezitter 
van Hunsingo en Fivelgo gedragen kon, eene verklaring 
waarom zijne te Winsum en te Garreweer geslagen mun
ten zoo zeldzaam zijn. Hoe het zij, de meerbedoelde mun
ten werden in elk geval niet vóór 1057, niet na 1068 ge
slagen, en aangezien zij bewijzen dat van het verlof, bij 
diploma van 25 April 1057 aan den aartsbisschop Adalbert 
gegeven, tot het inrichten van munthuizen te Wincheum 
en te Gerleviswert, gebruik is gemaakt, maar munten met 
die plaatsnamen op naam van den Hamburger aartsbisschop 
nooit zijn gevonden, zoo komt men tot het vermoeden dat 
het gezag van Adalbert in Friesland tussehen Lauwers en 
Eems, nooit groot kan zijn geweest en meer in naam dan 
met der daad zal hebben bestaan. Daarenboven behoorden 
die streken, welke later grootendeels het derde en vierde 
der zeven Friesche zeelanden uitmaakten, kerkelijk onder 
het diocese van Munster. Wie er na Egbert I of wellicht 
na diens zoon en opvolger, Egbert II, het bewind heeft 
gevoerd is onbekend; terwijl Friesland tussehen Flie en 

1) Op den, omstreeks paschen 1066, te Tribur gehouden rijksdag. Dit komt 
vrij wel doch. niet geheel overeen met hetgeen men vermeld ziet bij Adam 
van Bremen, die zegt: »Arehiepiscopus autem. obtinuit eundem comitatum 
per decem annos usque ad expulsionis suae diern", Van 25 April 1057 tot 
pasehen — 16 April — 1066, is negen jaren; raen heeft dus òf het bericht 
niet geheel letterlijk op te vatten, òf men moet aannemen dat Adam van 
Bremen Adelbert's uitdrijving uit zijn aartsbisdom later stelt dan zijne afzet
ting te Tribur. 



84 

Lauwers, na Egbert I I , in het bezit der Utreehtsche bis
schoppen kwam, en in Friesland over de Eems eerst de 
Eavensberger graven, later de bisschoppen van Munster, 
en wijders de aartsbisschoppen van Bremen, de graven van 
Oldenburg, Hoya enz., meer of minder gerust het opperbe-
heer hebben bezeten, ontmoeten wij in de gewesten tusschen 
Lauwers en Eems ná den tijd van Egbert I geen graven of 
andere vorsten meer met landsheerlijk gezag bekleed. Wel is 
het bekend dat de kerkelijke opperheer, de bisschop van 
Munster, eens pogingen deed om zich hier te doen gelden l), 
maar dat in Hunsingo, Fivelgo en het oude Hugmerchi, 
later Westerkwartier geheeten, vorsten geheersclit hebben 
zooals elders op Frieschen bodem toen nog het geval was, 
meenen wij te mogen betwijfelen. Opmerkelijk is het ook 
dat, terwijl later, in het laatst van de veertiende en ver
der gedurende de vijftiende eeuw, in Friesland tusschen 
Flie en Lauwers eigen munt werd geslagen, daar door 
eenige steden, en wij hetzelfde zien in Friesland over de 
Eems, doch hier door eenige der machtigste hoofdelingen, 
iets dergelijks gemist wordt tusschen Lauwers en Eems. 
Behalve Toursche grooten met het opschrift moneta Fivelgo, 
die misschien hun ontstaan aan een hoofdeling uit Oostfries
land , zooals wij later zullen zien, te danken hebben, zijn 
er geene munten bekend die men kan toeschrijven aan de 
streken tusschen Lauwers en Eems, want de Selwerder 
munten, ofschoon daar geslagen, behooren niet tot de Friesche 
maar tot eene andere groep; immers Selwerd maakte, 

1) In het begin der dertiende eeuw kwam Dirk III , graaf van Isenburg, 
bisschop van Munster (1218—1225) in de landen tusschen Eems en Lauwers 
met groot gevolg, ofschoon onder den schijn van zuiver kerkelijke bedoe
lingen , eigenlijk tot het invorderen van zeendgelden. Zie Tegenw. Staat 
van Stad en Lande I. 47 waar , op gezag van Emo, dit feit vermeld wordt. 



85 

even als Groningen, sedert 1040, deel uit van het gebied 
der Utrechtsche bisschoppen. 

De Groninger Ommelanden, aan geen graven of bisschop
pen onderworpen, maar bestuurd door eigen uit en door 
het volk gekozen regenten, bijgestaan door de abten van 
eenige der rijkste en aanzienlijkste kloosters, hebben naar 
alle waarschijnlijkheid in de middeleeuwen ook nimmer 
eigen geld geslagen, maar zich beholpen met de munt hun
ner naburen. Wat dit zeer in de hand heeft gewerkt, ja 
op den duur alleen mogelijk maakte, is het feit dat als het 
ware in het midden des lands een munthuis aanwezig was 
hetwelk, hoewel niet tot de Ommelanden behoorende en in 
het bezit van een vreemden vorst, toch feitelijk die Omme
landen gedurende eeuwen van het noodige numerair heeft 
voorzien. Wij bedoelen de munt te Groningen die wij, in 
haar oorsprong, hier nader hebben te beschouwen. 

Woensdag 21 Mei van het jaar 1040 is een merkwaar
dige dag; men kan dien dag den geboortedag noemen van de 
stad Groningen. In drie diplomata toen gelijktijdig gedag-
teekend, schonk keizer Hendrik III, aan Bernulf, bisschop 
van Utrecht en aan de St. Maartenkerk aldaar, verschil
lende goederen in en nabij Drenthe gelegen, welke door 
hunne vroegere bezitters, zekeren TJlfo en zijn broeders, 
verbeurd waren, en voegt daaraan ten slotte toe als een 
nieuw geschenk, zoodanige bezitting (praedium) met al 
wat daartoe behoorde gelijk de koning bezat, in de villa 
Qmoninga, gelegen in het graafschap Drenthe, alsmede het 
geheele bewind over dat graafschap, met muntrecht, tol
len enz. en hiermede was de grond gelegd voor Gronin-
gens toekomstige grootheid. De waarde en het buitenge
wone belang der koninklijke gift was niet zoozeer gelegen 
in die goederen op zich zelf, ook niet in het praedium te 
Groningen of in het graafschap Drenthe met de daarbij ge-
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voegde gerechtigheden, maar in de omstandigheid dat dit 
alles gelijktijdig aan den bisschop is geschonken. Daar
door toch verkreeg hij een gebied, voor een deel gelegen op 
Prieschen bodem, dat wel niet uitgebreid was, maar dat 
dit werd doordien daaraan werd toegevoegd het onmidde-
fijk aangrenzende graafschap Drenthe, hetgeen op zich zelf 
wel uitgestrekt doch van ondergeschikte beteekenis was 
ware het niet verbonden aan de zoo gunstig gelegen streek 
die als een wig ingeschoven lag tussehen de Priesche graaf
schappen Hunsingo en Pivelgo. Daarbij kwam de toen nog 
onbeduidende plaats Groningen, zóo weinig bekend dat men 
haar hier voor het eerst in de geschiedenis genoemd vindt, 
maar eene plaats die door hare ligging op een hoog ter
rein kort bij of aan de twee stroomen welke aan Hunsingo 
en Pivelgo hunne namen hebben gegeven, bij uitstek gun
stig gelegen was om het middelpunt en de hoofdstad te 
worden van, zoowel de Friesche als de Saksische streken 
daar om heen. Eindelijk maakten de, aan een en ander 
toegevoegde, hooge gerechtigheden den bisschop niet alleen 
tot souverein van Drenthe, maar ook van een goed deel 
der landen tussehen Lauwers en Bems vooral door den 
invloed welken hij uit het middelpunt, uit Groningen, op 
den omtrek kon oefenen. 

Hij die den koning wist te bewegen tot deze gecombi
neerde schenkingen aan de Utrechtsche kerk, hetzij hij 
bisschop Bernulf dan wel een ander is geweest, heeft daardoor 
blijk gegeven van een handig staatsman te zijn die ver 
in de toekomst zag. Was het Bernulf zelf, wat niet on
waarschijnlijk is, dan dwingt deze ons, na acht eeuwen nog 
tot eerbied en bewondering voor zijn talent als staatsman 
en kerkvorst. Zijne munten, welke wij thans gaan beschou
wen , zullen ons daartoe op nieuw aanleiding geven. 

Vermoedelijk heeft Bernulf niet lang gewacht met het aan-
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vaarden en organiseeren van de hem, door den koning, geschon
ken bezittingen en wij achten het waarschijnlijk dat hij des
tijds zelf te Groningen is geweest om daar alles te regelen en 
een nieuw beheer in te voeren. Onder de instellingen welke aan 
hem hun ontstaan te danken hebben, behoorde ook de inrich
ting van eene munt in of bij zijn bisschoppelijk verblijf in de 
villa Groningen, en hiermede was het eerste munthuis in 
het noorden, of, om zoo te spreken, op Frieschen bodem 
tussehen Flie en Eems, gegrondvest. Dat men vóór den 
jare 1040 in die streken zou gemunt hebben, achten wij 
onwaarschijnlijk, immers behalve penningen met het om-
schrift FBESONIA, en, op de keerzijde, den vorstennaam 
COKRAD IMPET, die onder de regeering van keizer Koen-
raad II (1027—1039) zijn geslagen, doch die wij vermoe
den dat in Friesland ten oosten der Eems vervaardigd 
werden, is, uit het noorden, niets van dien aard bekend dan 
alleen de vermelding van het bestaan eener munt te Me-
demblik. In 986 toch schonk de keizer aan graaf Ansfried 
in eigendom, een gedeelte van den tol, de munt en den cijns, 
door laatstgenoemde, tot dien tijd toe, in de villa Medeme-
lacha, in beneficium bezeten. Dit privilegie is daarop 
weder door Ansfried aan de abdij Thorn geschonken. 

Van de munt te Medemblik uit die dagen zijn echter tot 
dusver geen voortbrengselen tot ons gekomen of althans, 
niet als zoodanig herkend, maar het kan zijn dat hier de 
eenige munt eener abdis van Thorn, welke ons uit den aan
vang der elfde eeuw overbleef, werd vervaardigd. Dat 
stuk heeft op de voorzijde een rechtsgekeerd borstbeeld 
waarvoor een takje, eindigende in een kruis; het slechts ten 
deele afgestempelde omschrift † S A . . . . . . AMI, heeft men 
willen aanvullen tot Sancta maria immaculata of mater Jesu, 
doch het blijft twijfelachtig of die verklaring wel juist 

TOT? 
is. Op de keerzijde is nog zichtbaar , . en van het om-
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schrift . . . . . BERGAAB, wat men heeft aangevuld tot Ger-
berga abbatissa. Het stuk, waarvan tot hiertoe slechts éen 
exemplaar bekend is, weegt 1.25 gram, en wordt gehouden 
voor eene munt geslagen te Thorn *). Dit laatste is echter 
zeer twijfelachtig. Men kan de keerzijde ook verklaren 

door T ° R be voegen bij het omsehrift, en dan het geheel 

lezen: . . . . BERGA. AB(B)A(tissa) T(h)QR(nensis). In dat 
geval is de muntplaats niet genoemd, en dan zou het een 
voortbrengsel uit het munthuis te Medemblik kunnen we
zen. Dit is daarom des te waarschijnlijker, dewijl deze 
munt in type veel overeenkomst heeft met de Friesche 
Brunomunten, die alsdan de, destijds stellig ook tusschen 
Flie en Lauwers bekende en gangbare, Medemblikkerdena-
riën, tot prototype hebben gehad. Evenwel de zaak is te 
onzeker om er lang bij stil te staan; eerst moet men meer 
en beter bewaarde exemplaren bezitten alvorens hierom
trent een eindoordeel te kunnen uitspreken. 

Nog verdient vermelding een stuk hetwelk men aan 
Bruno's vader en voorganger, graaf Ludolf, heeft toegekend. 
Op de voorzijde zijn, rondom een links gekeerd hoofd in 
profiel, nog leesbaar de le t te rs . . . . I IVDO.. . . terwijl de 
keerzijde geheel overeenkomt met die der Keulsche mun
ten van Otto I , namelijk die munten welke het opschrift 
S — COLONIA — A, in drie regels, vertoonen. De heer 
Dannenberg wil uit de overgebleven letters op de voorzijde 
Liudol† lezen en dan deze munt toekennen aan den vader 
van Bruno III die haar, volgens hem, in zijne Friesche 
bezittingen zou hebben doen munten 2). De geleerde schrij-

1) Zie de munt, thans in bezit van den Heer J. E. M. B»n de Chestret de 
Haneffe te Blankenberg bij Maastricht. afgebeeld op PI. XXIV n°. 2 en beschre 
ven bl. 466, van de Kevne de la jSPum. Beige 3e Serie T. VI (1862) alsmede 
bij Dannenberg t. a. p. S. 136 n°. 275. 

2) Dannenberg t. a. p. S. 200 N°. 497 en Taf. XXII, 497. Het stuk is 
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ver duide het ons niet ten kwade wanneer wij hierin niet 
met hem kunnen medegaan. Vooreerst is het gevaarlijk 
om op éen enkel exemplaar eener slecht bewaarde, met half 
leesbaar omsehrift voorziene, munt, die daarbij nog alleen 
uit een afdruk of eene afbeelding bekend is, eene toeken
ning te gronden die door geen enkele bizonderheid buiten 
de munt zelf wordt bevestigd of ook maar waarschijnlijk 
gemaakt. Wij zoeken den oorsprong van dit stuk elders dan 
in Friesland2) en verwerpen daarmede het bestaan eener 
Friesche gravenmunt vóór de regeering van Bruno III. 

Aangezien het onwaai¾ehrjnîijk is om, in het noorden aan 
deze zijde van de Eems, buiten en behalve te Medemblik, het 
bestaan van een munthuis aan te nemen vóór den tijd van bis
schop Bernulf, zoo moet hij het wezen die, wat vroeger of later, 
maar altijd ná 1010, begonnen is met het slaan van munt op 
of nabij Frieschen bodem in de elfde eeuw. Zijne Gronin
ger munten vormen derhalve het uitgangspunt voor onze 

het eerst bekend gemaakt door von Köhne, Mémoires de St. Petersbourg III, 
Taf. XI, 9 en toegelicht IV, S. 68. Dannenberg nam het daaruit over, en 
verkreeg tevens een afdruk van het ooispronkelijke stuk, welk laatste hij echter 
zelf niet in handen heeft gehad; daar evenwel bij gesleten alsmede bij slecht 
afgestempelde exemplaren van oud-middeneeuwsche munten afbeeldingen en 
afdrukken, ook de beste, een blik op het oorspronkelijke stuk niet geheel kun
nen vergoeden, omdat een geoefend oog op dit laatste somwijlen nog enkele 
sporen van letters ontdekt welke geene reproductie, hoe nauwkeurig overi
gens , terug geeft, zoo blijft de leziug en verklaring hier hoogst onzeker. 

2) Dannenberg merkt zeer juist op dat deze munt verwantschap vertoont 
met gelijktijdige, te Luik en te Maastricht tehuis behoorende, munten. In die 
streken zoeken ook wij haar oorsprong en wel te St. Truijen, immers het 
omsehrift.... I1VDO . . . . dat nooit Liudolf kan wezen, dewijl men toch niet 
midden in het omsohrift cle beginletter mag zoeken, kan zeer goed tot 
SCSTRVDO, of -TRIVDQ aangevuld worden. Dat er te St. Truijen in die 
dagen eene munt bestond is wel waarschijnlijk; bekend toch is een stuk, al
daar onder Karel den groote vervaardigd, alsmede munten uit de twaalfde 
eeuw, bij Dannenberg afgebeeld Taf. XII. 279 en 280. Daarom is het be
staan van een munthuis, te St. Truijen, in het tusschenliggende tijdvak, aan
neembaar en zelfs waarschijnlijk. 
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onderzoekingen, waarbij wij, dank zij de slordigheid en on
beholpenheid der toenmalige muntbeambten, waardoor fou
ten ontstonden die ons hunne gangen verraden, in de ge
legenheid zullen zijn tot het opsporen van bizonderheden 
welke op de zoo duistere geschiedenis van het noorden in 
die dagen eenig licht werpen. Wel moeten wij ons met 
eene hooge mate van waarschijnlijkheid tevreden stellen in 
stede van volkomen zekerheid te hebben, doch die is voor
eerst niet bereikbaar; alleen een langer en nauwkeuriger on
derzoek dan dat waartoe wij, door gebrek aan materiaal') 
bij machte zijn, kan leiden tot vollediger en bepaalder uit
komst dan w¾ tot dusver nog verkrijgen konden. 

De Groninger munten van bisschop Bernulf laten zich ver
deden in twee, scherp van elkander gescheiden, soorten, 
zóo scherp dat, wanneer niet zijn naam op beiden te lezen 
stond, er twijfel kon bestaan of zij wel uit éen tijdvak, 
uit hetzelfde munthuis en van denzelfden muntheer afkom
stig waren. Omtrent dit alles echter is geen twijfel mo
gelijk en zoo blijft ter verklaring van het verschil slechts 
dit eene over, dat men aanneemt, eerstens dat beide soor
ten achtereenvolgens, dus in twee perioden, geslagen zijn, 
ten andere dat de vervaardigers van de eerste soort niet 

1) De verzamelingen welke rijk aan rnunten uit de elfde eeuw zijn, en daar
door van groot belang voor onderzoekingen als de onze, met name de rijks
verzamelingen te Kopenhagen, Berlijn en St. Petersburg, alsmede die van eenige 
bizondere personen in die steden, was het ons niet vergund te bezoeken , en 
die welke, voor ons openstonden, zooals de Nederlandsehe rijksverzamelingen, 
gaven op dit gebied, zoo goed als niets, omdat Nederlandsehe munten uit de 
elfde eeuw daarin schaars, en buitenlandsche in het geheel niet voorhanden 
zijn. Wij maken van dit gebrek aan een zoo uiterst belangrijk materiaal voor 
dekennis onzer oudste geschiedenis, geen verwijt aan de bestuurders dier ver
zamelingen , immers de hooge waarde voor historische onderzoekingen welke 
dergelijke munten bezitten is nog weinig bekend, althans bij ons, en zeker 
kan het nog langen tijd duren alvorens men zich daarover bekommert. als men 
nagaat hoe gering de belangstelling en de zorg der regeering was en is vooi 
de numismatische verzamelingen van den Staat. 
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dezelfde personen waren welke de laatste soort hebben ge
maakt , in éen woord, dat Bernulf te Groningen achtereen
volgens deed werken door graveurs uit twee, om het eens 
zoo te noemen, geheel verschillende scholen. De stempel-
snijders welke hij het eerst te Groningen in dienst heeft ge
had behoorden to t , wat wij gemakshalve zullen noemen, 
de Utrechtsche school, omdat de gravure der te Utrecht 
onder Bernulf geslagen denariën volkomen dezelfde hand 
verraadt die de oudste zijner Groninger muntstempels sneed. 
Te Utrecht trouwens was tijdens en vóór de regeering van 
Bernulf een munthuis gevestigd1). Wij kennen daar
uit munten, geslagen op naam van Hendrik II als 
koning (1002—1014), Koenraad II als koning (1324— 
1027) en wellicht nog van Hendrik III (1039—1056). Het 
is daarom mogelijk dat de muntbeambten welke daar vroe
ger de keizerlijke munt bedienden, overgegaan of liever ge
bleven zijn in des bisschops dienst toen Bernulf op eigen naam 

1) Hoezeer eenige oorkonden gewag maken van de verleening van munt
recht aan de ütreehtsehe bisschoppen, zooals die gegeven door Otto I in 937, 
949 en 953, waarbij het muntrecht te Utrecht, en die van Otto III in 998, 
waarbij hun dat te Bommel wordt geschonken, zoo is tot dusver geen oudere 
bisschoppelijke munt bekend dan die van bisschop Bernulf. Het is dan ook twijfel
achtig of zijne voorgangers, althans op eigen naam, gemuut hebben, omdat 
juist toen het bisschoppelijk numerair onder het bestuur van Bernulf een aan
vang neemt, dat, op 'skonings naam geslagen, verdwijnt. Vermoedelijk heb
ben de Utrechsohe bisschoppen vóór Bernulf wel de inkomsten van den 
muntslag genoten, als gevolg der hun geschonken privilegiën, maar zich nog 
niet met name op de muntstukken genoemd. 

Munten voor den tijd van bisschop Bernulf zijn tot hiertoe teruggevonden, 
behalve van Utrecht, van Deventer, geslagen onder Otto III als koning (983 — 
996). Hendrik II , zondes titel en als keizer 1024—1039), en verder van Hel, 
geslagen onder Hendrik II als keizer (1014—1024) en Koenraad II als koning 
1024—1027). Eindelijk bestaan er munten met het omsshrift Adela Comiüssa 
(Dannenberg S. 473 n°. 1237 enz.) welke met de te Deventer geslagen kei
zerlijke denariën groote overeenkomst hebben, en die vermoed worden aldaar 
te zijn geslagen door de beruchte Adela, dochter van Wichman, graaf van 
Hameland. overleden in 1017, doch bewezen of volkomen zeker is dit nog niet. 
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te Utrecht deed munten, en dat deze zelfde beambten, al
thans de stempelsnijders, door dien bisschop naar Groningen 
zijn gezonden b¾ de instelling van zijn nieuw munthuis 
daar ter plaatse. 

Wij stellen ons de zaak volgenderwijs voor. Bernulf vindt 
bij zijn optreden, als bisschop, in 1027 te Utrecht de ko
ninklijke of keizerlijke munt in werking. Daar wordt, 
hoewel de inkomsten van den muntslag ten bate van de 
Utrechtsche bisschoppen zullen gekomen zijn, nog altijd ge
munt op naam van den koning of keizer, dit blijft ook 
in de eerste jaren van Bernulfs bestuur zoo voortgaan, im
mers de Utrechtsche munten van Hendrik III, die in 1039 
den troon beklom en die dus lang ná het optreden van 
Bernulf moeten geslagen zijn, bewijzen dit. Na de ver
grooting van zijn gebied, met Groningen in 1040, en met 
Deventer in 1046, zal de bisschop eindelijk een aanvang 
gemaakt hebben met op eigen naam te munten en wel het 
eerst te Groningen, tusschen 1040 en 1046; immers had 
hij het ná 1046 gedaan, dan lag het voor de hand dat hij 
de beambten uit het koninklijk munthuis te Deventer, en 
niet die uit het Utrechtsche munthuis naar Groningen had 
gezonden. Nu doet hij de Groninger munt inrichten door 
graveurs en beambten uit Utrecht, die daar blijven totdat 
zich te Utrecht wederom behoefte aan gemunt geld deed 
gevoelen. Daarom roept de bisschop hen terug naar Utrecht 
waar zij blijven werken tot aan Bernulfs dood en ook nog 
onder zijn opvolger, bisschop Willem, zooals blijkt uit de 
voortzetting van die munttype welke onder Bernulf te 
Utrecht begon, en die, op het aldaar geslagen numerair 
van bisschop Willem, wordt vervolgd1). Dat er door Ber-

1) Zie de te Utrecht geslagen munten van Bernulf, afgebeeld bij v. d. Chijs 
De munten der biaseb. v. Utrecht PI. T, 1 — 15 en Dannenberg PI. XXIII. 544. 
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nulf te Utrecht in het laatst van zijn leven is gemunt,, 
volgt hier tevens uit en dat hij het slechts korten tijd liet 
doen mag worden afgeleid uit het feit dat er slechts éene 
munttype door hem in die stad is gebezigd terwijl hij er 
te Groningen twee, te Deventer ten minste drie in gebruik 
heeft gebracht, welke laatste moeten vallen binnen het be
trekkelijk korte tijdvak van acht jaren die tusschen de 
schenking van Deventer, in 1046, en Bernulfs overlijden in 
1054, verloopen zijn. Later toen er te Groningen weder 
behoefte aan gemunt geld kwam, zal de bisschop zijn munthuis 
aldaar voorzien hebben van nieuwe graveurs die de tweede 
periode van zijn muntwezen in het noorden .openen, eene 
geheel nieuwe type invoeren en die ook lichter geld slaan 
dan hunne voorgangers. Deze nieuwe graveurs behooren 
tot, wat wij willen noemen, de Friesche school; waar zij 
vandaan kwamen en wat er naderhand van hen geworden 
is, zullen wij later zien. Beschouwen wij eerst hun werk 
en dat van hunne voorgangers, die tusschen 1040 en 1046 
hebben gewerkt. 

Op de oudste soort der Groninger denariën draagt de 
voorzijde een borstbeeld, vlak van voren gezien, dat door 
de bijgevoegde kromstaf, de tonsuur en de kleeding, wordt 
gekenmerkt als te zijn dat van een hoogen geestelijke. Aan 
een of aan elke zijne, in het veld der munt, ziet men drie 
parelen ***, waarschijnlijk slechts tot versiering daarbij ge
plaatst. Het omschrijft is op de goede exemplaren ¾< S. C. S 
BONIFACIVS. AECHBPS. dat der keerzijde: * IV. BER-
îsTOLDVS. EPS. terwijl in het veld, binnen een cirkelrand, 
in drie regels, de plaatsnaam CRY—ONIN-—GG. wordt 
gelezen. 

te veigelijken met die van bisschop Willem, v. d, Ch¾s Suppl. PI XXVII. 
1. en Dannenberg Pî. XXIII. 545 
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De jongere soort, veelal iets kleiner in middellijn en veel 
ruwer van gravure dan de vorige, heeft op de eene zijde 
de afbeelding van een kromstaf, omgeven door de letters 
BACVLVS, die in het veld verstrooid zijn, en door het 
omschrift: * BERFOLDVS EPS of ERNOLDVS EE. De 
keerzijde, met het omschrift: >fr GROMGGE Afi , dit laat
ste voor alpha et omega, draagt tot beeldenaar een een
voudig kruis, gecantonneerd met vier bollen of parels 1). 

De op- en omschriften zijn duidelijk, zij lichten den beel
denaar toe, noemen de muntplaats en doen ons den munt-
heer kennen. Lang echter bleef het ons een raadsel waarom 
wij hier op,-te Groningen geslagen, munten, den heiligen 
Bonifacius afgebeeld en genoemd vinden. Te Deventer deed 
bisschop Bernulf munt slaan met den naam en de afbeel
ding van den heiligen Lebuinus, te Utrecht met die van 
den heiligen Martinus. In beide gevallen dus met den 
plaatselijken schutsheilige, maar van Groningen is het niet 
bekend dat daar de heilige Bonifacius ooit eene bizondere 
vereering genoten heeft, integendeel, geen kerk of kapel 
onder zijne aanroeping heeft daar ooit bestaan. Indien 
derhalve ook daar de plaatselijke beschermheilige op de 

1) Zie deze munten, welke bij herhaling uitgegeven zijn, onder anderen af
gebeeld in de aangehaalde werken van van der Ch¾s, PI. I en II n°. 16—33 , en 
van Dannenberg PI. XXIII n°. 558 en 559. 

Waarom eerstgenoemde een zoo groot aantal, onderling weinig verschillende 
exemplaren, meestal nog met fautieve en bedorven omschriften deed afbeel
den, betuigen wij niet te begrijpen. Slechts dan wanneer er onzekerheid om
trent de beteekenis van op- en omschriften. bestaat, een gevolg van het feit 
dat men gebrekkige navolgingen en nog geen oorspronkelijk stuk teruggevon
den heeft, kan het voor de numismatische paleografie van belang zijn om 
zooveel exemplaren als mogelijk is, in goede afbeelding, beschikbaar te stel
len. Is echter eene lezing eenmaal ontwijfelbaar zeker, en dus vastgesteld, 
zooals hier bij de Bernulfmunten, dan is de uitgaaf ook van exemplaren met 
gebrekkige omschriften verder nutteloos, of erger, dewijl daardoor slechts 
verwarring kan ontstaan. Wil men er volledigheidshalve melding van maken 
dan is een opgaaf der op- en omschriften in den tekst voldoende. 
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munt ware genoemd, dan had deze laatste ons òf St. Maar
ten òf, indien niet Groningen zelf, maar de bisschoppelijke 
kapel van het praedium onder CRVONIN'GA wierd bedoeld, 
de heilige Walburg, in beeld en schrift te zien gegeven. 
Dit nu is niet het geval; er is hier zeer zeker opzettelijk 
van den regel afgeweken, iets wat wij echter meenen vol
doende te kunnen ophelderen. 

Was Bonifacius niet de beschermheilige van Groningen, 
hij was dit wel van Friesland in het algemeen, en meer 
bepaald van de Friezen aan deze zijde van de Eems, even 
als Ludger het was voor die aan gene zijde van die rivier. 
Door nu den Frieschen beschermheilige op zijne munt te 
plaatsen, gaf bisschop Bernulf aan die munt een meer dan 
plaatselijk karakter, hij maakte die zoodoende, als het 
ware, tot landsmunt voor een veel grooter gebied dan hij, 
strikt genomen, in het noorden bezat, hij stempelde daar
door zijn denariën tot Friesche munten, munten ,voor Fries
land tusschen Flie en Eems, en hieruit mag dan weder 
afgeleid worden dat er toenmaals, buiten de zijne, nog 
geene, in de genoemde landstreek geslagen munt, heeft be
staan. Later verdween St. Bonifacius van de Groninger 
denariën; in zijn plaats komt daarop voor, als teeken van 
den landsvorst en tevens van de kerk, de bisschoppelijke 
staf, zeer naief nader aangeduid door het bijschrift baculus 3). 

1) Was net uit voorzorg om verkeerde duiding te voorkomen of deed een 
zeker bewustzijn van het nog onbeholpene in de kunst om voorwerpen juist 
terug te geven den graveurs in de elfde en twaalfde eeuw de namen voegen 
bij de afbeeldingen welke zij op munten plaatsten, w¾ durven het niet te 
beslissen, maar zooveel is zeker, dat daarvan talrijke voorbeelden bekend zijn. 
Zoo ziet men afgebeeld op Luiksehe munten, een lam met een kruis waarbij 
Agnus patiens, een arend met a(quila) victriæ, een valk met falcvn, de perron 
met perun; op brabandsche munten een schild met scutum; op eene munt van 
Namen, een hoofd met capui; op Maa»triehtsohe munten den sleutel van St. 
Servaas met ctavis. Bij analogie mag men dan ook vragen of niet elders, 
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De vraag is nu van waar kwamen de stempelsiiijders die de 
muntijzers voor deze laatste soort hebben gesneden? Ten 
einde dit te bepalen, moeten wij ons eene uitweiding ver
oorloven. 

Evenals een kunstkenner terstond bij het zien van eene 
schilderij het land en den tijd, alsmede de school, waartoe 
de vervaardiger behoort, kan bepalen, en zelfs somwijlen 
in staat is den schilder bij name te noemen, evenzoo kan 
een geoefend oog veelal ook met volkomen zekerheid bij 
munten het land en den tijd hunner herkomst aangeven. 
Ware dit meer in het oog gehouden dán zou men thans 
niet zoo menige verkeerde toekenning, langzamerhand voor 
waar aangenomen, te bestrijden en te verbeteren hebben, 
immers het karakter in stijl en gravure spreekt, en spreekt 
waarheid ook daar waar op- of omschriften bedorven ja 
wel eens leugenachtig zijn. Heeft men ergens munten, welke 
elders te huis behooren, nagevolgd, of nog sterker, nage
slagen, dan doet men verkeerd met dergelijke stukken te 
rangschikken onder de munten welke tot prototypen heb
ben gediend; men moet dan hunne ware herkomst trach
ten op te sporen met behulp van hetgeen men gewoonlijk 
de fabriek noemt, dat is het eigenaardig sprekende m stijl 
en gravure. Miskenning van dien grondregel is oorzaak 
dat eene weinig talrijke groep van zeldzaam voorkomende 

waar steden, burchten, kerken zijn genoemd, de afbeeldingen zoo goed moge
lijk naar de natuur genomen zijn, met andere woorden of die geene portret
ten zijn. Iu dat geval toch krijgen, hoe ruw en klein die afbeeldingen mogen 
wezen, zij eene bizondere waarde, vooral voor de kunsthistorie, omdat er stel
lig geen oudere afbeeldingen, dan die op die munten, tot ons kwamen en, 
misschien enkele miniaturen uitgenomen, er in den regel niets dergelijks uit 
de vroegere middeleeuwen bewaard bleef. Van groot belang zijn Utrechtsche 
munten van bisschop Bernulf, waarop men eene versterkte brug met sluisdeuren ziet, 
nader aangeduid door het bijschrift Trajectum. Wat afbeeldingen van ge
bouwen betreft, zoo behooren die op munten van Aken, Luik, en vooral 
van Duisburg, tot de merkwaardigste. 
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munten uit de elfde eeuw, geheel verkeerd te huis ge
bracht en onjuist geattribueerd is geworden, te meer om
dat de omseliriffcen daarop voor een deel zeer bedorven en 
alzoo onverstaanbaar zijn. De voornaamste verscheidenhe
den dezer groep zijn de volgende stukken: 

1. Voorzijde >Jt GODEFRIDVS. Getonsureerd hoofd van 
voren, door een nimbus omgeven; aan elke zijde daar
naast drie parelen %*. 

Keerzijde *J< M6R6 CITAS, een gebouw met twee 
hooge gevelspitsen nevens elkander geplaatst. 

2. Voorzijde als n". 1, Keerzijde ^ M6R6 CIVITAS. Ge
bouw , met rond koepeldak, waarin CII en waar naast 
^ — S wordt gezien. 

3. Voorzijde als n°. 1, doch met dit omschrift ^ VSA 
0AX2ER. 

Keerzijde als n°. 2 maar met het omschrift •ft AN-
SERAQOOS 1). 

Zij zijn van goed zilver; voor het gewicht van zijn exem
plaar geeft Dannenberg 0.62 gram aan, terwijl drie door 
ons gewogen exemplaren 0.65: 0.60: 0.55 gram wegen, dus 
gemiddeld kan hun gewicht worden gesteld op ^^p = 0.605 
gram. Dat dit drietal bijeen behoort is niet twijfelachtig. 

1) Deze munten zijn het eeist, in 1850, bekend gemaakt door dr. B. von 
Kóhne in zijne verhandeling: Ueber die im Russischen Beieh gefundenen Abend-
lándiscben Mirazen des X, Xr nnd XII Jahrhimderts , bl. 97 en PI. III. S, 9. 
Hij zegt daaromtrent- »Diese Miinzen gehòrten dem Punde an, welcher über-
wiegencl aus Lothrmgischen und Friesischen Geprágen bestand." Later zijn zij 
beschieven in het derde deel der tweede afdeeling van den Catalogus der ver
zameling van wijlen C. .1. Thomsen , Kopenhagen 1876, bl. 262, n°. 12645— 
12647 alwaar zij worden toegekend aan Godfried, 1049 —1070, hertog van 
Neclerlotharingen. Eindelijk gaf Dannenberg m zijn meer genoemd werk bl. 
1 4 3 . en PI. XIII nos. 304—307, deze munten op nieuw uit. Hij heeft die 
echter, even als von Köhne, toegekend aan den Godfried die ná het mid
den der elfde eeuw optrad in stede van aan dien hertog die, bekend als God
fried met den baard , iu 1048 uit zijne leengoederen ontzet is. Omtrent de 
veiklanng dei plaatsnaam dwalen beide öchrijvoi¾. 

7 
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No. 2 vormt als het ware een schakel welke de beide an
deren verbindt, en evenmin valt het te betwijfelen dat alle 
drie munten van Prieschen oorsprong zijn. Om daarvan 
overtuigd te worden behoeft men deze munten slechts naast 
die te leggen welke onder Bruno III in verschillende plaat
sen geslagen zijn, als ook naast de denariën met den krom
staf, door bisschop Bernulf te Groningen gemunt. Al die 
munten dragen hetzelfde zeer eigenaardige karakter van 
stijl en gravure, in lettervorm, reliëf en bewerking cler 
muntsehijf, zoodat men voor allen wel tot gelijken oor
sprong zou moeten besluiten, en dewijl dit, wat tijd en plaats 
betreft, niet mogelijk is, zoo moet men aannemen dat de 
stempelsnijders achtereenvolgens gewerkt hebben voor de drie 
op die stukken genoemde muntheeren. Het komt er dus 
op aan uit te maken in welke volgorde dit is geschied. 
Een toeval, niet meer of minder dan een stempelfout, 
komt ons te hulp om deze anders onoplosbare vraag te 
beantwoorden, ons daarbij tevens in de gelegenheid stellende 
om met nauwkeurigheid het tijdstip te bepalen waarin men, 
onder Bruno III, moet begonnen zijn munt te slaan in de 
verschillende gouwhoofdplaatsen tusschen Flie en Lauwers. 

Onder de talrijke Brunomunten welke te Dokkum ge
slagen zijn, treft men een zeer zeldzame verscheidenheid 
aan waarbij, voor het hoofd des konings op de voorzijde, 
de gewoonlijk daar geplaatste kruisscepter vervangen is 
door een kromstaf. Men heeft dit aangezien als een teeken 
dat die munt door eenen, waarschijnlijk Utrechtschen, bisschop 
zou zijn nageslagen1), maar daarbij niet bedacht hoe het 
alleronwaarsehijnlijkst zou wezen dat een kerkvorst die 
het muntrecht bezat en, blijkens de munten van Bernulf, 

1) Vergelijk hetgeen Dirks daarover zegt in de Vrije Fries VI. bl. 8, en 
zie de munt beschreven: Catalogus Baart de la Faille, Amst. 1869 bl. 147 
n°. 4462, alsmede Dannenberg. t. a. p. S. 203 n°. 501, afgebeeld PI. XXII. 501. 
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gelijktijdig met Bruno ook uitoefende, die zwaarder dena-
riën sloeg dan gene, zich zou schuldig maken aan eene 
daad die door niets gerechtvaardigd, door geen enkelen grond 
verklaard kan worden. Bovendien zou dan ook de plaats
naam veel minder juist geschreven of door eenen anderen 
vervangen zijn. Deze munt heeft derhalve aan iets anders 
haar ontstaan te danken gehad; het ging met haar zooals 
met meer andere, men zocht in den regel in elk teeken 
eene diepe beteekenis, zonder zich af te vragen of dit waar
schijnlijk en overeenkomstig met den tijd is. Toch is die 
kromstaf op Bruno's munt zoo moeilijk niet te verklaren, 
als men maar in het oog wil houden op welke wijze de 
muntstempels in de middeneeuwen vervaardigd werden. 
Dit geschiedde, om kort te gaan, met behulp van een aan
tal poinçons waarmede letters en figuren, geheel of bij ge
deelten , in het staal der stempels werden geslagen, en aan
gezien dit werk uit de hand, misschien dikwerf door hand
werkers die zelven niet lezen konden, is verricht, zoo ontston
den op die wijze allerlei gebrekkige omschriften en stempel-
fouten. Mets is waarschijnlijker dan dat ook zoo, bij het 
maken van den stempel waarmede de hierbedoelde Dok-
kunimer Brunomunt vervolgens is geslagen, de werk
man een verkeerd poinçon heeft gebruikt, namelijk een 
waarop de kromstaf in stede van een waarop de Jtruisscep-
ter was gesneden. Zoo ontstond op eenvoudige en na
tuurlijke wijze de munt die, eeuwen later, aanleiding-
gaf tot zooveel hoofdbreken van geleerden. Indien een 
stempelsnijder in de munt te Dokkum deze vergissing kon 
begaan, dan moet hij noodwendig een poinçon met den 
kromstaf ter zijner beschikking hebben gehad; hoe kwam 
hij daaraan, immers te Dokkum is nooit munt geslagen 
waarop dit teeken voorkomt? Hij kon het alleen onder 
zijn bereik hebben, indien hij het vroeger gebruikt of van 
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.elders medegebracht had, en dewijl in de Friesehe gewes
ten nergens anders dan in de villa Cruoninga, toen ter 
tijde, munt is geslagen waarop een dergelijke kromstaf is 
afgebeeld, zoo mag men met eenigen grond gissen, dat de 
man, die te Dokkum de stempels voor de Brunomunten 
maakte, vroeger hetzelfde had gedaan te Groningen voor 
de denariën, welke bisschop Bernulf daar deed slaan, met 
den kromstaf als hoofdtype. Deze gissing wordt nog ver
sterkt wanneer men den kromstaf op beide muntsoorten 
vergelijkt, immers dan blijkt het dat die, tot in kleinighe
den gelijk, wel van een zelfde poiçon moet herkonistig zijn. 

Neemt men deze verklaring aan, eene verklaring natuur
lijker en daarom aannemelijker dan die welke anderen heb
ben gegeven, dan gissen wij verder dat het munthuis te 
Dokkum voor het eerst geopend zal zijn kort ná of nog in 
het jaar van Bernulfs overlijden, alzoo omstreeks den jare 
1054 en dat verder, zoowel daar als vervolgens ook in an
dere gouwhoofdplaatsen, te weten Bolsward, Stavoren, 
Lhrwett *) fcusschen 1054 en 1057, toen Bruno III stierf, de 

1} Opmerkelijk is het dat er geen munten van Bruno III bekend zijn waarop 
de plaatsnaam Emnighem voorkomt, dien men later wel op de Egbertmunten 
ontmoet. Slechts éene soort, en dan nog maar m een enkel exemplaar, is 
bekend waarop de uitgang ÏTVM of HVM gelezen kan worden . voorafgegaan 
door eenige niet duidelijk gekarakteriseerde letters waaruit de heer Diiks 
(Vrije Fries IV. bl. 349) MILD, alzoo MILDNVM heeft gelezen, eenen naam 
waarin hij en , op zijn voetspoor, ook van der Chijs en Dannenbeig, vragender
wijs dien van het doïp Midlum nabij Hardingen, wil zien. Dewijl Bolsward als 
hoofd- en muntphiats van Westergo voorkomt, zoo valt aan Midlum niet te 
denken. Waarschijnlijk is deze munt met eenen slordigen en fautieven stem
pel geslagen, immers ook de R in BRVN staat omgekeeid, en ontstond zoo
doende een omschrift dat min of meer gelijkt op den naam Midlum. Is dit 
muntje te Emnighem geslagen? Het kan zijn, wij beslissen hier n ie t , doch 
het kan ook zijn dat Bruno's muntmeester, elders nog niet geieecl, zoodoende 
te Emuighem, dat onder alle bovengenoemde gouwhoofdplaatsen het verst 
van Groningen verwijderd i s . niet begonnen was met munten, toen Bruno in 
Juni 1057 stierf. 
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talrijke munten werden geslagen welke er van dezen graaf 
moeten geweest zijn l). Men vraagt misschien, is het waar
schijnlijk dat bij zoovele mnntplaatsen als de munten van 
Bruno III en Egbert I ons leeren kennen, in al die plaat
sen dezelfde werklieden hebben gewerkt? Wij meenen van 
ja; zeer zeker althans zal dit het geval geweest zijn met 
de hoofdbeambten en de graveurs. Talrijk zijn graveurs 
heden ten dage nog niet en toen zullen zij het veel minder 
geweest zijn. Er zijn voorbeelden bekend die aantoonen 
hoe muntmeesters en graveurs van de eene plaats naar de 
andere gingen om hun bedrijf uit te oefenen2), en wanneer 
men bedenkt hoe betrekkelijk eenvoudig in de elfde eeuw 
de techniek van het muntwezen was, dan heeft ons ge
voelen omtrent het achtereenvolgens muntslaan in verschil
lende plaatsen door dezelfde personen, niets onwaarschijn-
lijks. Later zullen wij zien wat de vermoedelijke reden van 
dit muntslaan op vele plaatsen zal geweest zijn. En dat 
inderdaad de munters toen van de eene plaats naar de an
dere zijn gegaan, bewijst ons eene andere stempelfòut 

1) Wat voor een kort tijdvak voor het munten onder Bruno's bijna twintig
jarig bestuur pleit , is hot feit dat er slechts een munttype door hem werd 
gebezigd , een type welke nog korten tijd na hem , onder Egbert I, in ge
bruik bleef. Had Bruno gedurende langer tijd gemunt , zijn numerair zou 
dan, even a h dat van zijn tijdgenoot bisschop Bernulf, meer dan éene type 
hebben veitoond. Bij zijn bloeder Egbeit I is dit inderdaad het geval, van 
hem zijn drie typen bekend die vallen tusachen de jaren 1057 en 1068 of 
wellicht een iets korter tijdsverloop. 

2) Ziehier enkele voorbeelden. In 1434 is te Deventer de muntmeester 
van den heer van Batenborgh ter dood gebiacht , wegens het slaan van va,lsch 
geld. Overijss. Almanak voor Oudh. en Lett. 1840 bl. 51. 

Uit het proces van Dirk Hamer (1657—1659), blijkt dat de graaf van Re ek-
heini zijne mumtstempels deed vervaardigen door den stempelsnijder van den 
vorst-bisschop van Luik. 

Hendrik van Velthuijzen, uit Deventer, werkte eerst als muntmeester te Ap-
pingadam toen de Staten der Ommelanden, in het laatst der zestiende eeuw, 
aldaar eigen munt deden slaan en later als zoodanig te Grorinchem. Fe i th , 
Mrmtregt der Ommelanden, bl. 17 en verv. 
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welke wij aantroffen op eene munt van Bgbert I. Op dat 
stuk toch1) zien wij twee verschillende plaatsnamen ge
noemd, hetgeen alleen verklaard kan worden wanneer men 
aanneemt dat de maker van dat stuk, met zijne werktui
gen en stempels, achtereenvolgens op beide plaatsen werkte 
en zich, bij vergissing, van eenen ouden stempel heeft be
diend. 

De juiste classificatie, vooral wat de tijdsorde betreft, van 
de Friesche munten die den naam Egbertus te lezen geven, 
is moeilijk en, voor ons, nog in geenen deele vaststaande. 
Dat Egbert I gedurende een zeer kort tijdsverloop, onmid
delijk na den doocl zijns broeders, voortging met munt te 
slaan volgens Bruno's type, achten wij zeker. Op die mun
ten wordt, op de voorzijde, des konings beeld behouden doch 
zijn naam vervangen door EOBERTVS. De keerzijde heeft 
nog den naam BRVN, omgeven óf door EOBERTVS óf door 
den, tot >J« SELHRON bedorven, plaatsnaam van Stavoren 2). 
Yan andere muntplaatsen is deze type voor Egbert niet 
bekend. Deze soort is trouwens zoo buitengewoon zeldzaam 
dat men gerust mag aannemen dat de, volgens deze type 
geslagen munten, nooit talrijk zullen geweest zijn. De 
vraag blijft echter welke soort daarop is gevolgd. Immers 
er zijn twee typen welke Egberts naam dragen en die, niet 

1) Op de eene zijde leest men BODLINVVER, op de andere CHI—MIEHC, 
dat is Bolswerd en eene zeer bedorven spelling van Einnighem. Hieruit blijkt 
dat dezelfde munters eerst te Bolsward en daarna te Enimigheirn hebben gewerkt, 
want de zuiverste lezingen komen op de oudste, onder gelijksoortige elfde-
eeuwsohe munten, voor. Zie het stuk, dat door v. Köhne in het Zeitschr. für 
Miinz-, Siegel- unà Wappenk. îJeue folge I. S. 322 n°. 5, het eerst bekend 
is gemaakt, doox Dixks besproken in de Revue Beige, 4e S. I. (1863) p. 411 en 
verder b¾ Dannenberg, t. a. p. S. 206 n°. 515. De heer Dirks komt tot de 
zonderlinge uitkomst dat de bedorven naam die van een pagus zou zijn waarin 
Bolswerd gelegen was. 

2) Zie die munten. het eerst bekend gemaakt door v. Köhne, later door 
Dirks en v. d. Chijs besproken, beschreven bij Dannenberg t. a. p. S. 205 , n°. 
510 en 511. 
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gelijktijdig, maar achtereenvolgens geslagen zijn; waarschijn
lijk is daaronder de oudste, die waarvan de type afgeleid 
schijnt te wezen uit de Brunotype, doch hiertegen strijdt 
het feit dat er twee muntvonden bekend zijn waarin deze 
type ontbreekt maar waarin Brunomunten met Egbertmunten, 
volgens den Goslarschen type geslagen, voorkwamen '). Het 
ontbreken der oudere Bgberttype in die muntvonden kan 
echter ook andere oorzaken hebben, zoodat men, alleen 
daaruit, nog niet mag besluiten tot het niet bestaan dezer 
munttype, op het oogenblik dat cle bedoelde verzamelingen 
aan de aarde werden toevertrouwd. Wij hebben ten min
ste geen genoegzamen grond gevonden om de Goslarsche 
type vroeger te stellen dan de andere Egberttype, alhoe
wel wij nu nog geene besliste uitspraak durven doen. 
Nauwkeuriger onderzoek, dan dat waartoe wij bij onze 
beperkte hulpmiddelen in staat waren, van den in
houd der muntvonden, waarin Egbertmunten voorko
men, kan hier alleen volkomen zekerheid geven. Aange
nomen derhalve dat de gewijzigde Brunotype aan de Gos-

1) In het voorjaar van 1863 zijn in Ehstland, op het landgoed Piep in het 
kerspel Maria Magclalena , bij het aanmaken van land in het veen, behalve 
een stuk bewerkt zilver, '220 munten van das metaal gevonden, welke waar
schijnlijk tussehen 1080 en 1090 daar verborgen werden. Onder die munten 
waren de volgende Friesche, te weten penningen geslagen onder Bruno III, éen 
te Dokkum, twee te Liuvert en éen te Stavoren en verder éen exemplaar van 
een Egbertmnnt, volgens de G-oslarsehe type te Stavoren gemunt. Zie Ber-
liner Blátter für Mönz-, Siogel- und Wappenk. VI band S. 277 en daaruit bij 
Dannenberg, a. w. S. 57 § 44. 

De andere hier bedoelde schat, bestaande uit 2200 geheele en eenige brok
ken van munten, is in het najaar van 1878 op cle hoeve Graeslid in het ker
spel Tyndalen, Stift Drontheim in Noorwegen ontdekt; ook deze schijnt tus
sehen 1080 en 1090 aan de aarde toevertrouwd te wezen. Daarin kwamen 
de volgende Friesche munten voor: Bruno III, Dannenbergnos. 501, 502 en 508, 
denariën van Dokkum, Liuvert en Bolsward, de laatste met bedorven om-
schrift, en Egbert, Dannenberg nos. 527a, 528, 530 en 532, penningen te 
Bolsward, Dokkum, Garreweer en Stavoien geslagen, allen met de Goslar-
sche type. Zie Zeitschrift für Numiamatik von dr. A von Sallet. VII. S. 378. 
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larsche voorafging, dan zal deze waarschijnlijk niet vele 

jaren na Egberts optreden in gebruik zijn gebracht. Daarop 

is het gekroonde hoofd des konings in profiel, met den 

kruisscepter er neven, vervangen door een eenvoudig kruis, 

gecantonneerd met vier parelen of bollen, eene toen en 

vroeger zeer algemeen gebezigde type. Het omschrift be

vat afwisselend, óf den naam des muntheers, Ecbertus, óf 

dien der muntplaats. Evenzoo, maar dan juist in omge

keerde orde, leest men op de keerzijde den naam van de 

muntplaats of dien van den muntheer, gescheiden door twee 

dwars over het vlak der munt loopende parellijnen, waar-

tusschen nu het zich daar ter plaatse op de Brunomunten 

bevindende BEVN vervangen is door het woord MÜNETA, 

afgekort tot NOTA en, in een enkel geval BOKD, waarin 

wij , hetzij eene bedorven spelling van BBVK", hetzij eene dito 

van BOD, het begin van den plaatsnaam van Bolsward, mee-

nen te herkennen, Dat er door verwisseling van stempels al

lerlei misslagen ontstaan zijn, is niet vreemd1), dit bewijst 

echter eene haastige en zeker eene slordige munting onder 

Egbert I. Deze geheele klasse zijner munten, clie wij ken

nen voor Dokkum, Bo]sward, Stavoren, Liuvert en Bm-

mighem, dus, op laatstgenoemde na , van alle plaatsen waar 

ook Bruno III heeft gemunt, draagt de onmiskenbare blij-

1) Zoo bestaat er een misslag met het kruis en de vier parelen. zoowel op 
de voor- als op de keeizrjde en de zeer bedorven omschriften Egbertus en 
Emnighem, afgebeeld bij Dannenberg PI. LVIII n°. 1301. Eene andere beeft 
tussehen de parellijnen ABV¾1" in plaats van BR VN, en daaioukeen 1IES-
WAO, den bedorven plaatsnaam van Liuvert , Dannenberg S. 207 n°. 525. Ein
delijk eene met het omsehiift Ecbertus op beide zijden, Dannenberg S. 206 
n°. 512. 

Men heeft aan deze en deigelrjke stukken een te groot gewicht gehecht en die 
fautieve omschriften op allerlei wijze willen verklaren, behalve op de eenig 
ware, namelijk door hun ontstaan toe te schrijven aan de slordigheid en on
beholpenheid der sternpelsnijders en munters. Zij wijzen ons op den ellendi-
gen toestand van het muntwezen tijdens de eerste helft van graaf Egberts 
regeering. 



105 

ken van eenen sterken achteruitgang in het muntwezen. De 
spelling der plaatsnamen wordt steeds gebrekkiger, de gra
vure niet minder, de munten gaan terug in gewicht en 
nemen zóo zeer af in gehalte, dat men er zeldzaam eene 
aantreft van het goede zilver der Brunomunten, doch meer
malen exemplaren ontmoet die bijna van geel koper schij
nen gemaakt te zijn. Slechts in éen opzicht ziet men eene 
verandering welke geen teeken van achteruitgang kan ge
noemd worden. De middellijn der stukken begint grooter 
te worden. Ten deele zijn deze munten nog juist even groot 
als die van Bruno en Bernulf, ten deele zijn zij iets groo
ter en daardoor gelijk aan die welke volgens de G-oslarsche 
type geslagen zijn. Hierdoor vormen zij als het ware den 
overgang tusschen beide genoemde soorten en dit is wel het 
gewichtigste argument voor de juistheid der, door ons hier 
ook gevolgde, chronologische orde der Egbertmunten. 

Aangenomen dat die juist is, dan komen wij tot de vol
gende veronderstellingen. 

Het muntwezen, door Bruno III georganiseerd met be
hulp van de vroeger onder Bernulf te Groningen werkzaam 
geweest zijnde munters, en inzonderheid stempelsnijders, is 
op denzelfden voet voortgezet onder Egbert I , doch door 
ons onbekende oorzaken achteruitgegaan en verloopen. Waar
schijnlijk heeft gebrek aan muntmateriaal bij groote behoefte 
aan gemunt geld, aanleiding gegeven tot achteruitgang van 
het gehalte, en, gebrek aan goede graveurs, daar de eerste 
ook gestorven kunnen zijn, inlandsche muntbeambten zelf 
aan het vervaardigen der stempels gezet, die, dewijl zij 
weinig geoefend waren in de stempelsnijkunst, evenals in 
het lezen, nu allerlei slechte en fautieve stempels vervaar
digden en gebruikten 1). Een en ander eischte voorziening, 

1) Hetgeen hier voorkomt ten opzichte van munten uit de elfde eeuw, is 
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er was slechts een stoot noodig om tot eene reorganisatie 
over te gaan, en die stoot kwam, zooals gewoonlijk, van 
bniten. 

Op den bisschoppelijken zetel te Utrecht was Bernnlf, die 
den 19 Augustus 1054 overleed, opgevolgd door Willem, 
uit het geslacht Pont gesproten. Ook van hem bestaan 
munten en wel twee soorten, de eene, nog geheel volgens 
de door Bernulf voor Utrecht gebezigde type geslagen, die 
zeer zeldzaam is, de andere soort volgens eene nieuwe, van 
alle munten zijner voorgangers afwijkende type, gemunt. Deze 
laatste soort, waarvan de exemplaren veel meer voorkomen, 
kan weder in drie verscheidenheden gesplitst worden, als 
a met des konings gekroond borstbeeld, vlak van voren gezien, 
en het omsehrift: ^ HBNBICVS RE(X) en op de keerzijde 
dat van den bisschop, rechts in profiel met den kromstaf 
voor zich, en het omsehrift: >Jt WIIHEINTVS, waarvan talrijke 
stempelverscheidenheden bekend zijn; b de beide borstbeel
den in profiel, dat des konings of rechts of links gewend 
met den kruisscepter voor zich; en eindelijk c beide borst-

sedert dien tijd en tot op den huidigen dag toe, in Nederland een gewoon ver
schijnsel gebleven. Wanneer men ergens een munthuis inrichtte of reorgani
seerde en prijs stelde op fraaie stempels, dan werd de vervaardiging daarvan 
opgedragen aan buitenlandsche kunstenaars, daartoe opzettelijk ontboden en 
aangesteld. Deze leerden hunne kunst aan inlanders, welke haar , in den regel 
spoedig, in steeds dieper verval brachten totdat opnieuw verbetering uit den 
vreemde kwam opdagen. Op die wijze heeft men, wat betreft de kunstwaarde 
onzer oude munten, door alle eeuwen heen, geregeld eb en vloed, doch aan
gezien de vreemdelingen die hier gewrocht hebben, lang vergeten zijn en hunne 
namen slechts nu en dan toevallig bewaard bleven, zoo heeft men langzamer
hand hun werk voor dat van onze landgenooten gaan houden en de arbeid van 
Franschen, Walen, Duitschers en zelfs van Italianen, in plaats van ingevoerde 
kunst, zooals inderdaad het geval is, aangezien voor nationale kunstvoortbreng
selen. Of op kunstgebied ten onzent zoo iets ook in andere vakken niet het geval 
was, zullen wij hier niet nagaan, maar tot troost voor hen die altijd jamme
ren over het verondersteld verval onzer nationale kunst, zou een weinig meer 
wetenschappelijke historiekennis en minder partijdigheid bij geschiedkundig 
onderzoek, zeer aan te bevelen zijn. 
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beelden vlak van voren l). Al die munten dragen hetzelfde 
karakter wat gravure, grootte en gewicht betreft; zij zijn 
kennelijk afkomstig uit hetzelfde munthuis. Te Utrecht 
moet dit naar alle waarschijnlijkheid niet gezocht worden, 
te Deventer nog minder, maar ergens in het noorden, want 
een zekere overeenkomst met de latere Egbertmunten vol
gens de Goslarsche type geslagen, is onmiskenbaar. Dat 
de munten van bisschop Willem uit het laatst van zijn 
leven dagteekenen, is ook zeker, omdat bisschop Koenraad, 
die hem in 1076 opvolgde, de sub c genoemde type, wei
nig gewijzigd, ook nog heeft gebruikt. De gissing dat Wil
lem deze munten te Groningen heeft geslagen, ligt voor de 
hand, daar toch had zijn voorganger veel doen munten, en 
overeenkomst met gelijktijdige Friesche munten zou daar 
een natuurlijk verschijnsel wezen. Wij meenen echter dat 
de bedoelde stukken te G-roningen niet vervaardigd zijn, 
immers ware dit het geval, dan zou de bisschop, even als 
hij het te Utrecht deed, ook daar de type zijns voorgangers, 
geheel of gewijzigd, op zijne munt behouden, den naam der 
muntplaats niet ongenoemd gelaten en ook zijn bisschop-
pelijken titel wel niet verzwegen hebben. Wij zoeken de 
muntplaats derhalve elders en wel in een graafschap dat toen 
eerst kort geleden aan de Utrechtsche kerk en aan Willem 
zelf was geschonken. In de schenkingsoorkonde, gegeven 
te Werden den 6 Mei 1064, schenkt koning Hendrik IV aan 
Willem, bisschop van Utrecht en de kerk aldaar, in eigen-

1) Zie de verschillende munten van bisschop Willem afgebeeld en beschre
ven bij v. d. Chijs, de munten der bisschoppen enz.- van Utrecht, PI. III , 
1 — 12, 1XVII. 1. Catalogus Thomsen 2« afd. I. 342 N°. 4034—4049 en Dan-
nenberg PI. XXIII. 515—549. Gelijk de munten van Bernulf, Bruno UI, Eg-
bert I enz., zijn ook die van Willem , schier uitsluitend teruggevonden in het 
noorden en oosten van Europa. Voor zooveel ons bekend is, kwam daarvan 
nog geen enkel exemplaar uit onzen bodem te voorschijn. 
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dom: „ Comitatum omnem in Westlinge, et circa oras Bheni, 

„quem Theodoricus co/nes hahuit, cmn omnibus ad hannum He

lium pertinentibus, miiversisque ad eundem Comitatum respi-

„cientibus, hoc est, Abbatia in Eg monde, utriusque sexus man-

„cipiis, areis, aedificiis, agris, pralis, pasctds, ter ris cultis et 

„incultis, aqiás, aquaimnqae decursibus, piscationibus, eæitibus 

„et reditibus, viis et inoiis, quaesitis et inquirendis, mercatis, 

„MONETis, teloneis, forestis eidem 8. Dei Ecclesiae Trajecten-

„sis in propri/im tradidimus, et in aeternum, omni contradictione 

„remota possidendum coucessimus.'''' l) Alzoo het westelijkste 

der Friesche gewesten, over het Plie gelegen, het latere 

Westfriesland, het graafschap voorheen door graaf Dirk be

stuurd, met, onder anderen, het recht van muntslag. Ten 

gevolge van die gift en in dat graafschap, meenen wij, dat 

de bedoelde munten door bisschop Willem zullen geslagen 

zijn. Waar? dat is niet met zekerheid te zeggen. Wellicht 

te Medemblik, misschien ook elders2), doch ons is dat hier 

1) Zie de oorkonde bij Heda p. 128 en van Mieris Charterboek I. bl. 66. die 
ten onrechte Westflinge in plaats van Westlinge lezen, en verder bij v. d. 
Bergh Oork. boek v. Holland I. bl. 55 n°. 86. 

2) De zaak verdient een nader onderzoek. Er moet een bepaalde reden be
staan waarom Willem hier den bisschopstitel weg laat en de omntplaats niet 
noemt. Vooral het eerste is opmerkelijk en op munten van Utrechtsohe bis
schoppen uiterst zelden voorkomende. Behalve op deze munten en op die welke 
men gewoonlijk aan bisschop Dirk van der Are (1198 —1212) toekent, doch 
die niet van hem zijn, is het ons niet bekend dat de Utrechtsohe kerkvorsten 
hunne namen, zonder toevoeging van titel (episcopus, electus, postiúatus), op 
munten hebben geplaatst. Op zijne te Utrecht geslagen munt deed Willem 
zijn naam door den titel episcopus volgen. 

Voor Medemblik als de plaats van herkomst, laat zich een en ander aan
voeren. Daar toch bestond van oudsher eene munt die in 986 voor een ge
deelte in eigendom werd geschonken aan graaf Ansfried en die door hem wederom 
afgestaan is aan de abdij van Tborn , welke in dat bezit nog bevestigd werd 
in 1292 (Zie v. d. Bergh, Handboek der Mid. Ned. Geogr. 2° drak bl. 147). 
Zou juist het daardoor verdeeld bezit van de munt te Medemblik ook aanlei
ding hebben kunnen geven tot het niet noemen van deze plaats door bisschop 
Willem op zijne munten? 
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onverschillig. Voor ons onderzoek is het voldoende te we
ten dat bisschop Willem ergens in de Friesche gewesten 
munt sloeg, en dat hij dit deed in of kort ná het jaar 1064. 
Zijne toen vervaardigde munten toch zullen weldra bekend 
en, om hun goed gehalte en gewicht, algemeen gewild zijn 
geweest. Het laat zich deoken dat daardoor de Egbert-
munten verdrongen werden en graaf Egbert, wilde hij zijne 
munt niet geheel zien verloopen en buiten cours stellen, 
gedwongen was verbetering in zijn muntwezen te bren
gen. Hij deed dit dan ook; hoe en op welke wijze, wordt 
ons door de munten zelven geleerd, en wanneer dit voorviel 
is ook te bepalen, immers in de allerlaatste jaren van zijn 
leven, aangezien Willem niet voor 1064 en Egbert niet ná 
J068 de hier bedoelde munten kan geslagen hebben. In die 
vier jaren dus vallen én de munten welke in Westlinge, én 
die welke volgens de Goslarsche type in Friesland tusschen 
Flie en Eems zijn geslagen. Deze tijdsbepaling strookt volko
men met hetgeen uit muntvonden en van elders bekend is. 

Alvorens van dit onderwerp af te stappen, willen wij nog 
even nagaan wat graaf Egbert toen deed. Opnieuw is het 
een stempelfout welke ons den loop van zaken bloot legt 
en licht geeft, daar waar de geschreven geschiedenis zwijgt. 

Wanneer eene muntsoort die achteruitgegaan en verloo
pen is, verbeterd en weder in cours gebracht zal worden, 
dan is het noodig dat gehalte en gewicht worden hersteld, 
maar om zeker te zijn is het daarbij tevens noodig dat de 
kwade indruk der vroegere munt worde weggenomen. Dit 
nu kan niet beter en spoediger geschieden dan door veran
dering van den beeldenaar. Vooral in de middeneeuwen, toen 
de groote menigte, het lezen onkundig, eene munt niet aan de 
omschriften maar aan de typen, den beeldenaar, herkende, was 
dit het geval. Om nu eene munt spoedig te doen verspreiden 
en aannemen, lag het voor de hand dat men daarop, meer 
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of minder bedriegerijk, den beeldenaar eener algemeen be
kende en gewilde muntsoort, van gelijke waarde als die 
waarvoor men bet eigen product in omwandeling wensehte 
te brengen, navolgde. Dit is dan ook gedurende de mid
deleeuwen en later zeer veel gedaan, en daarin vindt men 
de verklaring waarom men te Groningen, ja zelfs te Jever, 
munten beeft geslagen die, wat den beeldenaar betreft, vol
maakt overeenkomen met andere welke de heilige Lode-
wijk deed vervaardigen in Frankrijk. Zoo deed men in de 
dertiende eeuw, zoo ook in de elfde, en eigenlijk heeft men 
overal en altijd zoo gedaan. Ook graaf Egbert greep dit 
middel aan toen hij, ná 1064, zijne munt wilde of moest 
verbeteren. En nu is het opmerkelijk om te zien hoe han
dig hij met bisschop Willem concurreerde. 

Het had voor de hand gelegen dat hij des bisschops de-
nariën die de zijne verdrongen, zooveel mogelijk had nage
volgd in type, grootte en gewicht, dan toch ware hij ver
zekerd dat zijn nieuwe denariën niet meer zouden geweigerd 
worden. Dit echter deed hij niet of slechts ten deele. Wel 
waren zijne nieuwe munten even groot en zwaar als de ge
noemde bisschoppelijke, maar tot type koos hij zijn voor
beeld op munten die nog algemeener bekend, nog meer 
gewild waren dan die van Willem, omdat zij door hooger 
vorst geslagen en langer tijd in gebruik waren dan gene. 
Egbert bootste het beste keizerlijke geld na van zijn tijd, 
hij copieerde den beeldenaar der keizerlijke denariën welke 
te Groslar werden geslagen of liever, eenigen tijd te voren 
waren geslagen, immers wanneer men eene der oudste mun
ten van Goslar, een denarius welke geslagen moet zijn on
der Hendrik III als keizer, dus tusschen 1046 en 1056 5) , 

1) Afgebeeld bij Dannenberg a. w. PI. XXIX. N°. 667, te vergelijken met 
de munten, aldaar te vinden PI. XXII. N°. 526—534. Zelfs, het kruisje tus „hen 
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vergelijkt met de munten van Egbert welke wij hier be
doelen , dan is de overeenkomst zoo in het oogvallend groot, 
dat zonder de omschriften die munten uit hetzelfde munt-
huis zouden herkomstig schijnen te zijn. Dit geeft aanlei
ding tot het vermoeden dat Egbert meer deed dan alleen 
de Goslarsche type overnemen, dat hij ook de stempelsnij-
ders voor zijne nieuwe munt — de zijne waren, blijkens 
hunne voortbrengselen, daartoe ten eenemale onbekwaam, — 
uit Groslar deed overkomen, en dit vermoeden klimt bijna 
tot zekerheid door eene fautieve, maar merkwaardige munt 
welke uit dat tijdvak voor ons bewaard is gebleven. 

Er is namelijk eenmaal éen exemplaar eener munt in 
Rusland gevonden *), welke overeenkomt met Egberts mun
ten, uitgenomen het omschrift der voorzijde waarop men, 
in stede van JEcberius, Henertus leest; de keerzijde geeft den 
plaatsnaam Stavoren aan. Over die munt is veel geschre
ven. Von Köhne, Dirks en van der Chijs hebben allen in 
dien naam, dien van koning Hendrik IY (1065—1085—1105) 
willen zien, en gemeend dat het stuk door dien vorst in 1077 
te Stavoren zou geslagen zijn nadat die stad aan Egbert II 
ontnomen, maar voor dat zij aan de Utrechtsche kerk geschon
ken was. Alleen Dannenberg twijfelt, en terecht, aan die 
verklaring, zonder dat hij eene betere geeft; hij wijst ook nog 
op het verschil van opgaaf bij v. Köhne, die in den tekst 
het omschrift: ^ Henricus, op de plaat: Henertus, geeft. In
dien het inderdaad eene koninklijke munt was, dan zou de 
titel reæ niet ontbreken; er moet dus eene andere verkla-

de hoofden der beide heiligen, die op de Friesche munten geen raison d'être 
hadden, is op deze navolging behouden. 

1) v. Köhne. Abendlând. münzen S. 90. n°. 204. Taf. IX n°. 13. Dirks in 
de Vrije Fries VI. bl. 31. n°. 204. V. d. Ch¾s, de munten van Friesl. enz. 
PI. III n°. 12 en Frank. Vorsten PI. XVIII. 5. Dannenberg a. w. PI. XXII en 
S. 200. n°. 496. 
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ring van het stuk gezocht worden, want eene koninklijke 
munt is het zeker niet. Wanneer men het omschrift goed 
beschouwt, dan blijkt het samengesteld te zijn uit twee 
halve namen, het begin van Renricus en het slot van Eg-
berius, en juist zóo verdeeld te wezen om tot vulling van 
het geheele omschrift met Egbertus, zonder eenigen titel, te 

dienen, aldus: ^ -, Tp-omyq' Deze fout is gemakkelijk ver
klaarbaar wanneer men aanneemt dat de stempelsnijder 
die haar beging. toen pas begon de stempels met den naam 
Eebertus te vervaardigen, doch te voren lang gewoon was 
geweest met andere te snijden die den naam Henricus droegen. 
Hij mat de ruimte van het randschrift uit op acht letters , 
doch begon toen gedachteloos met Hen daarop te plaatsen, 
bemerkte zijne vergissing en vervolgde, om den overigens 
goeden stempel niet ongebruikt te laten, de verdere ruimte 
met ertus, de laatste letters van Egberts naam. 

Is dit zoo dan moet cle man, korten tijd te voren, veel 
stempels met den naam Henricus gesneden hebben. Dit kan 
niet geweest zijn voor Brunomunten, immers die waren toen 
reeds sedert jaren niet meer geslagen; dat hij voor bisschop 
Willem had gewerkt is niet waarschijnlijk, want Willem 
zal wel tot zijn dood hebben doen slaan en zijn opvolger 
Koenraad ging daarmede voort, zoodat zij hun stempel-
snijders niet konden missen. Met het oog op de volkomen 
gelijke type der oudste keizerlijke munten van G-oslar, is 
het dan ook veel waarschijnlijker dat Egberts graveur uit 
Goslar kwam, alwaar hij vroeger aan de keizerlijke munt zal 
werkzaam zijn geweest. Er bestond vermoedelijk meer betrek
king tusschen Egbert en Goslar. Goslar toch was destijds be
roemd om de ontginning van zilvermijn en in den nabij die 
stad gelegen Eammelsberg x) en wanneer men bedenkt hoe 

1) Zie Leitzmarm, Wegweiser auf dem Gebiete der Deutschen Münzkunclc, 
Weissensee 1869. S. 299 in voce Goslar. 
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weinig talrijk voor de Friezen, in de elfde eeuw, de gele
genheden moeten geweest zijn om het benoodigde muntma-
teriaal voor de Egbertmunten te verkrijgen, wanneer men 
nagaat dat er geen zilvermijn nader bij Friesland bestond 
dan de genoemde, dan is de gissing geoorloofd dat het zil
ver, waarvan de latere Egbertmunten geslagen zijn, uit 
Goslar werd aangevoerd. Egbert verkreeg alzoo van daar én 
de grondstof, én de type, én de graveurs voor zijne nieuwe 
verbeterde munt. Met Egberts dood in 1068 neemt het 
muntslaan in de verschillende Friesehe gouwhoofdplaatsen 
een einde , want dat zijn zoon en opvolger, Egbert II , daar
mede zou zijn voortgegaan, achten wij minder waarschijn
lijk. Dan hoe dit ook zij, voor ons doel behoeven wij dit 
onderzoek hier niet verder voort te zetten. Wij meenen 
te hebben aangetoond dat Bruno III gemunt heeft ná bis
schop Bernulf en niet vóór of gelijktijdig met hem !). De 
aansluiting der munten van Egbert I maakt het onmoge
lijk dat de reeds genoemde munten van Godfried, waartoe 
wij nu terugkeeren, ná Bruno III zijn geslagen. Bijgevolg 
gaan die in tijdsorde vooraf aan de Brunomunten alsook 
aan de tweede en laatste soort der Groninger Bernulfus 
denariën. De heer von Köhne meende dat deze munten 
zouden geslagen zijn door Godfried III (1049—1070) hertog 
van Nederlotharingen, en dat de muntplaats, Mere civitas, 
op de munten genoemd, gezocht moet worden in het kas
teel Meer, twee mijlen ten noorden der stad Neuss ge
legen. Dannenberg neemt dit gevoelen over, niettegen
staande dat hij, zeer juist, opmerkt dat stempel en ge-

1) Dit blijkt ook uit muntvonden. Onder een aantal munten, gevonden te 
Ruthsker op Bornholm, welke omstreeks 1050 zijn verborgen, treft men slechts 
Groninger Bernulfmunten aan, doch. nog geene te Deventer en te Utrecht 
door dien bisschop geslagen stukken, evenmin als munten van Bruno III. Zie 
Dannenberg, a. w. S. 52 § 25. 

8 



114 

wicht dezer munten meer Friesch dan Rijnlandsch is '). 
Wij verwerpen die toekenning geheel en zoeken het va

derland dezer munten, zonder den minsten twijfel in noor
delijker, met name in de Friesche gewesten. Aan Friesland 
tusschen Flie en Lauwers behoeft niet gedacht te worden, 
immers geen naam welke iets van Mere heeft, is daar onder 
de gouwhoofdplaatsen te vinden en sedert den aanvang der 
elfde eeuw was dat geheele gebied in handen der Bruns-
wijksche graven, Ludolf, Bruno III en de beide Egberts, 
zoodat daar voor een graaf Godfried geen plaats is. Het lag 
voor de hand den oorsprong dezer munten in het latere 
Westfriesland te zoeken, immers daar was de gouw Kin-
hem z) met de hoofdplaats Alcmere, waar men meent dat 
later munt is geslagen, en wat een zoeken in deze richting 
nog versterkte, Alkmaar was een tijd lang in het bezit van 
een Godfried, namelijk Godfried V, den bultenaar, hertog 
van Nederlotharingen en Braband (1069—1076), die er in 
1071 eene belegering, door de Friezen, moest verduren. Hier 
echter heeft men een voorbeeld hoe voorzichtig men moet 
zijn met de toekenning van munten aan dezen of genen vorst 
en muntplaats. Schijnbaar is hier alles voor eene attribu
tie der bedoelde munten aan Godfried met den bult en aan 
Alkmaar te zeggen, de naam van den muntheer, ten deele 

1) Das Geprage and Gewicht unserer Denare ïst übngens mehi friesisch als 
fheinisct. Dannenberg. a. w. S. 143. 

2) »Het komt mede als pagis Kinhem in Frisia voor in de meermaals aange-
» haalde brief van 855, en in die van 985 wordt het zoowel gouw als graaf-
» schap genoemd. 

»De hoofdplaats van Eennemerland schijnt geweest te zijn Alcmere of Alk-
><maar; in een brief van 1083 geschiedt melding van eenen tol te dier stede, 
»dien graaf Dirk II aan de abdij van Egmond in de 10e eeuw geschonken 
»had; in 1116 heeten de inwoners dier plaats burgers (cives Alcmariensis), en 
»te dien jare schijnt er volgens het onderschrift van dien brief een grafelijk 
*placitum gehouden te zijn. Ook was er omstreeks 1143 reeds eene munt". 
v. d. Bergh. Handboek 2e druk bl. 149, 150. 
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ook die der muntplaats, immers de eerste lettergreep kan 
schuilen in de bedorven lettervormen welke in en om het 
tempeltje zijn geplaatst, den tijd en het bepaald Friesche 
karakter der stukken, ja zelfs de muntvonden, omdat deze 
Godfriedmunten wel eens aangetroffen zijn in gezelschap van 
andere Friesche munten van Bruno III, Bernulf enz. Toch 
is deze toekenning onjuist, de munten zijn ten minste een 
kwart eeuw voor 1071 geslagen, en de plaatsnaam laat 
niet toe daaruit ooit Alcmere te lezen. Er blijft dus niet 
anders over dan den oorsprong elders en wel ten oosten van de 
Lauwers te zoeken. Daar ook noemt ons de geschiedenis 
een Godfried. Adam van Bremen zegt in zijne kroniek, 
bij gelegenheid dat hij spreekt over de macht van de Ham
burger kerk, die rijk kon zijn en welker aartsbisschop in geen 
opzicht behoefde onder te doen voor die van Keulen en 
van Maintz, maar alleen voor den bisschop van Würzburg, 
die allen overtrof omdat hij niet alleen alle graafschappen 
welke in zijn diocese gelegen waren bezat, maar ook 
de hertogelijke waardigheid in die streek, in zijne handen 
was. Ten einde hem ter zijde streven, trachtte ook de 
Hamburger aartsbisschop, Adalbert, het gravenambt over 
alle in zijn bisdom gelegen graafschappen waarmede maar 
eenige gerechtigheden verbonden waren voor zijne kerk te 
verkrijgen. Dientengevolge verkreeg hij in de eerste plaats 
van den keizer het hoogste gravenambt in Friesland, na
melijk het grafelijk beheer over Fivelgo, vroeger bezeten door 
hertog Godfried en nu in handen van Uc/bert, *). Aangezien 

1) Cuius aemulatione permotus noster praesul statuit onines comitatus, qui 
in sua dyocesi aliquani jurisdictionem habere videbantur, in potestatem eccle
siae redigere. Qua propter ab initio quidem illum maximum Fresiae comita-
t¾m a caesare indeptus est de Fivelgoe, qnem prins babuit dux Gotafridus, 
et nunc Ekibertus. Pertz. Monumenta G-ermanieae historica, Soriptorum 
T. VIL 353. 
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nu werkelijk de graafschappen Fivelgo en Hunsingo in 105T 
aan bisschop Adalbert zijn geschonken, die ze ongeveer 
tien jaren bezeten heeft, en de munten van Bgbert I met 
de plaatsnamen Winsum en Gerewere, bewijzen dat Egbert 
er later inderdaad grafelijke rechten uitoefende, zoo mag 
men hetzelfde veronderstellen van den, als vroegeren be
zitter genoemden, hertog Godfried, die hier vóór 1057 moet 
geregeerd hebben. Hij kan wel niemand anders zijn ge
weest dan Godfried IV, bijgenaamd de groote, de stoute 
of met den baard, hertog van Nederlotharingen, die in 1043 
of 1044 zijnen vader Gothelo I opvolgde en in 1048 van zijne 
leengoederen en waardigheden door den keizer is ontzet ge
worden. Aan eenen vroegeren Godfried, die van 100B— 
1023 voorkomt, voorganger en broeder van Gothelo toch, 
zal hier wel niet gedacht kunnen worden. 

De reeds door ons beschreven munten zijn, indien zij 
door hertog Godfried met den baard, zooals wij gelooven, 
geslagen werden, vóór het jaar 1048 vervaardigd, misschien 
zelfs vroeger dan 1044, aangezien het bekend is dat God
fried reeds bij het leven zijns vaders mederegent was !). 
Doch zelfs wanneer zij dagteekenen uit den laatsten tijd 
van Godfrieds bestuur kort vóór zijne ontzetting, dan nog 
blijft het mogelijk dat de graveur die er de stempels voor 
vervaardigde daarna in dienst trad van bisschop Bernulf 
en te Groningen werkzaam was. De te Groningen gesla
gen munten van genoemden kerkvorst behooren, gelijk wij 
boven hebben aangetoond, tot twee soorten, eene oudere 
waarvan de munting moet begonnen zijn ná 1040 en vóór 

1) sGodefroi, fils aîné de G-othelon I et soti oollègue pendant plusieurs an-
»nées dans Ie gouvernement des deux Lorraines ne fût pas content du duohé 
»de la basse, que son père. avec 1'agrément de 1'empereur Henri III, lui avait 
assigné par son testament". L'art de vérifîer les dates, vol. XIV. p. 81. 
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1046, en eene jongere welke dan niet vroeger is geslagen 
dan 1048 en uiterlijk tot in het jaar 1054, toen bisschop 
Bernulf stierf. Daarna schijnt er te G-roningen in langen 
tijd niet meer gemunt te zijn. Maar waar deed Godfried 
zijn numerair vervaardigen, waar, met andere woorden, 
lag de oioitas Merel In Fivelgo zeker niet; daar zoomin 
als in Hunsingo, behoeft men vóór den jare 1057 naar een 
muntplaats te zoeken, immers uit het meergenoemde di
ploma, waarbij die graafschappen toen aan bisschop Adal-
bert werden geschonken, blijkt dat beider markt en munt 
toen nog niet bestonden maar door genoemden kerkvorst 
mochten worden ingesteld te Wineheum en te Gerlevis-
wert. En al brengt de uitgang der laatstgenoemde plaats, 
zooals wij die op Egberts munten Geroiwere, Gerewere ge
schreven vinden, ook eenigermate ons Mer e in herinnering', 
toch valt hier, gelijk wij vroeger ten opzichte van Æcmere 
opmerkten, aan eene attributie, waarbij alleen het slot van den 
naam overbleef, niet te denken. In de genoemde graafschap
pen heeft men derhalve Mere niet te zoeken, en aangezien 
de westelijk en zuidwaarts daaraan palende gouwen, des
tijds in bezit van andere ons bij name bekende personen 
waren, zoo is men noodwendig gewezen op die streken 
welke ten oosten van Fivelgo gelegen zijn, zooals Eeider-
land en verder het land over de Eems. Ware men hier 
overgelaten aan een zoeken zonder meer, het zou een zoe
ken in den blinde zijn, waarbij eene toevallige overeen
komst in naam wellicht tot geheel verkeerde uitkomst 
moest leiden. Gelukkig komt in deze onzekerheid Adam 
van Bremen ons eenigermate te hulp. Zijne kroniek leert 
ons ten minste waar men niet te zoeken heeft en zoodoende 
wordt het veld onzer nasporingen aanzienlijk beperkt, ja 
de plaats die wij verlangen te kennen, schier als aangewezen. 

Wanneer wij Adams kroniek weder opslaan ter plaatse 
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waar hij over Fivelgo spreekt') en verder lezen, dan zien 
wij daar dat de aartsbisschop van Hamburg er naar streef
de om het voorbeeld van den bisschop van Würzburg, die 
alle graafschappen in zijn diocese gelegen en ook de her
togelijke waardigheid aan zich had weten te brengen, na 
te volgen. Dit was aan Adelbert ten deele gelukt; reeds 
had hij van den keizer het hoogste gravenambt in Fries
land, namelijk het grafelijk beheer over Fivelgo, vroeger 
in bezit van hertog Godfried, verkregen. Een tweede gra
venambt was dat van Uto; wat daartoe behoorde lag 
over het geheele aartsbisdom Bremen verspreid, doch 
meerendeels aan en in de nabijheid van de Elbe. Ook dat 
wist Adelbert in zijn bezit te krijgen. Het derde graafschap 
dat hij bezat lag in Friesland, in de nabijheid van zijn 
aartsbisdom, en was bekend onder de naam Emisgo. Ze
kere Grotescalk was, toen hij de aanspraken des aartsbis-
schops op Emisgo tegen graaf Bernhard verdedigde, door 
dezen gedood. 

Onder Emisgo, het is niet twijfelachtig, heeft men het 
noordwestelijk deel van het latere vorstendom Oostfriesland 
te verstaan, waarvan Einden, waarschijnlijk toen reeds, de 
hoofdplaats was. Oostwaarts paaldde deze gouw vermoedelijk 
aan den pagus Asterga, Osteringen, met Jever tot hoofdplaats, 
welke streek, zooals wij vroeger zagen, deel uitmaakte van het 
graafschap van hertog Bernhard 2). En het vermoeden ligt 
voor de hand dat Bernhard, nu eens hertog, dan weder graaf 
genoemd, een en dezelfde persoon is geweest, namelijk de 
Billunger, Bernhard II , die den aartsbisschop het bezit van 
Emisgo betwistend, Aclelberts getrouwen G-otescalk versloeg. 
Hiermede is echter ook aangetoond dat in de noordelijke helft 

1) Zie boven bl. 115. Aant. 1). 
2) Zie de oorkonden yan 988 en 1062, Friedlaender Ostfr. Urk. buch I. S. 

4 en 5 Nos. 4 en 5. 
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van het land tusschen Eems en Wezer geen plaats wordt 
gevonden voor bezittingen van hertog Godfried, Bernhards 
tijdgenoot, zoodat men die in de zuidelijke helft moet zoe
ken. Dat onder het „maximum Fresiae Comitatum de Fivelgo", 
hier meer moet worden verstaan dan het eigenlijk gezegde 
Fivelgo, is ook zeker, immers dit alléén kan niet het hoog
ste gravenambt in Friesland zijn. Dat er Hunsingo onder 
behoorde, leert ons het diploma van 1057, doch niets belet 
ons om er ook onder te brengen Reiderland en de over de Eems 
gelegen streken ten zuiden van Emisgo en Osteringen. Dan 
verkrijgt men een uitgestrekt gebied, waarop de woorden 
van Adam van Bremen volkomen passen, en dit geheele 
gebied, onderworpen aan hertog Godfried, gelijk het niet 
minder groote gebied dat de Brunswijksche graven tusschen 
Flie en Lauwers, als ook datgeen wat de Billungen tus
schen Eems en Wezer bezaten, zal even als gene, weder 
onderverdeeld zijn geweest in kleinere deelen, in pagi, waar
van enkele ons met name bekend zijn en wij de overigen 
kunnen nagaan uit de indeeling van het land zooals men die 
daar, eenige eeuwen later, aantreft. Op grond daarvan meenen 
wij tot Godfrieds gebied te mogen brengen, behalve Hunsingo, 
Fivelgo, Oldampt en Reiderland, de over de Eems gelegen stre
ken Overledingerland, Mormerland en Lengenerland 1). In deze 
laatstgenoemde onderdeelen zoeken wij ook de hoofdplaats 

1) Vergelijk Wiarda Ostfr. Gesch. I. S. 236 en de daar aangehaalde kaart 
bij Bmmius, de Statu reip. et eocl. in Fiisia Onentali, waarop de grenzen der 
genoemde onderdeelen zijn aangewezen. 

Belangrijk voor dit onderwerp is ook hetgeen b¾ Adam van Bremen wordt 
vermeld: Lib. I. 0. IS. Schol. 3 en 4. 

Dat Godfrieds gebied ziek verder uitstrekte dan de eigenlijk gezegde graafschap
pen Hunsingo en Fivelgo en dat zijn gebied niet op eens maar bij verschillende ge
legenheden in het bezit van den Hamburger aartsbisschop kwam, blijkt ook uit eene 
plaats in Adam van Bremens kroniek, III boek, 8e hoofdstuk. Wiarda, Ostfr. 
Gesch. I. 144 § 12, stelt de schenking van dit graafschap, vroeger door God
fried bezeten, op 1050, hetgeen past met den tijd, aangezien Godfried kort te 
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van Godfóeds gebied; de keus is dan niet moeilijk want 
daar treft men slechts éene plaats aan die door hare lig
ging , oudheid en latere geschiedenis, hiervoor in aanmer
king kan komen. Die plaats is Leer, gelegen in eene vrucht
bare landstreek, aan de Leda kort bij hare uitmonding in 
de Eems. Wellicht is er geene oudere plaats dan zij tusschen 
Eems en Wezer te vinden, immers reeds bij het leven van 
den heiligen Ludger bezat zij eene kerk ' ) , vermoedelijk de 
oudste in Oostfriesland ') , die later de zetel is geweest van 
eene der grootste proostdijen welke daar bestaan hebben. In 
een goederenregister der abdij Werden, dat uit de tiende 
of elfde eeuw dagteekent, vinden wij Leer, altijd Hleri ge
schreven, bij herhaling genoemd3). Later, in 1224 wordt 

voren, in 1048, zijne leengoedeien had verloren , en noemt vervolgens de schen
king van Fivelgo en Hunsingo in 1057. Beide schenkingen betreffen derhalve 
niet hetzelfde gebied en dan blijft er niet anders over dan het in 1050 ge
schonken graafschap over de Berns te zoeken, zoo als wij meenen, in het la
tere Overledingerland, Mormerland. en Lengenerland, met Leer tot hoofdplaats. 

1) (Ludgerus) cum igitur in Fresia docendi gratia ad eoelesiam suam ve-
nisset in loco qui dicitur Hleri juxta fluvium Lade. (vita S. Liudgeri apud 
Pertz. II. 413). 

2) L. von Ledebur, Die fünf Münst. Graue u. s. w. S. 33, alwaar, evenals 
S. 109, alle kerken opgesomd worden behoorende onder de proostdij Leer. 
»Somit umfasste die Propstei Leer den grössten Theil des Moermerlandes, 
nur mit Ausschluss von dem wahrscheinlich Osnabrücksehen Detern , das Over
ledingerland mit Ansnahme der südlichen Kirchspiele: G-rotwolde, Steenfelde, 
Vollen und Raude, ferner die südlichen Theile des Auricher- und einen klei
nen Theil des Emslandes (l¾orichumj". 

3) Index bonorum et redituum Monast. Werdinensis et Heknonstadensis edidit 
Wilh. Crecelius. Berol. 1864. p. 21, 22, 23 et 24. 

Met elkander in verband beschouwd, valt uit die plaatsen af te leiden dat 
Leer toen reeds eene belangrijke plaats moet geweest zijn. Op p. 21 leest men: 
In Kiricthorpe III unc. In Hleri X numis etc, op p. 22 wederom In Kiricthorpe 
III unc. In Hleri X numis etc. Indien dit nu geen herhaling van dezelfde 
zaak is en zoo, meer dan eenmaal, Kiricthorpe met Hleri onmiddellijk op el
kander volgend, als in eenen adem genoemd worden, dan rijst de vraag of 
onder Kiricthorpe, dat wel niet anders dan Kerkdorp, dus eene bepaling, geen 
plaatsnaam kan beteekenen, niet moet verstaan worden de onmiddel¾jke om
geving van de kerk. reeds in het leven van den heiligen Ludger genoemd , 
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de hof» te Leer onder de leengoederen, waarmede Sophia, 
gemalin van Graaf Otto van Bavensberg, werd beleend, af
zonderlijk vermeld ')• De oude benaming Hlere zien wij na
derhand weder in zwang komen; zoo treft men die aan in 
oorkonden van 1422, 1424, 1426, 1427, enz. afgewisseld 
met de vormen Hleer, Lhere, Lhare en vele anderen meera). 
Doch genoeg om te doen zien dat Leer eene der oudste en 
belangrijkste plaatsen van Friesland tussehen Eems en We-
zer was, en daarom boven alle andere in aanmerking komt, 
ja dat aan Hleri alleen gedacht kan worden bij eene naspo-
ring als deze ter bepaling van de ligging der oude hoofdstad van 
liet gebied, eenmaal onderworpen aan het gezag van hertog 
Godfried. Dáár zal in zijn tijd markt gehouden, tol ge
heven en munt geslagen zijn, daar ook, meenen wij, be-
hooren de denariën te huis die wij boven hebben beschre
ven. Maar, zal men ons tegenwerpen, op die stukken is 
de plaatsnaam Mere civitas geschreven, hetgeen nog ver is 

gelegen, zooals daar staat, »in loco qui dicitur Hleri.'1'' Onder Hleri is dan eene 
grootere uitgestrektheid te verstaan, waarin het kerkdorp gelegen was. Dit 
vermoeden krijgt bevestiging uit de vermelding, op p. 23, van eene, onder 
Hleri behoorende bezitting, daar leest men: vin Hleri in Utmersca quattuor 
pedes quos tradtdit Reginsuit pro Aldwardo. Folcward de Hredi tradidit X Siclo-
rum terram in VII pedibus. Wimod tradidit in eadem villa Hleri." Het begrip 
Villa omvat derhalve eene groote uitgebreidheid, meer dan een kerkdorp. Dan 
wordt het ook duidelijk hoe een tpraedium cum areis, aedifieiis, manciphs, 
»agris eultis et ineultis, pratis, eampis, pascuis, aquis, aquarnmque decursibus, 
»piscationibus, viis, inviis, quaesitis et inquirendis," kan gelegen hebben in 
de villa Cruoninga, waaronder nu blijkt meer te moeten worden verstaan dan 
alleen de, in 1040, zeker zeer kleine stad van dien naam. En zoo Hleri inde 
tiende of elfde eeuw eene villa genoemd wordt, dan was het destijds eene plaats 
van meer dan gewone beteekenis, eene plaats van belang. 

1) Declaramus . . . . nobili domine Sophie,. . . feodaliter porreximus Comitiam 
in Bmisgonia, curiam in Lage (Leer) ouriam in Borcen (Borssum) et eis, at-
tinentia, monetam in Bmethen, theloneum in Eniesa ete. Friedlaender. Ostfr. 
Urk. bueh I. S. 13 N°. 17. Vergel¾k ook de oorkonde van 1217, aldaar N°. 14. 

2) Ostfr. Urk. buch I. N°. 313, 325, 326, 335, 345, 348, enz. Zie ook het 
register van personen en plaatsnamen, in voce Leer. 
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van Leer of Hlere. Met zoover als het schijnt. Men be
denke dat de exemplaren dezer munten welke tot ons kwa
men , weinigen in getal, niet tot de allereerste uitgiften 
behooren, immers de omschriffcen zijn ten deele reeds zeer 
verloopen en bedorven, zóo zelfs dat bij sommigen, b. v. op 
n°. 3, niet met zekerheid kan nagegaan worden wat de be-
teekenis er van moet geweest zijn. Daarom is het geoor
loofd ook te twijfelen aan de volkomen juistheid van de 
beste en minst bedorvene lezingen en mag men vragen of 
het inderdaad goed gelezen is wanneer men op ~E°. 1 en 2 
MBEE CITAS of CIYITAS meende te herkennen, en aan
genomen dat er dit staat, dan nog blijft eene andere lezing 
mogelijk. Ieder die bekend is met de epigrafie van mun
ten uit de middeleeuwen, weet dat de letters M, N en ï ï , 
alle drie samengesteld uit twee, op verschillende wijze, ge
koppelde beenen, meermalen verward zijn en vooral bij slor
dig bewerkte munten voor elkander in de plaats treden. 
Wij herinneren slechts aan het opschrift NOTA voor Mo(ne)ta 
op munten van Egbert I. Voegt men daarbij verder dat 
meermalen, door samenkoppeling van twee letters tot éen, 
monogrammen ontstonden, die dan weder door herhaaldelijk 
en slordig copiëeren van copieën afsleten, dan is er niets ge-
zochts in de veronderstelling dat zulks ook op de Grodfried-
munten kan geschied zijn. In plaats van aan de eerste letter 
de waarde eener M te geven, lezen wij die liever voor H, 
vroeger met L tot een monogram, aldus BL, verbonden, doch 
ongemerkt weder afgekort tot eene enkele M. Op die wijze 
verandert MERE, zonder het opschrift geweld aan te doen, 
in HLERE CIVITAS en verkrijgt men den plaatsnaam Leer, 
juist zooals wij dien in de oudste oorkonden geschreven zien 1). 

1) Het eenige exemplaar dat ons onder oogen kwam is juist op de plaats 
waar dit omschrift begint, slecht afgestempeld en daardoor te onduidelijk om 
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De bijvoeging Civitas, ons op geen enkele andere Friesche 
munt bekend, past ook op de, door hare oude kerk en als 
hoofdplaats eener proostdij, in kerkelijk opzicht boven alle 
Friesche plaatsen in ouderdom en aanzien verheven stad Leer. 

Wat de omschriften der andere exemplaren betreft, deze 
zijn zóo verloopen en bedorven, dat het voorzichtiger is 
geene gissingen tot verklaring daarvan bij te brengen, maar 
hiertoe liever de ontdekking af te wachten van stukken 
met zuiverder lezingen. Alleen merken wij nog op dat zich 
hier dezelfde alpha en omega tusschen de letters van het 
opschrift bevinden, welke op de Groninger munten met den 
kromstaf, van bisschop Bernulf, nooit ontbreken; die tee-
kens bevestigen derhalve ons gevoelen dat namelijk de stem
pels voor beide muntsoorten afkomstig zouden zijn van de
zelfde graveurs. 

Na alzoo den muntheer en de geboorteplaats der God-
frieddenariën aangewezen te hebben, blijft ons nog éen punt 
ter beschouwing over alvorens verder te gaan. Daarbij zal 
blijken hoe allermerkwaardigst deze munten zijn voor de 
tijdbepaling van het te boek stellen der zeventien keuren. 
Wij hebben namelijk nog den beeldenaar dezer penningen 
nader in oogenschouw te nemen en toe te lichten. 

De voorzijde is bij allen dezelfde; daarop ziet men een 
hoofd, gekenmerkt door de tonsuur als dat van een gees
telijk persoon, door den aureool als dat van een heilige. 
Wie daarmede bedoeld is kan slechts gegist worden. 

Mag men hier bij analogie redeneren, dan hebben wij eene 
afbeelding van den heiligen Ludger voor ons ' ) , hier als 

ons hier licht te verschaffen. Zoodoende blijven ons alleen de afbeelding door 
v. Kóhne t. a. p. gegeven, later overgenomen door Dannenberg. 

1) St. Ludger komt onder anderen voor op twee verschillende zegels van 
Norderland, gehecht aan oorkonden van 1255 en 1347, afgebeeld bij Suur, 
G-eschichte der ehemaligen Klöster in der Provinz Ostfriesland. Bmden 1838. 
Later is hij ook op Oostfriesche gravenmunten afgebeeld. 
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schutsheilige van oostelijk Friesland op de munt geplaatst, 
gelijk wij St. Bonifacius hebben aangetroffen op de oudste 
munt welke tussehen Flie en Eems geslagen is. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat deze munten aan bisschop Bernulf be
kend waren en hem, in zekeren zin, tot voorbeeld dienden 
voor zijne oudste Groninger munten, immers hoewel hier 
slechts een hoofd en daar een borstbeeld voorkomt, zoo zijn 
er sporen van overeenkomt, (b. v. de in het veld aan weers
zijden van hoofd en borstbeeld geplaatste parelen %*), aan 
te wijzen die dit vermoeden wettigen. Overigens doet het wei
nig ter zake wie de bedoelde heilige was, belangrijker is 
het feit dat de geheele type oorspronkelijk en hier voor het 
eerst gebezigd is. Dit is niet het geval met die der keer
zijden onzer munten. Hierop ziet men twee typen van ge
bouwen waarvan wij de prototypen lang gezocht doch ein
delijk teruggevonden hebben en wel op munten geslagen te 
Keulen. De eene soort, onze W. 1, welke een gebouw met 
twee hooge gevelspitsen te zien geeft, is gevolgd naar de 
keerzijde eener munt van koning Otto III, waarop datzelfde 
gebouw voorkomt met het inschrift: AGRIPIKA in twee 
regels. Dat inschrift ontbreekt hier en het daar gebezigde 
omschrift æristiana religio, is hier vervangen door Mere of 
Here civitas 1). De andere soort heeft een gebouw met rond 
koepeldak, op het gebouw de letters IlOofCII, er omheen 
^ — S. Ook die type vinden wij te Keulen terug, name
lijk op munten die óf alleen den naam dragen van keizer 
Koenraad II (1024—1027—1039) óf, met den zijnen, ook 
dien van den Keulschen aartsbisschop Piligrim (1021—1036). 
De navolging is zóo trouw dat de letters CII, juist zoo wor
den gevonden op enkelen der prototypen. Oorspronkelijk 

1) Men vergel¾ke de afbeeldingen bfj v. Köfane, a. w. Taf. III. 8 en 12 en 
bij Dannenberg Taf. XIII. 304 met Taf. XV. 337. 
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moest dat inachrift Golonla gelezen worden doch het is reeds 
op de echte Keulsche denariën afgesleten en verminderd tot 
110 — S A of iets dergelijks 1). 

Deze Godfriedmunten moeten ongeveer gelijktijdig met 
de bedoelde Keulsche denariën geslagen zijn, dewijl het 
doel, dat men met het behoud van den vreemden beelde
naar beoogde, wel geen ander was dan om aan de nieuwe 
eigengemaakte munt het vertrouwen en de gewildheid te 
verschaffen welke de Keulsche op dat oogenblik ten volle 
in Friesland genoot. De Godfriedmunten dagteekenen dan, 
wat de eene soort betreft, uit de dagen van Koenraad n 
als keizer, en van Piligrim al" aartsbisschop, bij gevolg 
uit een tijdvak hetwelk kort na 1027, wellicht omstreeks 
1030, begon, en dat ook niet veel langer dan 1040 zal 
geduurd hebben. Godfried sloeg ze dan nog tijdens het 
leven van zijn vader Gothelo I (1223—1044), hetgeen wel
licht de reden is waarom men zijn naam zonder den titel 
dux op de munten leest, ofschoon dit niet zoo zeker is, 
dewijl daarop het gebruik van titels voor wereldlijke vor
sten , met uitzondering van koningen en keizers, destijds nog 
niet zeer algemeen was. Wat de oudere soort betreft, 
waarop de type der Ac/rippijnsche denmien van Otto III ge
volgd is, deze zal aan de andere Godfriedmunten vooraf 
zijn gegaan. Dat zij echter veel ouder is of tot den tijd 
van den vroegeren Godfried, die van 1005—1023 regeerde 
en alzoo een tijdgenoot van Otto III, † 1002 was, gebracht 
moet worden, betwijfelen wij zeer. Wij achten het waar
schijnlijker dat Godfried, toen hij in Friesland aanving met 
munten, zal begonnen zijn met die type te volgen welke 
daar toen het meest bekend en gewild was, te weten die 

1) Evenzoo te vergelijken de afbeeldingen b¾ Dannenberg, Taf. XIII. 305 
en 306 met die op Taf. XVI, 362—364, 368, 370, 371, 379 en 380. 
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der Agrippijnsehe penningen van Otto III, doch dat hij den 
beeldenaar zijner munten wijzigde naar mate er nog iets 
latere Keulsche munten in het noorden ingevoerd en bekend 
werden. Wat de voorzijde zijner munten betreft, die is ter
stond gewijzigd; in stede van het kruis der Keulsche over 
te nemen, koos men daarvoor het hoofd van eenen heilige, 
zooals wij gezien hebben, wellicht dat van den heiligen 
Ludger. 

Dat het zoo en niet anders moet gegaan zijn, valt ook 
op te maken uit de nog grootere zeldzaamheid van de G-od-
frieddenariën met de aan munten van Otto III ontleende 
type, dan van die met de Koenraads type, terwijl eerstge
noemde zich door meer afslijting en minder bedorven om-
schriften eveneens van de laatste soort onderscheiden en zoo 
doen kennen als van iets oudere dagteekening te zijn. 

Hier alzoo hebben wij de oudste, op Friesehen bodem ge
slagen , elfde eeuwsche munten voor ons. Zij leeren ons dat 
het vervaardigen van eigen geld opklimt tot de eerste helft 
der elfde eeuw, dat tot op dien tijd, en ook nog toen men 
begon te munten, in die streken Keulsche munt voorname
lijk, zoo niet alleen, als landsmunt dienst deed en beves
tigen alzoo schitterend de waarheid van het verhaal, later 
als toevoeging in de tweede der zeventien keuren opgeno
men. Maar, en daarom vooral zijn zij zoo belangrijk, zij 
leeren ons meer. Zij bepalen den tijd waarin die toevoe
ging ontstond, bij gevolg ook den tijd waarin de zeventien 
keuren zijn te boek gesteld en bevestigen ons gevoelen dat 
dit omstreeks het jaar 1000, moet hebben plaats gehad. 

De Godfriedmunten zijn de oudste Friesche munten, maar 
zijn zij ook de alleroudste? Wij meenen daarop ontken
nend te mogen antwoorden en te kunnen aantoonen dat er 
stukken gevonden worden welke nog iets hooger opklim
men, dan de hier bedoelde. De sprong van de echte Keui-
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sche munt op die van Godfried is, te groot, er ontbreekt 
daartusschen nog éen schakel, om de keten in haar geheel 
te kunnen overzien. 

Het is een feit, even natuurlijk als zeker, dat een volk 
hetwelk zich zoover ontwikkeld heeft dat het niet alleen 
gebruik maakt van gemunt geld, maar behoefte gevoelt 
om dit zelf te vervaardigen, begint met slaafseh na te ma
ken die munten welke het tot hiertoe gebruikt heeft maar 
van elders ontving. Nu zijn Godfrieds munten wel navol
gingen van de Keulsche penningen, maar slechts ten deele. 
Wat de voorzijde aangaat, dragen zij reeds een geheel an
der karakter en vertoonen zij eene type van eigen vinding. 
Aan de uitgifte dezer stukken ging dan ook waarschijnlijk 
eene, zij het ook zeer korte periode, vooraf', waarin men 
de Keulsche munt stellig slaafseh namaakte, en munt 
sloeg die in typen en omschriften op de genoemde zoo veel 
doenlijk geleek. En ook van die stukken bleven er tot 
op onzen tijd bewaard, zij zijn de alleroudste Friesche 
munten. 

In 1847 is op het landgoed Parve, in oostelijk Holstein, 
een schat opgegraven welke, behalve uit voorwerpen van 
bewerkt zilver, versierselen enz., uit ongeveer vierduizend 
zilveren munten bestond'). Uit die munten valt op te 
maken dat deze schat omtrent het jaar 1040 verborgen is, 
en gaat men den inhoud na dan ziet men dat de hier bij
een gevonden munten talrijker aanwezig zijn naar mate 
dat de plaats van herkomst meer nabij de vindingplaats 
gelegen is, alleen met uitzondering van eene Hongaarsche 
munt, die aan koning Stefanus (997—1038) wordt toege-

1) Dr. J. Friedlaender und prof. K. Müllenlioff. Der Silberfund von Parve. 
Kiel 1850 in 8°. met twee platen. 

Zie verder Dannenberg d,. w. S. 51, § 21. 
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kend, hier in 242 exemplaren voorhanden. Of het inder
daad echte Hongaarsche en niet wellicht elders nagemaakte 
Hongaarsche mnnten zijn, laten wij in het midden. Maar 
in dienzelfden schat kwamen voor: munten geslagen te Keu
len onder Otto III, 39 stuks, eene andere type van den
zelfden vorst 4 stuks, Hendrik II , 2 stuks van verschillende 
type en eindelijk een stuk dat de namen droeg van Koen-
raad II en Piligrim, te zamen derhalve 46 stuks Keulsche 
munten. Daarbij echter vond men niet minder dan 229 
exemplaren namaaksels eener munt te Andernach geslagen 
met de namen van keizer Koenraad II en van den Keul-
schen aartsbisschop Piligrim, 1027—1036 1). Een zóo groot 
getal dezer munten, als hier bijeen gevonden zijn, waaron
der geen enkel echt Andernachsch stuk, wettigt het vermoe
den dat zij stellig niet te Andernach, maar waarschijnlijk 
op niet verren afstand van Farve werden geslagen. De 
onleesbare of juister de zinlooze omschriften, wijzen op eene 
onbeholpenheid welke nog weinig ontwikkeling teekent, zoo
dat wij meenen met grond in deze stukken de allereerste 
voortbrengselen op het gebied van het muntwezen te zien 
van een volk dat aanvangt eigen munt te slaan. Op nu-
mismatische gronden kennen wij verder deze munten toe 
aan de Friezen, zonder evenwel nader de plaats te bepalen 
waar zij geslagen zijn. Om dat te kunnen doen zouden wij 
de mnnten moeten zien; wellicht leveren stijl en bewerking 
gegevens op tot nadere bepaling van haren oorsprong, 

1) •»Andernach, Konrad II und Erzbissehof Piligrim von Cöln. 1027—1036. 
»229 wrwilderte Exemplare der bei Lelewel Tafel XIX N°. 32 abgebildeten 
»Münze. Die Aufsehriften heissen auf guten Exemplaren † CHVONRADVS, 
»and im Felde, in's Kreuz gestellt, PILIG¾IN; auf der Kehrseite iat ein Kir-
»chengebâude, ein Kreuz darunter, und zu den Seiten steht meist AND EKTsT 
»oder åhnliche Buchstaben. Auf allen hier vorhandenen Exemplaren sind die 
«Aufsehriften unlesbar." Silberfund von Farve, 8. 32. 
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doch in onze rijksverzamelingen, waar deze en soortgelijke 
munten ten eenemale ontbreken, is daartoe natuurlijk geene 
gelegenheid 1). 

De vraag rijst, hoe kwamen de Friezen, zoover van An-
dernach verwijderd, er toe om juist Andernaehsche pennin
gen na te bootsen. Ook op die vraag is een bepaald ant
woord mogelijk. 

Oorspronkelijk waren van steen opgetrokken gebouwen 
bij de Friezen onbekend. Men denke slechts aan het kloos
ter van Egmond dat eerst van hout, later door graaf Dirk 
II en zijne echtgenoote Hildegarde, in het laatst der tiende 
eeuw van steen herbouwd is s). In de elfde eeuw kwam 
hierin verandering, men- begon toen langzamerhand de ge
bouwen van steen te maken, zich daarbij vooreerst nog tot 
de geestelijke gebouwen zooals kerken en kloosters bepalende. 
De daarbij gebruikte bouwstof was echter, zonderling ge
noeg, geen baksteen die men op de plaats zelve had kun
nen vervaardigen, maar bergsteen die van elders moest 
aangevoerd worden. Baksteenbouw ontwikkelde zich eerst 
veel later in de Friesche gewesten, waar de oudste steenen 
gebouwen stellig niet hooger opklimmen dan tot het begin 
der elfde eeuw. De toen gebezigde grondstof was tras- of 

1) Onder de te Farve aanwezige munten waren 116 stuks welke te Lü
neburg zijn geslagen. Stade leverde er 49 exemplaren, Bremen slechts een. 
Wanneer nu Lüneburg er 116 opleverde, dan mag men den oorsprong der 229 
pseiido-Andernachsche niet heel veel veider van Farve zoeken dan Lüneburg 
van daar verwijdeid is, zij het ook in eene andere richting; daarom komt het 
oostelijkste gedeelte van Friesland, aan den linker Wezer-oever gelegen, hier 
het eerst in aanmerking. 

2) Men vergelijke over dit onderwerp de lezenswaardige verhandeling van 
Mr. H. 0. Feith. getiteld: Korte Schets van de oude gewoonte om in houten 
gebouwen te wonen, en van derzelver overgang tot steenen woningen, voor
namelijk in Groningen, te vinden in Nijhoff's Bijdragen, Ie reeks I, bl. 209—265. 

Zie ook de voor dit onderwerp belangrijke plaats bij Adam van Bremen. 
Lib. III. Gap. 10, waaruit blijkt hoe de bouwkunst in het noorden toen, wat 
steenen gebouwen betreft, nog in haie kindsheid was. 

9 
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tufsteen, nog heden ten dage aan zeer oude kerkgebouwen 
in het noorden te vinden, en die steensoort moest te 
scheep worden aangevoerd van den Rijn, inzonderheid uit 
de groeven in de nabijheid van Andernaeh, dat zoodoende 
een stapelplaats werd voor dien steenhandel. Toen nu de 
Friezen hunne gebouwen van steen begonnen op te trekken, 
ontwikkelde zich noodwendig de handel op Andernaeh; 
dáár had men eigen munt onder Keulsche aartsbisschoppen 
geslagen, en dewijl het den Friezen voordeeliger zal ge
weest zijn het gemunte geld voor den steenhandel vereischt, 
mede te brengen dan het te Andernaeh te doen slaan of te 
wisselen, hetgeen oponthoud en kosten veroorzaakte, zoo 
zullen zij het weldra zelf gemaakt en ook elders dan aan 
den Rijn gebruikt hebben. Zoo verspreiden die kleine ruwe 
muntstukken na vele eeuwen nog licht over handelsbewe
gingen en over maatschappelijke toestanden waarvan de 
geschreven geschiedenis met geen woord gewaagt, en leg
gen zij een onwraakbaar getuigenis af' voor de welvaart en 
de ontwikkeling der Friezen in de eerste helft der elfde 
eeuw. 

Dat de Friesch-Andernachsche penningen eene omciëele 
munt zijn geweest is niet waarschijnlijk. Eerder mag men 
aannemen dat zij hun ontstaan te danken hebben aan eene 
behoefte door het volk gevoeld en door het volk zelf naar 
vermogen bevredigd. Ware het anders geweest, de omschrif-
ten, minder onbeholpen dan zij nu zijn, zouden iets meer 
gegeven hebben dan eene gebrekkige kopie der echte An-
dernachsche prototypen, zij zouden ons den muntheer of de 
plaats van herkomst hebben genoemd. Maar uit deze, als 
men wil onwettige, munt is de wettige geboren. Gelijk 
gewoonlijk gebeurt, zal ook hier de feitelijk bestaande toe
stand aangenomen en gewettigd zijn, iets wat trouwens 
met het oog op de behoefte onvermijdelijk was. Daarom 
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volgde zeer spoedig eene wettige, in en voor het gebied der Frie
zen geslagen munt, de onwettige op, en deze nieuwe munt was 
die welke nog geen plaatsnaam draagt maar slechts de algemeen e 
aanduiding van het land. Wij kennen ook haar. Het zijn groote 
denariën welke op de voorzijde een gekroond hoofd met het 
omschrift ¾f COJN¾AD IMPET, op de keerzijde rondom een 
kruis met vier bollen het omschrift (JiFKESONlA dragen1). Zij 
dagteekenen waarschijnlijk uit den laatsten tijd van keizer 
Koenraads regeering en zullen spoedig gevolgd zijn door de 
munten welke graven- en plaatsnamen dragen, onder ande
ren die van Godfried geslagen te Leer. Het is opmerkelijk 
dat van het noemen van eenen landsnaam in stede van een 
plaatsnaam, op munten, behalve hier, slechts éen voorbeeld 
bekend is, geheel overeenkomstig met het hier aangehaalde 
en evenzoo te verklaren. Er bestaat namelijk een denarms 
van gelijke type als de Friesche, doch met de omsehriften: 
* BERNAEDYS DVX en * SAXONIE 2). Dat stuk, geslagen 
in Nedersaksen onder hertog Bernhard II (1011—1059), zal 
waarschijnlijk aan dezelfde omstandigheden als de munt met 
Fresonia, zijn ontstaan te danken hebben, alleen is des kei
zers naam daarop reeds vervangen door dien van zijn ste
dehouder, den machtigen hertog Bernhard. 

Dat de opvolging in tijdsorde der oudste Friesche munten, 
zooals die hier is aangegeven, namelijk eerst de Friesch-
Andernachsche naslagen, dan deEoenraad-Fresonia-denariën 
en eindelijk de munten van Godfried, juist is, wordt bevestigd 
door den schat van Farve waarin de eerstgenoemden talrijk 
aanwezig waren, doch de beide andere soorten geheel ontbra-

1) Zie die munt afgebeeld: Vrije Fries IV, PI. II, n°. 30 en bij Dannen-
berg, PI. XXII, n°. 495. Dat deze munt in oostel¾k Friesland geslagen is en 
niet, zooals men tot dusver meende, in Friesland tusschen Flie en Lauwers, 
volgt uit ons betoog. 

2) Dannenbeig, PI. XXV, n°. 594 en bl. 232. 
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ken. Hadden die Friesch-Andernachsche munten niet vroeger 
dan de anderen of hadden zij daarmede gelijktijdig bestaan, 
dan ware het onverklaarbaar dat er te Farve geen enkel exem
plaar van die andere munten zou gevonden zijn. Evenzeer leert 
ons die schat dat er in Friesland, aan deze zijde van de Eems, 
nog geen geld werd geslagen, toen zich aan gene de eerste 
nationale munt reeds begon te ontwikkelen, want de eenige 
dáár gevonden munten welke in ons land te huis behooren 
waren: twee exemplaren eener munt onder Hendrik II 
(1002—1024) te Deventer, éen door denzelfden vorst te Tiel, 
een door Koenraad II te Utrecht geslagen. 

Ten einde ons overzicht van de oudste Friesche munten 
volledig te geven, blijft ons nog de beschouwing over van de 
voortbrengselen uit twee andere munthuizen op Frieschen bo
dem, namelijk die te Emden en te Jever, de hoofdplaatsen 
van Emisgo en van Osteringen. 

Wij beginnen met de munt van Jever. Dat aldaar in de elfde 
eeuw was gemunt blijkt uit de, vroeger reeds aangehaalde, 
oorkonde van 1182, waarbij paus Lueius III de voorrech
ten bevestigde, door den Hamburger aartsbisschop Liemar 
(1072—-1101) aan het klooster Eeepsholt geschonken1). En 
ofschoon sedert langen tijd teruggevonden, als ook in plaat 
uitgegeven, zoo heeft niemand tot hiertoe die stukken her
kend en als Jeversche munten aangewezen 3). Het zijn de 
volgenden: 

1. BEBKHARDVS. Ongekroond hoofd met zwaren baard 
en knevels, drie vierde rechts gekeerd. Keerzijde 

1) Ostfr. ürt . bucn. I. S. 9 n°. 9. ¾e boven bl. 59. 
2) Het eerst zijn die stukken in 1836 bekend gemaakt door Thomsen, in 

zijne: Beitràge zu Erklårung imbekannter Münzen des Mittelalters r opgenomen 
in Grote's Blatter für Müazkuode, II. Band. PI. XVI. 288—243. Ook de, toen 
evenmin herkende. munten van Emden zijn aldaac afgebeeld n°. 244—256. 

Bij Dannenberg a. w. zijn de eerstgenoemde te vinden Taf'. XXV. 
591—597a. 
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t̂ t GKËFBIDENARII. Eene figuur waarin men een kerk-
vaan heeft meen en te herkennen'). 

2. >£ CVONRADTS, het hoofd als bij de vorige munt. 
Keerzijde BERNHABDV, dezelfde figuur als bij n°. 1. 

3. ^ DYX ODDO. Gekroond hoofd van voren. Keerzijde 
^ DYX 0D0, de omschriften retrograde geschreven. 
Kruis met vier bollen. 

1) Thomsen noemt t. a .p . hl. 337 de figuur welke aldus gevormd is Iffll 

vragenderwijs »eine Art Kirchenfahne" en zegt daarbij >>wobeiichj edoch dalim 
sgestellt sein lasse, ob diese Erklârung dei Vorstellung die richtige sei." 

Dannenberg schijnt dit niet te betwijfelen, a. w. bl. 230. Sedert dat C. A. Holrnboe 
in zijne beschrijving van den muntvond van Bröholt (BröholtfundetMynter fra 10de 
og l l t e Aarhundrede, te vinden in de verhandelingen van een genootschap (Vidensk.-
Selsk. Forhandlinger for 1868) bl. 230, en v. Sallet Zeitsehr.f.NumisrnatiklII,bl.l08 
de overeenkomst heeft aangewezen tusschen deze figuur en het kruis of de vaan 
welke op Bjzantijnsche munten , o. a. op die van Basilus I en Constantijn XT(869 — 
870) en meer nog op die van Basilus If en Constantijn IX (976 —1025) Sa-
batier, PI. XLV, 3 en XLVIII , 1 1 , voorkomt, geplaatst tusschen en vastge
houden door beide daar afgebeelde vorsten. Wij gelooven dat Holmboe gelijk 
heeft, immers de invloed van Byzantijnsche voorbeelden is op deze oudste 
Oostfriesche munten onmiskenbaai. Zoo b. v. is ook het hoofd op de hier be
doelde Bernhardsmunten kennel¾k ontleend aan het Christushoofd op ongeveer 
gelijktijdige Byzantijnsche gouden munten , b. v. die van Jan Zimisces, Sabatier 
PI. XLVII, 17; Constantijn XI , PI. LXVIII , 19, 20; Michael IV , PI. XLIX, 
3 enz., en niet minder opmerkelijk is de overeenkomst in typen tusschen de 
keerzijde der koperen munten gewoonlijk aan Jan Zimices toegekend, Sabatier 
PI. XLVIII , 6 , en die der Emder Hermans munten welke wij straks zullen 
beschouwen. 

De invloed van voorbeelden uit het verre oosten op deze en andere wes-
tersche munten , (men vergelijke b. v. de nog ongedetermineerde stukken bij 
Dannenberg PI. LUI , 1 1 8 6 - 1 1 8 9 , LIV. 1202 en 1210 , LV , 1239 - 1242 enz.), 
verdiende het onderwerp te zijn van een afzonderlijk en nauwgezet onderzoek, 
omdat daaruit nieuwe gegevens voor onze kennis \ an den handel, de wegen 
en de betrekkingen tusschen westelijk Europa en het Byzantijnsche rijk, kun
nen verkregen worden; ook zal die invloed zich wel niet alleen bepalen tot 
de gravure van munten , maar ingewerkt hebben op meer andere kunsten, 
b. v. op de zich toen ontwikkelende kunst om gebouwen van steen op te 
trekken. 
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4. t% HEBEMON. Hetzelfde hoofd als bij n°. 3. Keerzijde 
K£< GrEHEREI, kruis met vier bollen. 

5. De voorzijde geheel als die van n°. 4, de keerzijde 
volkomen als die van n°. 3.x) 

Hierbij verdient gelijktijdig behandeld te wordende 
Emder nxunt: 

6. -fj( HEBIMAÏSf. Rechtsgekeerd hoofd in profiel met dia
deem. Keerzijde •£< A — MV — TH — ON, welke let
ters , twee aan twee, zijn geplaatst in de vier hoeken 
van een versierd uit dubbele lijnen samengesteld kruis 
dat tot aan den rand der munt reikt. 

Van dit stuk is éen enkel exemplaar tot de oorspronke
lijke uitgifte behoorende, teruggevonden, het is fraai be
werkt en weegt 0.80 gram. Algemeen voorkomende zijn 
echter gelijktijdige naslagen, of liever, stukken van latere 
uitgiften, welke met veel minder zorg vervaardigd zijn. 
Daarop is de persoonsnaam Heremon geschreven evenals op 
de Jeversche munt, en de plaatsnaam *J< A—HN—TH—ON, 
ook is de gravure veel ruwer en het gewicht lager2). 

De eerste en de vierde der boven beschreven stukken, 
noemen den naam der muntplaats, doch aangezien de vijfde, 
wat de eene zijde betreft, geheel met die der vierde over
eenkomt, en wat de andere zijde aangaat weder identiek 
is met de tegenzijde van de derde munt, zoo moet de ge-
heele reeks uit éen en hetzelfde munthuis herkomstig zijn. 

1) Deze munten zijn afgebeeld bij Dannenberg a. w. PI, XXV, n°. 593, onze 
n°. 1; 591, onze 2; 595, onze 3; 597, onze 4 en 596, onze 5, beschreven 
bl. 230 en vervolgens. Opzettelijk bepalen wij ons hier bij de voornaamsten 
dezer stukken, aangezien eene opsomming van alle sternpelveischeidenheden 
noodeloos is en misschien tot verwarring zou leiden. Wie deze verlangt te 
kennen raadplege Darmenberg's werk en Thomsen's genoemde Beitrâge. 

2) Zie Dannenberg a. w. PI. XXXIV, 772 en 773. Voor het gewicht dei-
laatste soort geeft Dannenberg. bl. 298 op: 0.73; 0.72; 0.71; 0.67 gram, het
geen gemiddeld geeft 0 7075 giam per stuk. 
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Wat den muntheer betreft, zoo noemen deze munten ons 
drie namen, Bernhard, Oddo en Heremon, die wel van geen 
andere vorsten kunnen zijn dan van de Biïlungen, hertog Bern
hard II van Saksen, die in 1011 zijn vader BernhardI op
volgde en den 29 Juni 1059 stierf, benevens zijn beide 
zoons Ordulf of Otto, gestorven 28 Maart 1071, en Her
man, overleden in 1086. Dat Bernhard II en niet zijn ge
lijknamige vader hier bedoeld is, blijkt uit de tweede munt, 
welke door hare typen in deze reeks wordt geplaatst, en 
die door den naam des keizers, KoenraadII, blijkt geslagen 
te wezen tusschen 1027 en 1039, dus tijdens de regeering' 
van hertog Bernhard II. De schat van Farve, waarin slechts 
vijf exemplaren eener Bernhards mnnt gelijk aan onze n°. 1, 
doch met het bedorven omschrift »f« DVHEEEBD op de keer
zijde, voorkwamen ') wijst op het laatst van keizer Koen-
raads leven als den tijd van ontstaan dezer munten. Immers 
hadden zij omstreeks 1040 lang bestaan en waren zij talrijk 
geslagen, dan zou de schat van Farve ongetwijfeld eenveel 
grooter getal exemplaren en meer verscheidenheden daarvan 
hebben opgeleverd. K"u dit het geval niet is, mag men aanne
men dat de reeks aanving met onze n°. 2 , en dat dit stuk nog 
in 1039, kort voor Koenraads dood, zal gemunt zijn, even 
als de vijf exemplaren met bedorven omschrift: ^JUDYHE-
EEBD of retrograde DBEREHVD, hetgeen wellicht even
eens duæ Berenlmrdus zal moeten beteekenen. 

De verklaring van den plaatsnaam heeft, hoezeer vruch
teloos, veel hoofdbrekens gekost, en zonderling is het dat 
zoomin Dannenberg, die het vermoeden uitsprak dat deze 
munten wellicht in Oostfriesland konden te huis behoo-
ren,2) als anderen, bij het lezen van het omschrift: Gefri 

1) Der Silberfund vort Farre. S, 31, n°. 23. 
2) Dannenberg a. w. bh 236. 
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denarii, nooit nebben gedacht aan den „denarius Gavariensis 
monetae^, vermeld in eene oorkonde als bestaande in het laatste 
der elfde eeuw. De overeenkomst van beide vormen GEFRI 
en GEH(H=F)EREI, op andere exemplaren tot GIHEREI 
en DEHEREI bedorven, met Gavarien, Gever en, Geven ar, 
Jever x), is toch in het oog vallend groot. Alleen de scherpe 
F behoeft men in de zachte V om te zetten om bijkans de 
latere spelling te verkrijgen. Het gebruik der scherpe F 
doet vermoeden dat hij die den stempel sneed, een Fries van 
geboorte moet geweest zijn of dat een Fries de spelling zoo 
heeft aangegeven. Ook de overige munten dezer reeks zul
len, al wordt daarop geen plaatsnaam genoemd, wel te 
Jever geslagen zijn. Die met twee vorstennamen, Here-
mon en Oddo, n°. 5 , beschouwen wij als een misslag, ont
staan door gebruikmaking van twee stempels, die niet bij 
elkander behoorden. Wanneer echter werden deze munten 
geslagen? Uit muntvonden blijkt dat zij nooit voorko
men onder die munten welke vóór 1060 verborgen zijn, 
daarentegen wel onder die welke tusschen 1070 en 1076 
aan de aarde werden toevertrouwd. Hertog Bernhard II , 
stierf 29 Juni 1059, de munten zijn dus ná dien datum 
geslagen en oogenschijnlijk zouden zij niet later kunnen 
vallen dan 24 October 1062, omdat toen het graafschap, 
door Bernhard bezeten en in de pagi Emisga, Westfala et 
Angexi gelegen, 2) aan den Hamburger aartsbisschop Adal-
bert is geschonken. Maar aangezien Bernhards zonen met 
Adalbert in strijd waren en bleven en zij zich, juist in 
Friesland handhaafden, zoo is het onwaarschijnlijk dat ge-

1) 1182, Gavariensis inoneta, Friedlaertder Ostfr. Urk. buch I , n°. 9; 1300, 
Geveren, n°. 41; Gevrem en Gewren, n°. 42; 1400, Gevenar, n°. 172, 1318, 
Jevere. n°. 47 enz. 

2) Ostfr. Urk. buch I , S. 5, n°. 5. Onder de daarbij bekooiende rechten 
•worden die betreffende het bezit van markt, munt en tol, met name genoemd. 
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noemde aartsbisschop ooit in het rustig bezit van het bij 
deze gift ontvangen gebied is geweest en daarom kunnen 
de munten van Otto en Herman ook nog ná 1062 geslagen 
zijn. Dit is echter eene zaak van ondergeschikt belang; 
voor ons onderzoek is het voldoende nu wij weten dat zij, 
althans van 1059 tot 1062, te Jever hebben kunnen doen 
munten. Evenzoo is het ons onverschillig of beide broe
ders dit achtereenvolgens dan wel gelijktijdig deden, iets 
dat tot nu toe nog niet is uitgemaakt. 

Wat de munt van Emden betreft, deze schijnt alleen op 
naam van Herman gewerkt te hebben. Hier echter doet 
zich eene moeilijkheid voor, namelijk de vraag, welke per
soon met den naam Herman bedoeld is. De heer Julius 
Friedlaender, die het eerst en tot dusver eenig terug 
gevonden goede oorspronkelijke exemplaar dezer munt be
kend maakte *), was toen van meening dat het stuk zou 
kunnen geslagen zijn door graaf Herman I van Eavensberg, 
of juister van Kalverlage, die tusschen 1020 en 1051 voor
komt , en wel voornamelijk op grond van het feit, dat zijne 
nakomelingen, de graven van Eavensberg, daarna het munt
recht bezeten hebben, gelijk blijkt uit de meer aangehaalde 
koninklijke oorkonde, waarbij Sophia, gravin van Eavens
berg in 1224 de bevestiging van dit en andere rechten ont
ving. Hoe en wanneer de Eavensberger graven in het be
zit van dit een en ander gekomen zijn, is onbekend, daar
om zou het kunnen wezen, dat een vroegere graaf uit dit 
geslacht, te Emden reeds gravenrechten bezittende, de be
doelde munt aldaar sloeg. 

Een geheel ander gevoelen is de heer Dannenberg toege
daan 2). Volgens hem zou Herman, zoon van hertog Bern-

1) Zeitschi. fúr Numismatik, herausgeg. von Di. A. v. Sallet, LI Bd. S. 18, 
2) Dannenberg. a. w. S. 298. 
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hard I I , de muntheer zijn die op de Emder penningen 
voorkomt, waarvoor hij het volgende feit bijbrengt. Hertog 
Bernhard II verloor zijn graafschap Emisgo in den strijd 
tegen het volk, hetwelk weigerde hem schatting te beta
len, waarop aartsbisschop Adalbert er zich door den keizer 
mede deed begiftigen. Na Bernhards dood, bestreden zijne 
zoons, Ordulf en Herman, den aartsbisschop met goed ge
volg, hetgeen later Ordulfs zoon, Magnus, eveneens deed, 
waarna Adalbert hen het grootste deel van zijn grondbezit 
moest afstaan; twee jaren later wist hij echter de Friesehe 
graafschappen terug te krijgen 1). De munten geven alleen 
in zoover aan den heer Dannenberg gelijk, dat én de Em
der Hermans-denariën, ten minste de latere, én die welke 
door Otto en Herman te Jever geslagen zijn, dezelfde stempel-
snijders schijnen gehad te hebben. Doch wij zagen dat dit 
ook met munten van bisschop Bernulf en van graaf Bruno het 
geval was, zoodat hierdoor de identiteit van den muntheer 
nog volstrekt niet bewezen wordt. Integendeel, wij mee-
nen veeleer dat de Emder munt ouder is dan die van Her
man en Otto te Jever, en dan zou het mogelijk wezen, 
dat de graveurs, die vroeger te Emden werkten, omstreeks 
1060 naar Jever gingen om daar voor de genoemde vors
ten te werken. Wij durven wel geen bepaalde uitspraak 
tusschen de beide Hermans te doen, doch scharen ons lie
ver aan de zijde van den heer Eriedlaender dan aan die 
des heeren Dannenberg, ziehier waarom. 

Van Emden zijn geen andere munten bekend dan die met 
den naam Heriman of Heremon. Van Jever daarentegen 
zagen wij er, behalve met dien naam, ook nog andere welke 
de namen Bernhard en Oddo dragen. De Jeversche Oddo-

1) Als bronnen -worden opgegeven: Wiarda Ostfr. Gteseh. I. S 145, en öie-
sebrecht III. S. 54. 2e Ausgabe. 
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en Hermans-denariën komen nooit voor onder munten, 
verborgen vóór 1060, zij zijn waarschijnlijk ook eerst na 
den dood van Bernhard II in 1059 geslagen. De Emder 
munt daarentegen bestond reeds tusschen 1040 en 1050 r), 
en eindelijk is beider type hemelsbreed verschillend. In
dien de Herman op de Emder munt dezelfde is als die welke 
te Jever geld sloeg, dan moet hij ten minste tien jaren vroe
ger te Emden dan te Jever hebben gemunt en wel nog 
tijdens het leven zijns vaders. Maar waarom deed hij het 
alleen en waarom sloegen Bernhard en Otto dan niet even
eens als Herman én te Emden én te Jever munt? En 
waarom koos dezelfde graaf, wellicht van dezelfde graveurs 
gebruik makende, eenen geheel anderen beeldenaar voor 
zijn numerair te Emden dan hij te Jever bezigde? In Fries
land tusschen Flie en Lauwers, sloegen Bruno en Egbert, 
in al hunne talrijke muntplaatsen, geld volgens een en dezelfde 
type. Wij twijfelen daarom aan de identiteit der beide 
Hermans als een en dezelfde persoon, en meenen dat 
ook de schriftelijke bronnen ons toelaten om aan twee ge
lijknamige graven te denken, die ongeveer gelijktijdig leef
den. Wel bezat hertog Bernhard een graafschap in Emisgo, 
maar daarmede is niet gezegd dat zijn graafschap geheel 
Emisgo omvatte. Zijn graafschap bevatte, blijkens het 
daarin gelegen Eeepsholt, het oostelijkste deel van Emisgo 
en strekte zich verder uit over Westfalen en Engern (pre-

1) Het eenig bekende oorspronkelijke exemplaar der Herraansmunt van Em
den , dat is te zeggen van de eerste uitgifte, geen naslag, is gevonden met 
een zevental Q-roninger munten van bisschop Bernulf met de Bonifacius-type. 
Of er meer en andere munten bij gevonden zijn is onzeker, maar minder 
waarschijnlijk. Die Emder penning was uitstekend fraai bewaard, dus nog 
kort in omloop toen de munten begraven werden, en aangezien de oudste 
Bernulfmunten voor Groningen, zooals wij gezien nebben, tusschen 1040 en 
1046 geslagen zijn, zoo moet deze Emder munt ongeveer uit dienzelfden tijd 
dagteekenen. 
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nominati comitainm (id est Bernhardi) in pagis Emwja, Weü-
fala et Aîigeri situm. Oork. v. 1062). Dit bleef ook in vol
gende eeuwen behooren onder het diocese van Breinen, 
terwijl westelijk Emisgo met Emden toen eerst onder de 
graven van Ravensberg stond, later door hen overgedragen 
is aan het bisdom van Munster. Indien het bezit van Em
den bij de graven van Ravensberg of Kalverlage niet tot 
een ver verleden opklom, dan zou het moeten blijken hoe zij 
daaraan waren gekomen. Dit geeft de geschiedenis niet 
aan, daarom blijft het mogelijk dat dit bezit opklimt tot 
de elfde eeuw, en dat het graafschap, waarvan Emden de 
hoofdplaats was, mede deel uitmaakte van de aan hertog 
Godfried van Lotharingen in 1048 ontnomen leengoederen, 
en vervolgens door den keizer aan graaf Herman van Kalver
lage is gegeven. Is dit zoo, dan kunnen de Emder munten 
van Herman opklimmen tot 1048 of 1049, hetgeen strookt 
met het hierboven dienaangaande medegedeelde. Opmer
kelijk is het dat de drie groote landwegen, waarop wij la
ter terugkomen, die in de negende van de zeventien keu
ren genoemd worden, uitloopen op Jever, Emden en Stavo
ren , dus op drie steden die als hoofd- en muntplaatsen be
kend zijn in het gebied van drie verschillende vorsten, 
namelijk van de Saksische hertogen, Bernhard I en zijne 
opvolgers, van, wellicht, hertog Godfried van Lotharingen 
en van de graven Bruno III en zijne opvolgers Egbert I 
en II. 

Wat de type der Emder munt betreft, deze is waard dat 
wij er nog een oogenblik bij stil staan. Wij hebben er op 
gewezen dat deze type aan die van zekere Byzantijnsche 
munten herinnert, maar dat zij daaruit onmiddelijk zou af
geleid zijn, betwijfelen wij zeer. Met de prototype mag dit 
eerder het geval zijn J) ofschoon het ook daar, eerst kan 

1) Het is niet onwaaisehijnlijk dat meer onmîddel¾ke invloed van Byzan-
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blijken uit een bizonder en nauwkeurig onderzoek. Die proto
type onzer Einder munt vinden wij op eene munt vanDuisburg 
eene stad nabij de plaats waar de Roer in den Rijn valt. On
der de munten dezer zeer oude stad zijn er welke hetzelfde 
kruis vertoonen als de boven beschrevene Emder munten 
evenzoo gecantonneerd met cle twee aan twee geplaatste 
letters der plaatsnaam Dl—VS'—BV—RG-. Op de voorzijde 
ziet men een borstbeeld van voren, gekroond of ongekroond, 
omgeven door het omschrift ^ HEINRICVS REX, den naam 
van koning Hendrik III , waardoor deze munten gedagtee-
kend zijn als te behooren tot het tijdvak 1039—1046 1). 
Waarom men te Emden juist Duisburger munten tot voor
beeld nam valt niet met zekerheid te bepalen. Wellicht 
ontbood men, bij de oprichting van het Emder munthuis, 
de stempelsnijders vandaar, omdat de Duisburger munten 
tot de fraaiste en best bewerkte behooren welke de elfde 
eeuw in Duitschland heeft opgeleverd, en derhalve de al
daar, misschien onder Byzantijnschen invloed gevormde 
kunstenaars, destijds bekend en gezocht waren. Ook kan 
het zijn dat er handelsbetrekkingen bestonden tusschen Em
den en deze aan den Rijn gelegen stad, welke aanleiding 
gaven om vandaar graveurs te doen overkomen. 

In elk geval wijst het feit zelf, dat men te Emden de 
Duisburger munt navolgde, opnieuw op het verkeer dei-
Friezen met de Rijnstreken. Iets later kwam Duisburg in 
nauwer betrekking met het noorden, immers in 1065 schonk 
koning Hendrik IV Duisburg, met al wat daarbij behoorde 
onder anderen de munt, aan Adalbert, aartsbisschop van 

tijnsche kunst op Duitsche munten dagteekencl van de komst van Theophanu . 
echtgenoote van keizer Otto II , moeder en voogdes van Otto III, uit Byzan-
tiurn in het noorden, in het jaar 972. 

1) Zie de afbeelding dezer munten bij Dannenberg a. w. PI. XVI. 815 
en 316. 
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Hamburg'), die, zooals wij meenen te kunnen aantoonen, 
ook aldaar nxunt heeft doen slaan3). Of er te Eniden, na 
de meer bedoelde, ook nog andere munten in den loop der 
elfde eeuw geslagen zijn, is onzeker maar niet onmoge
lijk 3). Yoor ons onderzoek naar de oudste Friesche mun
ten is dit ook van geen belang. 

Hiermede hebben wij het geheele Friesche gebied door-
loopen. Belangrijk zou het zijn indien wij onze onderzoe
kingen omtrent het opkomen eener eigen munt in de oos-

1) Adelberto Hamburg, episc. cnrtem nostram Tusburch diotam, .. . . cum 
omnibus appendiciis, hoe est monetis . . . . in proprium dedirnus. Zie Linden-
brog auetuar. diplom. vet. § LXXX. S. 180 aangehaald bei Leitzmann, Weg-
weiser attf dem Gebiete der Deutscken Müuzkunde, Weissensee 1869- S. 179. 

2) Er bestaat namelijk eene munt die nog niet ia een oorspronkelijk exem
plaar is teruggevonden maar waai van alleen gelijktijdige naslagen met bedor
ven omsohriften bekend zijn, welke wij meenen aan Adalberfc, voor Duisburg, 
te kunnen toekennen. De afbeelding is o. a. te vinden bij Dannenberg a. w. 
PI. LY1I, D°. 1293. De voorzijde met den plaatsnaam komt overeen met de 
keerzijde van de Duisburger munt. aldaar PI. XIV, n°. 317, terwijl de keer
zijde ontleend is aan die van de noS 815 en 316, echter met dit verschil dat 
in de vier hoeken van het kruis de vier letters A—E3—B— B,, worden gelezen , 
welke Ade(l)b[e)r{iK$) kunnen beteekenen. Het is vreemd dat nog aan nie
mand het algeheele gemis aan munten van het aartsbisdom Hamburg in het 
algemeen en van den machtigen Adalbert in het bijzonder, schijnt opgevallen 
te zijn, wat des te opvallender is omdat hij op vele plaatsen het muntrecht 
bezat en van de meesten zijner geestelijke en wereldlijke tijdgenooten, onder de 
Duitsche vorsten in de elfde eeuw, munten tot ons gekomen zijn. Dat hij 
alleen niet gemunt zon hebben is niet waarschijnlijk. Eerder mag men aan
nemen dat zijne munten niet heikend werden. Men zoeke ze dus onder de 
nog niet bepaalde stukken Zoo schrijven wij b. v. het stuk, afgebeeld bij 
Dannenberg PI. LVII, n°, 1292. waarop wij HAMBVït in het kruis gesteld zien 
gelijk den naam van Corvei op n°. 735 en 736, toe aan Adalbert, en lezen de 
vier letters op dezelfde zijde in halve cirkels geplaatst A—B,—C—E. Archie-
piscopus. Het omschrift der vooizijde geeft, dooreen geworpen en retrograde, 
de letters ADEIBRH hetgeen vermoedelijk Adalbert zal beteekenen. 

3) Zoo rekenen wij de beide bij Dannenberg a. w. PI. LIV, n°. 1207 en 1208, 
afgebeelde munten tot die welke te Emden zijn geslagen. De letters welke 
in de hoeken van het kruis zijn geplaatst, 2 maal eene H, en even dikwerf 
eene N, zijn de begin- en sluitletters van den naam Heriman of Heremon, en 
de type wijst geheel op Emden. Zij dagteekenen uit den tijd van HendúklV 
als koning 1056—1084. 
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telijke aangrenzende streken, inzonderheid in die welke 
tnssehen Elbe en Wezer liggen, konden voortzetten ten einde 
te weten waar de strooming om liet eens zoo te noemen, 
die wij bij het ontstaan der Friesche munten van het oos
ten uit zien gaan om steeds verder westwaarts voort te 
dringen, haar begin heeft genomen. 

Wij onthouden ons hier echter van dat onderzoek, ten 
deele omdat de daarvoor onmisbare gegevens ons ontbreken, 
dewijl wij geen enkele der benoodigde munten ter onzer 
beschikking hebben en afbeeldingen alleen niet voldoende 
zijn J ) , voornamelijk echter omdat het ons te ver zou doen 

1) De afbeeldingen in Dannenbergs werk zijn, boe getrouw ook, niet van 
dien aaid dat men er het karakter van gravure en bewerking voldoende uit 
kan leeren kennen. 

Onder de munten welke wij meenen dat niet ver buiten bet Friesche ge
bied , aan Wezer of Elbe geslagen zijn, behooren twee soorten welke in groo-
ten getale voorkwamen in den muntvond van Farve, en die tot dusver nog 
niet verklaard werden. De eene soort, afgebeeld bij Dannenberg PI. LVII , 
n° . 1291 , heeft op de voorzijde een krais met vier bollen en het omsohrift 
† HIADMERVS. Op de keerzijden ziet men eene figuur, zeer ten onrechte, 
de Oordiaanscbe knoop genoemd. Het is een «oort van t r iquetrum, een strik 
of iets dergelijks met drie punten, men ziet dezelfde figuur nu en dan als bij-
teeken op Andernachsche munten enz. Daaromheen s taa t , retrograde, .NVO-
TEAIOS min of meer gevarieerd. Deze. elders weinig voorgekomen, muntsoort 
is te Farve in 225 exemplaren aangetroffen. Of het omsohrift der keerzijde 
een bedorven lezing van Monetariut, dan wel een plaatsnaam bevat , beslissen 
wij niet , maar in den naam op de voorzijde herkennen wij dien van Dietmar 
of Thiodmer en denken daarbij aan den, op 8 Oetober 1048 gedooden, broe
der van Hertog Bernhard II van Saksen , vernield in de kronijk van Adam van 
Breinen 3 e boek, 8e hoofdstuk. Verder leverde de vond van Farve 440 exem
plaren op eener andeie munt welke eveneens nog niet verklaard is. Op de 
voorzijde leest men om een ankervormige figuur, wellicht oorspronkelijk een 
monogram, het omschrift ODDV ME FECIT of FIT. Op de keerzijde om een 
eenvoudig kruis óf †CMANADRAE, óf ook een geheel ander omschrift, na
melijk MHDNTANEN. Zie de afbeeldingen bij Dannenberg, PI. LVII, n°. 1288 
en, Silberfund von Farve, PI. I , n° . 11 en 12. 

Wij vermoeden dat de genoemde Oddv, Ordnlf of Otto, oudste zoon van 
hertog Bernhard II kan zijn, en dat de om«chriften der keerzijden, het eene 
eene zeer bedorven lezing van CHVNRAD IMP, de naam van keizer Koenraad 
I I . het andere een dito lezing van de , op munten van hertog Bernhard I ge
bruikelijke : spreuk in nomine domini amen, kan wezen. 
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afdwalen en voor ons doel thans niet volstrekt onmis
baar is. 

Tot hiertoe hebben wij de oudste Friesche munten slechts 
uit éen oogpunt beschouwd, namelijk ten opzichte hunner 
typen en omsehriften, en zekerlijk is dat de eerste en be
langrijkste factor bij een onderzoek als het onze, maar het 
is niet de eenige. ISTu wij derhalve tot hiertoe de mun
ten bepaald, gerangschikt, en gedagteekend hebben, blijft ons 
nog de taak over om die stukken uit een geheel ander oog
punt te beschouwen, namelijk ten opzichte van hun gewicht. 
Daaruit zullen wij nieuwe bizonderheden leeren kennen en 
het reeds gevondene zien bevestigen en aanvullen. 

IV. 

Indien een onderzoek als het tegenwoordige, waarbij ge
lijktijdig geslagen munten tot grondslag worden genomen 
voor de bepaling van geschiedkundige feiten en data, vol
ledig zal wezen, dan is het noodzakelijk om, naast den 
vorm, ook den inhoud te kennen, met andere woorden, om 
de munten niet alleen uitwendig maar tevens inwendig te 
onderzoeken. Onder inwendig onderzoek verstaan wij de be
paling van hun metaal, gehalte en gewicht. 

Tot dusver is dat, ook in zuiver muntkundige werken, 
dikwerf nagelaten en het hooge belang hetwelk een onder
zoek in deze richting heeft voorbij gezien. Daarvoor zijn 
echter verschoonende gronden aan te voeren. Immers men 
kan omtrent stof en gewicht niets bepalen zonder het oor
spronkelijke stuk in handen te hebben en dit is, bij de groote 
zeldzaamheid van vele munten, slechts bij uitzondering en 
aan weinigen gegeven. 

Bij onze nasporingen omtrent de oudste Friesche rmm-
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ten, zijn wij op dat bezwaar telkens gestuit; de voorraad 
oorspronkelijke stukken welke onder ons bereik lag, was 
klein en zoo weinig talrijk dat wij ook, meer dan ons lief 
was, gedwongen werden om, veelal bij benadering, alleen aan 
te duiden datgene wat wij met grooter zekerheid zouden 
liebben kunnen vaststellen, indien eene vollediger verza
meling voor ons ten gebmike open had gestaan. 

Om dezelfde reden moeten wij reeds terstond afzien van 
elk onderzoek rakende het gehalte. In het algemeen zij echter 
opgemerkt dat alle Friesehe munten uit de elfde eeuw van 
zilver zijn, dat voor het meerendeel die munten een goed 
gehalte schijnen te bezitten, en dat alleen de latere uitgif
ten , of zoogenaamde naslagen, somwijlen kennelijk laag en 
slecht van gehalte zijn. Wij kunnen ons hier derhalve alleen 
bezig houden met nasporingen betreffende het gewicht, dat in 
het bedoelde tijdvak, voor dezelfde muntsoort, nog al uiteenloopt 
bij verschillende exemplaren. Dit mag geweten worden aan de 
vrij gebrekkige techniek en aan de onbeholpenheid der werk
lieden welke die munt vervaardigden, als ook aan de om
standigheid, dat het ongerief, daaruit ontstaan, niet groot 
was omdat alleen bij betaling van kleine sommen de munt 
geteld, doch bij elk grooter bedrag, gewogen werd, in welk 
laatste geval het onderling gewichtsverschil van gelijke mun
ten natuurlijk van geen invloed was op de waarde der ge-
heele som. 

Wanneer men dus het juiste gewicht van dergelijke mun
ten wil kennen, dan is het raadzaam die niet alleen per 
stuk te wegen, maar ook in grooter of kleiner getal te za-
men, om daardoor een gemiddeld gewichtcijfer te verkrij
gen dat ter controle van het eerst bepaalde strekt en, in 
den regel, juister is clan dat. Hieruit volgt dat de uit
komst meer vertrouwen verdient naarmate dat er een groo
ter aantal stukken, tot het verkrijgen van het gemiddelde 

10 
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gewicht, te zamen gewogen zijn. Dat daarbij alleen van 
goed bewaarde stukken, die niet door slijting, oxydatie of 
beschadiging geleden hebben en waaraan geen vuil of vreemde 
zelfstandigheden gehecht zijn, gebruik mag worden gemaakt, 
spreekt van zelf. 

Wanneer men de toevoeging tot de tweede keur leest, 
dan ziet men dat claar slechts sprake is van eene verande
ring in de wijze van betalen, verder niet. De in die keur 
bepaalde boete blijft, op zich zelf, onveranderd, alleen wordt 
de voldoening daarvan, welke tot dusver geschiedde door 
de betaling van twee en zeventig ponden, het pond tot ze
ven Agrippijnsche penningen gerekend, nu gesteld op twee 
en zeventig Reddenathes schellingen. Natuurlijk vertegen
woordigen beide sommen eene gelijke waarde, dus ook een 
gelijk gewicht in zilver. Indien men derhalve de waarde 
en het gewicht van den Agrippynschen penning kent, dan moet 
het mogelijk zijn om die van den Reddenathes Schelling of, van 
het twaalfde deel daarvan (het woord schelling sluit het be
grip van een veelvoud van twaalf in zich), den Reddenathes 
penning, te bepalen. En dit is mogelijk. Het vermoeden 
dat de Agrippijnsche penningen volgens het gewichtstelsel 
van het later zoo algemeen geworden Keulsche mark zijn 
gemunt, ligt voor de hand 1). 

Het Keulsche mark, verdeeld in 16 lood elk van 10 pen
ningen, is gelijk aan 233.855 gram; de penning of het hon
derd en zestigste deel van dat mark, weegt dus 1,4616 gram. 
De vraag blijft alleen of dit muntgewicht reeds in de elfde 
eeuw te Keulen in gebruik was, doch ook die vraag kun-

1) Das Gewicht von Kolln ïst &chon seit den altesten Zeiten cUs all-
gemeine von ganz ïToiddeutschlaud. Grote. Münzstudien III, S. 37. De 
zwaarte van het Keulsche mark gelijk 233,855 gram, wordt aldaar, bl. 83 , 
opgegeven. 
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nen wij, op grond van tot ons gekomen munten, bevesti
gend beantwoorden. 

Wij waren in de gelegenheid om dertien stuks denariën, 
uit den, boven op bl. 20 genoemden, muntvond van Dalen 
te wegen. Die munten, allen geslagen te Keulen, in den 
aanvang der regeering van koning Otto I , dus niet lang 
na 936, zoo fraai als nieuw, die dus niets door slijting of 
oxydatie in gewicht hebben verloren, wegen, te zamen ge
wogen, juist 19 gram, dus gemiddeld per stuk 1.46153.... 
gram. Dat dit cijfer zoo nauwkeurig sluit met het boven
vermelde, mag toeval zijn, het bewijst ïu elk geval dat 
Otto munt sloeg volgens het Keulsche markgewicht en dat 
alzoo het Keulsche mark en niet het Karolingisch pond reeds 
in de tiende en volgende eeuwen te Keulen als mtintgewicht 
werd gebezigd. 

Het gewicht van den Eeddenathes penning wordt derhalve 
verkregen door berekening der volgende formule: 

mpond) X 7 (agrip penn.) X 1 46153 (gram) 0 . 8 5 2 5 5 9 1 6 

72 (schell. Eeddenathes) X 12 (penn.) ö 

of, met weglating der verdere decimalen, is het gewicht van 
den Eeddenathes penning, die wij liever Frieschen penning 
noemen, gelijk aan 0.85 gram. Zóo zwaar moeten derhalve, 
indien onze stelling juist is, de oudste op Frieschen bodem 
gemunte penningen zijn. Wij zullen deze dan ook met het oog 
op hun gewicht, in volgorde van hunnen ouderdom, nagaan. 

Wij hebben gezien dat de, vermoedelijk oudste, Friesche 
munten barbaarsche nabootsingen waren van munten ge
slagen te Andernach onder den Keulschen aartsbisschop Pi-
ligrim. De echte stukken leveren een gewicht op van 1.30 
à 1.35 gram ] ) , de nagemaakte 0.85; 0.93; 1.1; 1.16 per 

1) Wij ontleenen deze gewichtsopgave gelijk alle volgende, voorzoover het 
tegendeel met wordt vermeld, aan Dannenbeigs aangehaald werk. Het ge
wicht der Andernachsche munten is aldaar bl. 13 opgegeven, de overige in den 
tekst bij de beschrijving der stukken. 
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btuk of gemiddeld 1.01 gram. Dit geeft met liet Her bo
ven voor den Frieschen penning bepaalde gewicht op 0.85 
gram, een te groot verschil om aan te nemen dat deze 
munt reeds tot de in de tweede keur bedoelde soort kan 
beliooren. Zij past niet in het nieuwe stelsel, evenmin als 
in het Keulsche; of zij wel volgens een vast stelsel is ge
slagen durven wij niet te beslissen. Het zeer uiteenloopend 
gewicht, van 0.85 tot 1.16 gram per stuk, zou ons dit doen 
betwijfelen. Alleen een nauwkeurig onderzoek van zeer veel 
exemplaren, iets waartoe ons de gelegenheid ontbreekt, zou 
hier wellicht eenige zekerheid kunnen verschaffen. Het voor
komen echter van exemplaren ter zwaarte van 0.85, komt 
ons, in verband met hetgeen volgt, merkwaardig genoeg 
voor om daarop te wijzen. 

In ouderdom op de Frieseh-Andernachsche penningen, vol
gen de munten geslagen op naam van keizer Koenraad II 
met het omschrift Freòonia. Het gewicht daarvan is: 0.73, 
0.9, 0.92 of gemiddeld per stuk 0.85 gram, dus juist het 
gewicht dat, volgens onze berekening, de Friesche penning 
zou moeten hebben. 

Daarop volgen de munten geslagen te Jever onder de 
Saksische hertogen. Yan de munt met Ge/n denan van 
Bernhard II is ons slechts van éen exemplaar het gewicht 
bekend, dit is 0.96 gram, doch zal wel overeenkomen met 
dat van stukken door denzelfden vorst te Lüneburg gesla
gen die, als gemiddeld gewicht uit vijf exemplaren, per stuk 
geven 0,99 gram. Dit wijst op het stelsel der Friesch-An-
dernachsche munten, niet op dat der Friesche Eeddenathes 
penningen. De munten van Herman met Geherei geven als 
gemiddeld gewicht uit zeven exemplaren voor het stuk 0,807 
gram. Deze sluiten zich dus aan bij de Reddenathes pen
ningen. Ook de oorspronkelijke Hermansmunten van Em-
den doen dit, Het eenig bekende oorspronkelijke exemplaar 
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weegt 0.8 gram. De naslagen echter geven gemiddeld slechts 
0.707 gram per stuk, wat in verband schijnt te staan met 
het Keulsche markgewicht waarvan de penning 1.461 . . . o f 
2 X 0.730.... gram weegt. Daartoe behoort zeer zeker ook 
het gewicht door bisschop Bernulf te Groningen gebruikt, 
gedurende het eerste tijdvak dat hij aldaar munt sloeg. 
Tien stuks volkomen gave Bonifaciusdenariën geven, te 
zamen gewogen, 7-30 of gemiddeld per stuk 0.73 gram, dus 
juist cle helft van den Keulschen penning. Later slaat die 
bisschop hier lichtere munt. Tien goed bewaarde Baculus-
denariën wegen te zamen 6.62 of per stuk gemiddeld 0.662 
gram. Dit gewicht komt overeen met dat der Grodfried-
denariën van Leer, welke ons als gemiddeld gewicht, uit 
vier exemplaren, voor het stuk 0.605 gram geven. Men 
bedenke daarbij dat wij van deze muntsoort geen oorspron
kelijk stuk der eerste uitgifte meer kennen en alleen na
slagen met bedorven omschriften, dus afkomstig van latere 
uitgiften welke een onjuist gewicht, gemeenlijk iets te licht, 
aangeven. Daarom mag men de 0.605 gram beschouwen 
als zijnde iets te weinig en zoo nadert men dan meer en 
meer de 0.662 gram der Bernulf-Baculus-denariën. Of wel 
het is iets te veel, zooals wij later zullen zien. Opmerkelijk 
genoeg is het, dat onder de ons voorgekomen stukken de
zer soort juist die Godfriedmunt welke de minst bedorven 
omschriften heeft, lichter is dan alle andere en slechts 0.55 
gram weegt, een cijfer waarop wij terug komen. De mun
ten van Bruno III schijnen eveneens volgens het Keulsche 
gewicht gemunt te zijn, immers als gemiddeld gewicht per 
stuk uit een tiental exemplaren, verkregen wij 0.729 gram, 
doch de Egbertmunten dalen daaronder. De oudere type 
weegt per stuk, het gemiddelde uit acht exemplaren, 0.61 
gram. Die met de Goslarsche type stijgen weder iets. Als 
gemiddeld gewicht uit tien exemplaren, bevonden wij dat 
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dit 0.645 gram per stuk was. De prototype, te Goslar 
zelf geslagen, weegt volgens Dannenberg 0.69 en 0.70 gram, 
hetgeen ook het gewicht blijkt te zijn van de munten door 
bisschop Willem in zijne Friesche bezittingen geslagen. Het 
gemiddelde gewicht dezer laatste stukken uit negen exempla
ren , die afzonderlijk van 0.60 tot 0.86 wegen, is per stuk be
rekend 0.701 gram. Ook dit gewicht is niet als juist aan 
te merken, bij het gering getal der gewogen exemplaren en 
het zeer uiteenloopend gewicht der enkele daarvoor ge
bezigde stukken. Waarschijnlijk zal het juiste gemiddelde 
nog wel iets onder 0.701 gram dalen. 

Al deze gewichtsopgaven zijn niet volstrekt, maar slechts 
betrekkelijk juist, en moeten daarom met omzichtigheid 
worden gebruikt. Ten einde volstrekt zekere uitkomsten te 
verkrijgen, zou men de munten zelve moeten g'ezien en ge
wogen hebben en dat in veel grooter getal dan nu ter 
onzer beschikking stonden, waarbij wij nog daarenboven 
op een paar uitzonderingen na, niets anders hadden dan we
gingen van anderen, zonder na te kunnen gaan of die al
tijd met nauwkeurigheid zijn verricht en zonder iets te weten 
omtrent de conservatie der stukken. Dit echter blijkt in 
elk geval uit de medegedeelde, meer of minder juiste, ge
wichtsopgaven , dat er eene afneming van gewicht plaats heeft, 
dat de zwaarste munten de oudste zijn en in de oostelijkste 
streken van het Friesche gebied te huis behooren en dat 
het gewicht vermindert naarmate de stukken jonger zijn 
en meer westwaarts geslagen werden. Men kan de munten 
volgens haar gewicht verdeelen en onder vier groepen bren
gen, te weten: a. munten welke boven 0.85 gram wegen, 
daartoe behooren cle Friesch-Andernachsche penningen, de 
oudere munten te Jever geslagen, onder hertog Bernhard II 
en zijne te Lüneburg vervaardigde denariën. Na hem en 
buiten de oostelijke streek van het Friesche gebied vinden 
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wij dit gewicht niet meer, b. munten welke niet zwaarder 
zijn dan 0.85 gram, doch die nu en dan iets daaronder 
dalen. Hiertoe behooren reeds enkele Frieseh-Andernachsche 
nabootsingen, verder de denariën met FRESONIA op naam 
van keizer Koenraad geslagen, de Jeversche denariën van 
Herman, hertog Bernhard's zoon en eindelijk de allereerste 
uitgifte van de Emder Hermansdenariën. De naslagen de
zer laatste muntsoort schijnen reeds tot de volgende klasse 
te behooren, namelijk de groep c, welke als hoogste ge
wicht 0.73 gram per stuk geeft, nu en dan afdalende tot 
0.70 en 0.69 gram. Daartoe behooren de oudste soort dei-
door bisschop Bernulf te Groningen geslagen denariën, te 
weten, die met den heiligen Bonifacius op de voorzijde, en 
verder wellicht ook de munten van Bruno III. Schijnbaar 
zouden ook bisschop Willems munten tot deze groep be
hooren; wij plaatsen die echter liever in de vierde en laat
ste groep, de groep d, welke al die munten bevat welke 
slechts 0.68 gram en daaronder wegen. Daartoe behooren 
dan ook de latere Groninger denariën met Baculus, van 
bisschop Bernulf, alsmede de munten door ons toegekend 
aan Egbert I ofschoon zijne voorlaatste type wellicht nog 
eene afzonderlijke groep e vormt, welke als maximum 0.59 
gram zou halen. 

Van deze groepen is de derde, c, de munten welke ± 0.73 
gram wegen, duidelijk gekarakteriseerd. Dit gewicht is zoo 
volkomen juist de helft van dat van den denarius volgens 
het Keulsche markgewicht geslagen, 2X0.73=1.46 of het 
ris van 233.855 gram, dat er niet aan kan getwijfeld wor
den of de munten dezer groep zijn volgens dat gewicht
stelsel vervaardigd. 

Wat de andere groepen betreft, daarbij is de muntvoet 
minder gemakkelijk herkenbaar, ook al neemt men aan 
dat zij alleen, behalve de groep a, munten bevatten ter 
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waarde van een halven denarius geslagen. Immers indien 
men het gewicht verdubbelt, dan nog herkent men den 
alzoo verkregen geheelen denarius aan zijn gewicht niet. 
Groep b geeft dan 2X0.85=1.70; d, 2X0.68=1.36; en 
<?, 2 X 0 . 5 9 = 1.18 gram voor den denarius. Om den ver-
moedelijken oorsprong dezer gewichten op te sporen moeten 
wij tot een ouder tijdvak dan het hier behandelde terug
gaan en zien hoe het muntwezen in Friesland destijds in
gericht was. 

De eenige ons daarvoor ten dienste staande bron is de 
oudste van alle Friesche rechtsmonumenten, de lex Frisio-
num, benevens de daarbij behoorende additio sapientum en 
verdere toevoegselen, immers er is daar geen ander rechts-
overblijfsel bekend, dat in ouderdom aan de zeventien keu
ren vooraf gaat. Over de plaats waar, den tijd waarin en 
de wijze waarop de lex Frisionum gelijk wij die nu kennen, 
ontstaan is, zijn de gevoelens zeer uiteenloopend, doch dit 
is zeker dat het geheel niet in eens maar achtereenvolgens 
gedurende een lang tijdverloop bijeen is gebracht en dat 
de additio sapientum, jonger dan de wet, op hare beurt 
weder ouder is dan enkele toevoegingen, welke bij die 
additio gevonden worden 1). In die allerjongste toevoeg
selen worden bepalingen aangetroffen omtrent de waarde 
of liever omtrent de wijze van betaling van den Frieschen 
solidus in de drie cleelen waaruit het gebied der Friezen 
oudtijds bestond: namelijk in Westfriesland tusschen Sincfal 
en Flie, in Middenfriesland van het Flie tot de Lauwers, en 
in Oostfriesland, gelegen tusschen Lauwers en Wezer. In 

1) Zie dit breedvoerig uiteengezet op blz. 189 en verv. van: De Lex 
Frisionum uitgegeven en toegelicht door von Richthofen, gevolgd door eene 
verhandeling over hare zamenstelling van Mr. B. J. L. B" de Geer. Leeuwar
den 1866. 
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het geheele gebied kende men den solidns, eene rekenmunt, 

verdeeld in drie tremisses of drie denarïën, doch de wijze 

waarop die betaald moest worden was in elk deel eene andere, 

aangegeven in de meer genoemde toevoegingen op de ad-

ditio sapientum. Wij vernemen namelijk in eene aanteeke-

ning op de additio van Saxmund, dat : „ Inter Field et Sinc-

†alam solidus est duo denarii et dimidius, ad novam monetam; 

inter Wisaram et Lauhaci duo denarii novi solidus est." 

Met het eerste is echter in strijd eene andere aanteeke-

ning waarin wordt gezegd: „ Inter Fli et Sincfalam weregiï-

dus nohilis C solidi, liberi L, liti XXV (solid. denarii IJl novae 

monetaey 1). Uit de additio van Wlemar eindelijk, leeren 

wij dat: „Inter Laubacld et inter Field tres denarii novae mo

netae solidum †aciunty 

Men heeft dus de waarde van de rekenmunt uitgedrukt in 

geslagen munt. Indien men nu maar weet wat hier onder 

de denarius novae monetae verstaan moet worden, dan is het 

gemakkelijk om de waarde van de rekenmunt, den solidus en 

zijn derde deel, denarius of tremissus, te bepalen en in 

gewicht aan zilver uit te drukken, evenals wij dit bij den 

solidus en denarius Eeddenatlies monetae hebben kunnen 

doen. Daarvoor is echter in de eerste plaats noodig, dat 

men wete wanneer de genoemde sapientes geleefd hebben, 

om, zoo mogelijk, den ouderdom der ná hun tijd geschreven 

toevoegingen te bepalen. Maar eene oplossing langs dezen 

weg te beproeven schijnt hopeloos te zijn, immers de mee

ningen aangaande den tijd waarin Saxmund en Wlemar 

geleefd hebben, loopen zóo ver uiteen, en de gronden waarop 

men dien tijd wil aanwijzen zijn zóo weinig bepaald, dat 

hier onmogelijk zekerheid is te verkrijgen 2). Er schiet der-

1) Tit. I § X. De andere aanteekeningen komen voor in de additio Sapien
tum bij § LXXITI en § LXXVIT. 

2) Von Bichthofen stelt het ontstaan der Les Frisionum in de achtste eeuw 
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halve niet anders over dan den anderen weg te volgen en 
na te gaan of de geschiedenis van het muntwezen in de 
Friesche gewesten hier licht kan geven. Wij zullen dit be
proeven. 

Uitgaande van de veronderstelling, gelijk onder anderen 
von Báchthofen wil, dat de additio sapientum zoude dag-
teekenen uit den aanvang der negende eeuw, zoo heeft 
men gemeend dat onder de nova moneta, verstaan moet 
worden de allerlaatste soort van munt, welke Karel de groote 
deed vervaardigen 3). Die munt is geslagen op den voet 
van 20 solidi elk van 12 denariën, dus 240 denariën uit het 
Karolingische muntpond, waarvan het gewicht 367,12935 
gram bedraagt 2). De denarius moet dus 1.5297562 of, in 
een rond cijfer, 1.53 gram wegen. Vermenigvuldigt men 
dit laatste cijfer achtereenvolgens met 2, 2 | en 3, dan ver
krijgt men het gewicht in zilver van den Prieschen solidus 
in de drie genoemde deelen van het Friesche gebied en 
dat van den tremissus of Frieschen denarius, door elk dier 
uitkomsten door 3 te deelen. Men heeft dan voor den denarius: 
tussehen Wezer en Lauwers 1.0198374 of voor de halve denarius 0.5099187 

Lauwers en Flie 1.5297562 » » » » » 0.7648781 
Flie en Sinefal 1.2747968 » » o 0.6873984 

gram gewicht en mag aannemen dat dit ook het gewicht 
zal zijn van den denarius of van den halven denarius zoo-

en dat der additio in 802. De Haan Hettema brengt de eigenlijke Lex tot 
802 — 804, de additio van Wlemarus tot 904—906, die van Saximmdus tot 
1213 —1251. Anderen houden daartussenin het midden, wat ons ook waar
schijnlijker voorkomt. Zie de verschillende meeningen opgegeven bij de Geer, 
Over de samenstelling enz. t. a. p. bl. 194. 

1) Dit is onder anderen het gevoelen van dr. J. H. Muller, die in zijne: 
Deutsche Münzgeschichte bis zu der Ottonenzeit, Leipzig, 1860, S. 265, zegt: 
»Karl der Gr. drang auf die Münzeinheit in Seinem ganzen Keiohe und es ist 
darum mit hinlânglichem Grunde an zu nehmen, dass die neven Denare die 
von ihm eingeführten sein mussen.'" 

2) Grote, Müuzstudiè'n, III. S. 7. 
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dra men in de drie provinciën begon met eigen munt te 
slaan. Wij zien evenwel dat dit niet uitkomt. Tussclien 
Eems en Wezer vonden "wij juist de zwaarste munt, na
melijk die van 0.85 per halve of 1.70 gram per heele de-
narius, terwijl die, volgens deze berekening slechts 0.51 of 
1.02 gram moest wegen, evenzoo sluiten de cijfers voor de 
beide andere munten niet. En aangezien het cijfer 0.85 gram 
voor den halven denarius tusschen Eems en Wezer, volgens 
de tweede keur, door berekening, uit de Keulsche munt 
verkregen, gestaafd door de ons overgebleven munten, vol
komen zeker is en vast staat, zoo moet men dit blijven vast
houden en daardoor is men dus gedwongen de gissing op te 
geven dat onder den denarius novae monetae, de Karolingische 
penning à 1.53 gram te verstaan is. Ten overvloede zul
len wij dit door een tegenproef bewijzen. Gesteld de Ka
rolingische denarius is de bedoelde, dan moet die, twee
maal het gewicht van den geheelen of vier maal dat* van 
den halven Frieschen denarius tusschen Lauwers en Wezer 
hebben, alzoo 2 X 1.70 of 4 X 0.85 = 3.40 gram, hetgeen met 
240 vermenigvuldigd, een gewicht van 816 gram zou ople
veren voor het Karolingische muntpond. Dit bedraagt slechts 
367 gram, zoodat het onhoudbare van die stelling hieruit 
daghelder blijkt. 

Doch er is meer waaruit dit aangetoond kan worden. 
Om van nieuwe munt te kunnen spreken, moet die munt 
eerst kort bestaan hebben, zoodat, indien de Karolingische 
nieuwe denarius bedoeld was, én de allerlaatste bijvoegsels, 
én de additio sapientum, ouder moesten zijn dan 814 
toen Karel de groote stierf, en dit nu wordt, zoo wij mee-
nen te recht, door sommigen betwijfeld. 

Welke was dan de hier bedoelde nieuwe munt? Was het 
die geslagen volgens het gewicht van het Keulsche dat 
wij omstreeks 936 onder Otto I hebben zien gebruiken voor 



156 

muntgewicht? Ook clat is onmogelijk, immers dan zou 

de denarius tusschen Lauwers en Wezer = -̂ = 
8 

0.974353 gram moeten zijn, alzoo veel te licht voor mun
ten die 2 X 0.85 = 1.70 gram wegen. 
Op deze wijze is derhalve eene oplossing niet te vinden, en 
dit is geen wonder want men gaat uit van een verkeerd 
beginsel. 

Vasthoudende aan het denkbeeld dat de Karolingische de
narius de bedoelde nova moneta moest zijn, was men ge
dwongen bij eenheid van munt, het bestaan van drie ver
schillende waarden voor den Frieschen solidus aan te nemen, 
alhoewel die solidus toch overal dezelfde indeeling in drie 
tremissen had. Nu evenwel blijkt dat nergens, in geen der 
drie deelen van het Friesche gebied, eenige munt overeen
stemt met de op die wijze verkregen waarde van den Fries-
schen solidus, nu is de vraag gewettigd of men zich ook 
vergist en of niet veeleer eenheid vnn solidus bij verschil van 
muntwaarde moet aangenomen worden. De denarius novae mn-
neiae zou dan de oudste op Frieschen bodem in cle elfde eeuw 
geslagen munt kunnen wezen die, zooals wij zagen, in de 
verschillende streken, verschillend van gewicht was. Aan
genomen derhalve de gelijkheid, of, wil men, de eenheid van 
den solidus voor het geheele Friesche gebied, dan kan men, 
met het stellig zekere cijfer van 0.85 voor denhalven of 1.70 
voor den geheelen denarius tusschen Eems en Wezer als 
grondslag, de waarde en het gewicht der denariën in de 
beide andere deelen gemakkelijk berekenen, even als die van 
den Frieschen solidus zelf. 

De denarius Keddenathes monetae hebben wij bepaald op 
0.85255916 gram, doch aangezien dit een halve penning is 
zoo weegt de geheele 1.70511832 gram, of, in een rond 
cijfer, 1.705 gram. Twee zulke penningen gingen op den 
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Friesehen solidus, deze weegt derhalve 3.410 gram hetgeen 
voor het Friesehe pond, hetwelk 20 solidi telde, 68,20 gr. 
en voor den tremisses 1.133 gram geeft. 

Tusschen Sincfal en Mie staat cle solidus gelijk met 2{ 

3 41 denarius van de nieuwe munt; deze weegt dan - j—- = 1,364 
2.5 

gram of de halve 0.682 gram, hetgeen vrij goed sluit met 
het gewicht der munten van bisschop Willem, de latere 
van Bgbert I , en ook de laatste soort der te Groningen 
onder bisschop Bernulf geslagen stukken. 

Tusschen Mie en Lauwers staat de solidus gelijk met 3 
denariën der nieuwe munt, welke alzoo juist het gewicht 
en de waarde van den Friesehen denarius of tremissus moet 
hebben, dus 1.133 gram. De halve zal daar 0.566 gram 
wegen, hetgeen wel het gewicht is van vele munten vol
gens de voorlaatste type door Egbert I geslagen, doch niet 
dat der Brunomunten. Dit laat zich echter verklaren. 
Bruno III volgde bisschop Bernulf na, en deze begon met 
het Keulsche gewicht te bezigen. Later zoekt hij een gemid
deld gewicht tusschen dit en het Friesehe, en schijnt daar
voor gekozen te hebben datgene wat in Westfriesland werdt 
gebezigd. Opnieuw zij hier in herinnering gebracht hoe 
schaars en onvoldoende de gewichtopgaven zijn welke ons 
tot dus ver ten dienste stonden, zoodat het al te gewaagd 
ware indien wij daarop terstond met zekerheid wilden bou
wen. Wij hebben dan ook alleen den weg willen wijzen 
welken men voor verder en nauwkeuriger onderzoek heeft 
te volgen. Alleen voor de munt beoosten de Eems staan 
wij op vasteren bodem, dewijl daar én de bepaling in de 
tweede keur, én de munten van Otto I , én die welke in 
dat gedeelte van Friesland geslagen werden, benevens het 
bekende cijfer voor het Keulsche markgewicht, in volko
men overeenstemming met elkander zijn. 
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Daarom meenen wij nu ook op grond van de daar ver
kregen uitkomst, den Frieschen solidus = 2 X 1.70511832 
gram = 3.41023664 gram te mogen berekenen, vooral dewijl 
het ons gelukt is om den vermoedelijken oorsprong van deze 
Friesehe rekenmunt op te sporen. 

Volgens de berekening uit het Keulsehe markgewicht 
weegt de halve Friesehe penning beoosten de Eems, de 
Reddenathes munt, 0.85255916 gram. Dit cijfer komt, tot 
en met de derde decimaal, overeen met het cijfer 0.8526927, 
verkregen door het getal 384 (4X96) te deelen op 327, 434, 
namelijk het gewicht in grammen van het oud-Eomeinsche 
pond volgens Mommsen en Böckh. Uit dat pond werden in 
den keizertijd 96 Romeinsche zilveren denariën geslagen'), 
en in dezen denarius, welke dus 3.4107708 gram moet we
gen, een cijfer overeenkomende met dat hetwelk door ons 
is bepaald als het gewacht van den Frieschen solidus, zoe
ken wij den oorsprong van den Frieschen solidus, éen voor 
het geheele Friesehe gebied van Sincfal tot Wezer, en den 
grondslag van het latere Friesehe muntwezen. Het Frie
sehe pond dat 20 solidi inhield en verdeeld was in 12 on
zen of 60 denariën 'x) staat tot het oud-Romeinsche pond als 
68.215 gram tot 327.434 gram, als 5 tot 34. Het Romein
sche pond bevat dan 41 Friesehe ponden. Het gewicht in 
grammen voor dit pond en zijne onderdeelen is als volgt: 
1 libra = 12 unciae= 20 solidi = 60 denarii — 68.215 . . . gram. 

1 unciae=: 11 solidi = 5 denarii — 5.682... gram. 
1 solidus = 3 denarii = 3.410... gram. 

1 denarius = 1.133... gram. 
Dat de Friezen hun solidus aan den Romeinschen dena-

1) Muller, Deutsche Miinzgeschichte, S. 227. 
2) De Lex Frisionum, Leeuwarden, 1866, M. 143 in voce libra. 



159 

rius hebben ontleend, schijnt ons wel waarschijnlijk en aan
nemelijk te wezen. Wanneer dit geschiedde is niet met 
zekerheid te bepalen, maar wel dat het ná den tijd van 
Nero moet geweest zijn, omdat het eerst onder zijne regee
ring de denarius is geslagen, ten getale van 96 stuks uit 
een pond. Yroeger werden er uit dat gewicht 84 stuks ge
munt 2). Opmerkelijk is het dat onder een groot aantal 
Romeinsche denariën, vier tot vijfduizend stuks, welke in 
het begin van Maart 1850 nabij Jever gevonden zijn en die 
loopen tot den tijd van Hadrianus, er geene werden aan
getroffen ouder dan Nero's regeering 2). Deze muntvond 
strekt tot bevestiging van ons gevoelen en bewijst tevens, 
dat zelfs in het oostelijkste deel van Friesland, nabij de 
Wezer, de Romeinsche zilveren keizerdenarius eenmaal be
kend en gangbaar is geweest •'). 

1) Muller, t. a. p. S. 293. Fr. Hultsch, Griech. und Röm. Metrologie. Ber-
lm 1862. S. 235, waar men leest: »Allein unter Nero tritt eine Aenderung 
in doppelter Beziehung ein. Einrnal vermindert sieh das Gewicht, welches 
bis dahin gleioh ^ Pfund oder 3.90 Gr. gewesen war, um ein merkliches so-
dass der Betrag von A- Pfimd (rr 3.41 Gr.), zu welchem Galen und die Me-
trologen der Kaiserzeit den Denar ansetzen, in Nero's rnittlere Regierungszeit, 
wahrscheinlich gleichzeitig niit der Verringerung der Goldmün?e (nach dem 
J. 60), zu versetzen ist. Auf diesem Fuss halt sich der Denar stetig bis auf 
Marcus Aurelius" 

Waarschijnlijk mag men derhalve het aannemen van den Frieschen solidus 
stellen in den loop der tweede eeuw onzer jaartelling, immers ná het jaar 60 
en voor 180, toen de denarius onder Commodus opnieuw achteruit ging. 

2) Zie Leitzmaon's Numismatische Zeitung, Jahrgang 1850, S 55. Ook an
dere muntvonden op of nabij Friesehen bodem gedaan, klimmen wat de oud
ste daar aanwezige stukken betreft niet hooger op dan tot den tijd van Nero, 
b. v. die gedaan in 1839 te Ballo, in Drenthe. 

3) Meermalen heeft men enkele Romeinsche keizerlijke denariën aangetroffen 
onder munten uit de tiende en elfde eeuw. Een bewijs hoe lang die in om
loop zijn gebleven. Vergelijk Dannenberg a. w. bl. 41 en Dr. J. Friedlaender, 
Der Kawallener. Silberfund, bl. 1 : »Wie in einiger anderen Funden ist auch 
hier unter mehreren hundert mittelalterlichen Münzen eine vereinzelte antike 
Torhanden; sie konnte sieh so lange im Umlauf erhalten, weil das Silber da-
mals naoh dem Gewicht, nicht nach dem Geprâge galt." 
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Wij zullen hier het Frankisch-Friesche muntwezen onder 
cle Merovingische en Karolingische vorsten niet nagaan, 
het zou ons te ver voeren, maar deelen alleen nog mede 
dat wij eenmaal in de gelegenheid waren om 158 stuks zeer 
fraai bewaarde exemplaren van eene zoogenaamde Angel
saksische , doch volgens onze overtuiging Frankisch-Friesche 
muntsoort, te zamen te wegen '). Dit gaf een totaal cijfer 
van 179.50 gram, of gemiddeld per stuk voor elk exem
plaar 1.1367 gram, een gewicht weinig afwijkend van de 
1.133. . gram die wij voor den Frieschen tremissus gevon
den hebben. Dat de munten iets zwaarder zijn, kan eens
deels uit het bijgevoegde onedele metaal, anderdeels uit de 
gebrekkige weegwerktuigen in de vroege middeleeuwen, 
verklaard worden, altijd als-, men aan het uiterst geringe 
verschil van 0.003 gram nog eenige beteekenis hecht, iets wat 
wij niet doen. Een laatste feit, treffender nog clan het an
dere, is het volgende. Honderd stuks zilveren munten zóo 
wel bewaard dat zij nieuw geslagen schijnen, van gelijke 
type als de boven bedoelde, doch kennelijk oorspronkelijke, 
geen navolgingen zooals gene, wegen tezamen 121,35 gram. 
Dit geeft voor 300 clenarii (25 solidi van 12 denarii) op 
het pond, een gewicht van 364.05 gram, weinig verschillend 
van het Karolingische pond dat 367.13 gram weegt2). 

Deze laatste geldstukken zijn echte Merovingische denariën, 
per stuk 1.2135 gram wegende. De Friezen muntten die slaafs 
na met behoud der type, evenals zij het in den aanvang 

1) Deze munten uit den vond van Franeker , bevonden zich toen in de munt
en penningverzameling der Leidsche Hoogeschool. 

'/) Ad. de Longpérier veikieeg ongeveer hetzelfde cijfer voor het pond, uit 
het gewicht van munten, geslagen door Pepijn den korte , volgens zijne oudste 
type , die zich derhalve aansluiten bij de Merovingische zilveren munten, na
melijk 366 gram. Zie zijne: Notice sur cent deniers de Pépin, de Carloman 
et de Oharlemagne trouvés pres d'Imphy en Nivernais, Paiis 1858, Extrai t 
de la Revue Numismatique. Nouv. Série. ï . III . 
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der elfde eeuw met de Andernachsche munten doen, doch vol
gen hier, gelijk later daar, althans ten deele, wat het gewicht 
betreft, niet dat der prototypen maar hun eigen gewicht, 
namelijk dat van het derde deel van. den Frieschen solidus. 

Wij hebben op deze wijze den oorsprong opgespoord van 
het gewicht der verschillende Friesehe munten, welke in 
de elfde eeuw geslagen zijn, en daardoor tevens verband 
gevonden tusschen de oudere en alleroudste Friesehe wetten. 
Van défi vroegsten historischen tijd tot in de elfde eeuw was 
in geheel Friesland, van Vlaanderen tot Holstein, de Friesehe 
solidus, met zijne onderdeelen en veelvouden, als rekenmunt 
in zwang. Die solidus, waarvan de waarde door een gewicht 
van 3.41 gram zuiver zilver wordt uitgedrukt, was oorspron
kelijk niet anders dan de Eomeinsclie denarius zooals die van 
den tijd van Nero tot en met dien van Marcus Aurelius is 
geslagen, en deze rekenmunt bleef bestaan en in zwang 
ook nog nadat Karel de groote een nieuw muntstelsel had 
ingevoerd, ja men was zoozeer aan haar gehecht, dat zij 
zelfs het Keulsche muntstelsel verdrong toen men in de 
elfde eeuw in Oostfriesland eigen munt begon te slaan ter 
vervanging van de aldaar uit Keulen aangevoerde pennin
gen. Waarschijnlijk zal die Friesehe solidus nog verder na 
te sporen zijn in volgende tijden en bij latere munten; dit 
echter valt hier buiten ons bestek, dewijl wij ons te bepa
len hebben bij den oorsprong en de opkomst van het munt
wezen der Friezen. 

Wanneer wij thans terug keeren tot de lex Frisionum met de 
daaraan toegevoegde stukken, dan wordt het nu ook duidelijk 
waarom de bepalingen betreffende de waarde van den solidus 
aangetroffen worden juist in de allerjongsten dezer stukken. Al 
het overige bestond reeds toen de groote beweging op het ge
bied van het muntwezen, omtreeks de tweede helft der elfde 
eeuw, in alle Friesehe gewesten in gang was; die beweging 

11 
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kon in hare gevolgen niet overschillig zijn voor den bezit
ter van het oorspronkelijke handschrift der lex Frisionum, 
immers bij de berekening der boeten, en meer nog bij de 
betaling daarvan, moest hij de verhouding der geslagen munt 
tegenover de rekenmunt kennen; vandaar die aanteekeningen 
betreffende de waarde van den solidus met betrekking tot 
den denarius novae monetae in de verschillende deelen van 
Friesland, als korte kantteekeningen gevoegd bij het toen 
reeds bestaande handschrift. En dat die aanteekeningeft er ook 
niet later maar juist in een tijd van overgang tusschen twee 
muntstelsels bijgevoegd zijn, bewijst, behalve de uitdrukking 
nova moneta, ook het feit dat er sprake is van betaling in 
oude penningen 1), waarmede dan hetzij Friesche, wellicht te 
Medemblik geslagen denariënz) hetzij eenige andere, toen 
nog gangbare muntsoort, b. v. de Keulsche, kan bedoeld zijn. 
De laatste toevoegsel en dagteekenen alzoo uit den tijd der 
invoering van eene nieuwe munt, dat is uit het begin van de 
tweede helft der elfde eeuw. De beide sapientes Wlemarus 
en Saxmundus kunnen dan nog in diezelfde eeuw of iets 
vroeger geleefd hebben, terwijl de wet zelve tot den Ka-
rolingïschen tijd kan opklimmen. Wij zien hier de gissing-
van den heer de Geer, dat met de denarius novae monetae, 
de Bruno- en Bgbert munten bedoeld kunnen zijn 3), door 
de uitkomst van ons onderzoek, schitterend bevestigd. 

Ook de eerste te boekstelling der zeventien keuren wordt 
door ons onderzoek met zekerheid gedateerd. De oorspron
kelijke redactie valt in een tijd toen vreemde, met name Keul
sche munt in het oosten van Friesland de gebruikelijke munt 

1) Compositio hominis nobilis, librae XI f er ueteres denmioi,. etc. Tit. XV. 
§ I et I I . 

2) Additio Sapientum Wulemarus Tit. III. § XLIV, »denarios Fresionicos." 
De munt van Medemblik "heeft, blijkens den giftbrief van 986 aan graaf Ans-
fried, reeds ie "het laatst der tiende BCIÏW bestaan. 

3) De Lex Frisionum, bl. 193, der bovenaangehaalde uitgaaf. 
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was. Eigen munt bestond daar toen nog niet, hetgeen 
ook bevestigd wordt door het feit, dat deze keuren nog 
geene strafbepaling bevatten tegen het vervaardigen van 
valsch geld. Eerst in de latere toevoegingen op de zeven
tiende keur of de zoogenoemde wenden, komt zoodanige 
strafbepaling voor, die schijnt te wijzen op de vervaardiging 
van valsche of te lichte munt door een tot muntslaan be
voegd persoon *) Op vroeger door ons aangevoerde gron
den stellen wij de oorspronkelijke redactie der zeventien 
keuren in den aanvang der elfde eeuw, of, om een rond jaar 
te noemen, omstreeks den j are 1000. De eerste toevoegingen 
daarbij zijn uit den tijd toen een eigen muntwezen in Oost-
friesland opkwam. Uit dien tijd van overgang tusschende 
oude Keulsche en de nieuwe inlandsche munt, dagteekent 
hier de eerste toevoeging tot de tweede der zeventien keu
ren, waarbij de verhouding der genoemde muntsoorten, tot 
elkander wordt aangegeven, en ginder bij de lex Frisionum 
de jongste en laatste der korte bijvoegselen. Beide aantee-
keningen zijn ongeveer gelijktijdig en, volgens onze mee
ning, uit het midden der elfde eeuw; zij hebben haar ont
staan aan dezelfde oorzaak te danken, te weten aan eene 
verandering in het toen heerschende muntstelsel. 

Hij, wien het alleen te doen is om de juiste tijdsbepa
ling dezer oude rechtsoverblijfselen der Friezen te kennen, 
moge hiermede voldaan zijn, niet al zoo degeen die meer 
uit een algemeen geschiedkundig oogpunt belang mocht stel
len in de uitkomsten van ons onderzoek. Aan hem zijn 

1) ïn de zesde, of volgens andere teksten de vijfde, wende, zieBeohtsquellen 
S. 36 en 37. Vooral de Hunsingoè'r en Emsinger teksten waar rnen leest: 
htcersa ma tha menteran, binna there kenenges menta , f ad end falsc anhonda 
begripth enz. steunen onze meening, dat men hier geen gewonen valsch mun
ter maar een misdadigen muntmeester op het oog heeft gehad. Men vergelijke 
hiermede art. 156 van den Brookmer brief, TJechtsquellen S. 173, waar ook 
de misdadige mimtmcester, niet de gewone valsohmunter bedoeld is. 
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wij nog in een ander opzicht opheldering' schuldig, immers 

wij hebben wel medegedeeld dat er in den loop der elfde 

eeuw overal in Friesland is gemunt, dat die Friesche munt 

in de plaats trad van het vroeger gebruikelijke Keulsclie 

geld, dat er verband bestond tusschen de nieuw geslagen 

inlandsche penningen en de aloude rekenmunt, maar bij dat 

alles nog niet aangetoond hoe die beweging in het Friesche 

muntwezen ontstond en wat daarvan de oorzaak kan ge

weest zijn. Wij zien een aantal munthuizen openen, kor

ten tijd ijverig werken, om dan, óf voor langen tijd weder 

opgeheven te worden, óf voor altijd te verdwijnen; wij zien 

waarschijnlijk dezelfde graveurs en muntbeambten van munt

plaats tot muntplaats gaan en daar, in een betrekkelijk 

korten tijd, buitengemeen veel geld slaan, terwijl iets der

gelijks evenmin vroeger als later ooit heeft plaats gehad. 

Van waar dit zonderlinge verschijnsel? 

Het antwoord op die vraag geeft ons de meermalen ge

noemde tweede der zeventien keuren, welke in de schilder

achtige taal van den Westerlauwerschen tekst ons het vol

gende verhaalt: „ Want Colen heel bi alda tiden Agripplna 

„ef ter alla da wrald, ney da honing e deer da burich atifie, 

„hg heet Agrippa to riuckta nama. Da was dyoe monthe al 

„to fgr, ende di penningh allo sweer, da kerrem da lyoed een 

„nyara montha, ende een lichtera penningh legden da lyoei.'''1') 

Met andere woorden, er had eene algemeene hermunting 

plaats, eene omwenteling op het stuk der munt waarbij 

niet enkel typen en omschriften wijziging ondergingen, maar 

waarbij zich veel ingrijpender veranderingen voordeden, im-

1) Rechtsquellen S. 3. Spalte 5. Wierdsma en Brantsma, Oude friesche wet
ten, I , bl. 122. Dat dit verhaal zeer oud is blijkt daaruit, dat het in de 
oudste teksten reeds in de tweede keur is opgenomen. Zelfs in het hand
schrift Oelrichs van 1327 komt het voor. Zie Rechtsquellen S. 538. 
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mers cle waaide van den geslagen penning werd verlaagd, 
of hetgeen hetzelfde is, men sloeg, wat wij in zekeren zin 
zouden kunnen noemen, pasmunt, in stede van grof geld 
gelijk te voren. Aangezien dit geen willekeurige daad maar 
een door den drang der noodzakelijkheid geboden maatregel 
zal geweest zijn, zoo wijst het feit der onvermijdelijk gewor
den hermunting ons op eene beweging en veranderingen, 
welke toen op maatschappelijk gebied bij de Friezen moe
ten hebben plaats gehad. Waarin die bestonden kunnen wij 
met veel waarschijnlijkheid gissen, ook al zwijgt daarover 
de geschreven geschiedenis. Wij moeten daartoe echter op
klimmen tot een ouder tijdperk, tot de dagen van Karel 
den groote. Toen schijnt er groote welvaart in Friesland ge-
heerscht te hebben; Duurstede, als het ware de hoofdstad 
van het Friesche gebied, bloeide door wijd uitgebreide han
delsbetrekkingen, die zich uitstrekten ver over zee tot En
geland en zelfs tot Zweden en andere, aan de Oostzee ge
legen , landen l). Het was misschien de grootste en belang
rijkste plaats van het noorden des Frankischen rijks. Dat 
er destijds rust in Friesland heerschte leert ons een tot 
hiertoe onopgemerkt feit, dit namelijk, dat men geen enkelen 
muntvond in Friesland heeft gedaan waarvan de inhoud 
tijdens Karels regeering aan de aarde werd toevertrouwd, 
terwijl men menigen schat ontdekt heeft welke vroeger of 
na zijn tijd verborgen is. In den regel toch kan men aan
nemen dat verreweg de meeste in vorige eeuwen begraven 
schatten, welke tot ons kwamen, verborgen zijn in oorlogs
tijd of bij watersnood, en dat de eigenaars vervolgens om
kwamen zonder dat zij zelven of de hunnen het verborgene 

1) Dat de Rijnhandel door de Friezen werd gedreven, leert ons Ermoldus 
Nigellus † 836. Zij kochten toen wijn in den Elzas en vervoerden dien naar 
het noorden. Pertz. Mon. Germ., II , 516. 
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weder tot zich konden nemen !). Dit nu schijnt, blijkens 
liet ontbreken van muntvonden die uit den tijd yan Karel 
den groote dagteekenen, toen niet geschied te zijn, zoodat 
wij daaruit mogen afleiden dat het toen een tijd was yan 
vrede en rust. De buitengewone werkzaamheid in het Duur
steder munthuis, gedurende dat tijdvak, wijst verder op 
groote welvaart. 

Onder Karels opvolgers veranderde dit geheel. De inval
len der Noormannen, door hem nog te keer gegaan, her
haalden zich steeds menigvuldiger en stouter, terwijl de 
zwakke Karolingische vorsten daartegen hoe langer hoe 
minder wisten te doen. Duurstede, herhaaldelijk verbrand 
en verwoest, eindelijk geheel in de macht der Noormannen 
die er zich vestigden, verloor de vroegere beteekenis. De 
handel ging daar te niet, en na Lotharius werd er geen 
munt meer geslagen. Uit dat tijdvak, hetwelk na Karels 
dood begon en verder de geheele negende alsmede een groot 
deel der tiende eeuw omvat, worden muntvonden op Frie-
schen bodem menigvuldiger, doch armer in aantal stukken, 
naarmate zij jonger zijn, een bewijs van de afnemende rijk
dom en welvaart en van de onzekerheid der tijden. Lang-

1) Behalve sporadisch vooikomende munten, die toevallig verloren kunnen 
z¾n, heeft men bij het vinden van munten in grooter of kleiner getal te za-
men, twee klassen van muntvonden te onderscheiden, namelijk die welke op
zettelijk, en die welke onwillekeurig, in den grond geraakten. Tot de eerste 
klasse behooren alle munten welke in een of ander voorwerp b. v. een pot, 
een kan, een kist enz. geborgen, begraven zijn, in of nabij oude gebouwen, 
in terpen, op heidevelden, m boschgronden, in éen woord die munten welke 
behoorlijk geborgen in vasten bodem werden nedergelegd. Daar geschiedde 
dit opzettelijk en veiligheidshalve. De tweede klasse omvat die munten welke, 
in een zak, beurs of tasch , gevonden worden in veenen, moerassen of voor
malige rivierbodems. Zij zijn in den regel niet met opzet daar neergelegd, 
maar verloren, terwijl somtijds hun bezitter omkwam, zooals bij den vond 
van Terwispel is gebleken. Tot deze tweede klasse behooren de meeste munt
vonden in de Drentsche veenen. Zij leeren ons de richting en den loop der aloude 
wegen kennen. 
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zamerhand schijnt Friesland geheel uitgeput te zijn; de 
Noormannen roofden en verwoestten niet alleen alles, zij 
voerden ook somwijlen de overwonnenen weg als slaven en 
noodzaakten hen om hunne eigene landgenooten te helpen 
plunderen '). Eerst toen deze invallen, die in de negende 
eeuw het menigvuldigst waren, ja bijkans jaarlijks herhaald 
werden, begonnen te verminderen en eindelijk ophielden, 
kwam er weder rust. Toen schijnt Friesland zich spoedig 
hersteld te hebben, de vroegere welvaart keerde terug en 
het land ging opnieuw een tijd van bloei te gemoet. In de 
elfde eeuw brak deze aan, wij zien het uit de munt. 

Nadat onder de regeering van keizer Lotharius de Duur
steder munt, omstreeks het midden der negende eeuw op
hield te bestaan, waarschijnlijk ten gevolge van de ver
woesting der stad door de Noormannena), schijnt de be
hoefte aan gemunt geld — dien onmisbaren factor voor 
handel en daarom zoo vertrouwbaren getuige voor het al of 

1) Dit blijkt ontwijfelbaar zeker uit bet twintigste landreoht, dat zijn ont
staan aan de invallen der Noormannen te danken heeft. Zie Rechtsquellen, 
S. 70. Andeie plaatsen in de oude Friesche rechten, waar van de Noorman
nen melding wordt gemaakt, zijn te Tinden in het Se landrecht, R. S. 48,49, 
verder in het Schoutenreeht, R. S. 388 , § 2 , en in de Magnus keuren, aldaar 
S. 441, V. Ook de zevende keur, aldaar S 10 en 11, schijnt daarop te doe
len. Die plaatsen bewijzen hoe verschrikkelijk de beide grootste rampen welke 
de Friezen in de middeleeuwen te vreezen hadden, invallen der Noormannen 
en overstrooming door de zee, moeten geweest zijn. 

2) Duurstede is bij herhaling door de Noormannen geplunderd en verbrand, 
daarom is het moeilijk het juiste jaar aan te geven waarin de munt aldaar 
heeft opgehouden te bestaan. De Coster, die de te Duurstede gevonden Ka
rolingische munten nauwkeurig ondeizocht heeft, meende dat Lotharius aldaar 
nog bij het leven zijns vaders munt sloeg en stelt de verwoesting op 887. 
(Revue de la Num, Beige. 1853). Dit jaar komt ons te vroeg voor, liever stel
len wij het iets later b. v. 847, in welk jaar volgens Prudentii ïrecensis An-
nales, Pertz. Monum. Script. I. p. 433, de Noormannen Duurstede en de Be
tuwe in bezit namen en hielden. Daaidoor toch was het onmogelijk gewor
den voor Lotharius om het, wellicht reeds vroeger, vernielde munthuis te 
herstellen. Vóór 850 heeft derhalve de Duursteder munt opgehouden te werken, 
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niet bestaan van welvaart en rijkdom — zóo gering geweest 
te zijn dat er vooreerst in deze streken geen nieuw rnunt-
huis geopend behoefde te worden. Gedurende eene eeuw, 
en wellicht langer, schijnt er niet alleen in de Frieschege
westen, maar ook elders in Noord-Nederland nergens gemunt 
te wezen, immers eerst tegen het einde der tiende eeuw, 
in 986, wordt gewag gemaakt van de munt te Medemblik, 
en al spreken oorkonden van 937, 949 en 953 van eene 
munt te Utrecht*), stukken én te Medemblik én te Utrecht 
in de tiende eeuw geslagen, ontbreken tot dusver geheel, zoo-
dat het de vraag blijft of die, althans de laatste, wel vervaardigd 
zijn, en al was dit het geval, of dan hun aantal niet uiterst ge
ring is geweest. Aangezien men de bedoelde munten nooit in 
buitenlandsche muntvonden aantrof, zoo blijkt daaruit dat 
er destijds ook weinig of geen handel tusschen Friezen en 
buitenlanders werd gedreven. Eerst toen de invallen der 
Noormannen afnamen en eindelijk zoo goed als ophielden, 
begon een gelukkiger tijd. Handel en welvaart herstelden 
zich langzamerhand meer en meer tot dat in het midden 

1) Zie de oorkonden bij Heda, p. 81, 85 on 86. Dat hier bet recht tot 
slaan van. munt met eigen naam. aan de Utrechtsche bisschoppen zou gegeven-
zijn is mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Mogelijk omdat men Keulsche munt 
kent waarop aartsbisschop Bruno, 953—965, zijn naam deed plaatsen en nog 
oudere bisschopsrnunten van Constans (Salomon III 891—920) en van Straats
burg, (Othbert 907—913, Godfned913, Richwin 914—933, Eberhard 933—944, 
enz.), en dat dus ook te Utrecht door de bisschoppen zelf kan gemunt zijn. 
Niet waarschijnlijk dewijl hier geen enkele bisschopsmunt vroeger dan van Bernulf, 
dus ná 1027 geslagen, bekend is en zijne oudste munten kennelijk den over
gang vormen tusschen cle Utrec'htsche en Deventer munten met keizeisnamen 
en die met zijn naam. Vermoedelijk is in de genoemde giftbrieven bedoeld dat 
cle inkomsten, uit het muntslaan voortvloeiende, daarbij aan de Utiechtsche 
bisschoppen werden geschonken. Zonderling is ook de gelijksoortige gift van 
de munt te Bommel in 998 (Heda p. 95), van welke plaats geen enkel munt
stuk uit de tiende of elfde eeuw bekend is, terwijl de Tielsche munten uit 
dat tijdvak meermalen voorkomen. Kan hier ook die Tielsche munt bedoeld 
zijn, zoodat de oorkonde ten oniechte Bommel in plaats van Tiel noemt? 
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der elfde eeuw Friesland opnieuw zeer bloeiend moet ge
worden zijn. 

Met dien trapsgewijzen vooruitgang hield het muntwezen 
gelijken tred. Enkele muntvonden van stukken uit het laatst 
der negende en het begin der tiende eeuw, welke in ons 
land gedaan zijn, bewijzen dat hier toen alleen buitenland-
sehe of oudere Duursteder munt in omloop was ') , van ge-

1) Wij bedoelen de volgende: 1°. de muntvond van Odoorn, in 1860 ge
daan , verborgen tussohen 890 en 900, bestaande uit Itaiiaansch-Karolingische 
munten van Karel de dikke als koning 880—882 en als keizer —887. Beren-
gaiius I van Frioul 888—924, Guido van Spoleto 889 — 894, Lambert 894— 
897. Arnulf 894—896, benevens enkele kahfen munten tussohen 847 en 861 
geslagen, die in randen gevat tot versierselen (fibulae) gebezigd waren. Eene 
Zuiicher munt van Karel den dikke, bij den schat gevonden, wijst aan dat de 
munten rechtstreeks uit Italië over Zwitseiland, waarschijnlijk den Rijn af, 
naar hier zijn gekomen. (Zie daarover de Konst- en Letterbode van 1860). 

2°. de muntvond te Pingjum, in Junrj 1868 gedaan, door den heer Dirks 
in de Revue de la Nam. Beige van 1869, bl. 199—205 besproken. Deze schat 
bestond uit eenige honderden denariën, wel van verschillenden stempel, maar 
toch allen van dezelfde type, namelijk deze: voorzijde eenvoudig kruis met 
het omschrift † HLVDOWICVS P1VS, ruggelings te lezen. Keerzijde: in twee 
regels dwars over de munt, en evenzoo ruggelings te lezen het opschrift: 
YICHA—IVCVII, of IIVOVI—VICHA. 

Deze munten zijn kennelijk navolgingen van gelijksoortige onder Lodewijk 
IV, het kind, 899—911, te Straatsburg geslagen denariën. Of die stukken, 
welke gemiddeld 1.22 gram wegen hetgeen ook het gewicht der Straatsbnrger 
prototype denariën is, te Straatsburg werden vervaardigd en vandaar den Rijn 
af hier gebracht zijn, dan wel of zij elders. misschien wel in Friesland ge
slagen werden, bestemd voor het verkeer met de Rijnlanden, wanneer men 
te Straatsburg of in den omtrek betalingen te doen had, wagen wij niet te 
beslissen. Zooveel is echter zeker dat ook deze muntvond wijst op gebrek 
aan eigen munttypen in de Friesche gewesten in den aanvang der tiende eeuw. 

3°. De kleine doch belangrijke muntvond. in 1877 nabij Dalen in Drenthe gedaan, 
reeds vroeger door ons vermeld, zie bl. 20. Die munten, op twee Straatsburger 
denariën van Lodewijk IV na, allen te Keulen geslagen, zijn stellig na 986, 
waarschijnlijk omstreeks 940 aan de aarde toevertrouwd. Omstreeks 900 schijnt 
dus de Duursteder, gelijk in het algemeen de oudere Karolingische munt ge
heel buiten omloop geweest en door later, in steden aan den Rijn, geslagen 
geld vervangen te zijn. Het ontbreken van munten welke in Vlaanderen en 
Frankrijk te huis behooren, wijst op gering verkeer tussohen Friezen en Vla
mingen in dat tijdperk, hoewel dit vroeger en later zeer levendig was. 
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lijktijdig inlandsch geld leverden zij geen spoor. Langzamer
hand begint men hier echter weder geld te slaan, eerst te 
Deventer onder Otto III als koning 983—996, toen ook te 
Tiel en te Utrecht, waar, even als te Deventer, onder Hen
drik II 1002—1024 en Koenraad II 1024—1039 gemunt is. 
De munten in die steden vervaardigd sluiten zich volgens 
haar gewicht aan bij het gelijktijdige Keulsche geld dat, in 
oostelijk Friesland stellig, doch waarschijnlijk ook in ons 
land, bekend en in gebruik was1). Die munten van De
venter, Tiel en Utrecht komen geregeld maar steeds in 
zeer klein aantal voor onder munten welke voor of om
streeks den jare 1040 verborgen zijn in Zweden, Noorwe
gen, Denemarken, Noordduitschland, Polen en Rusland, 
terwijl muntvonden, in diezelfde landen gedaan, van mun
ten begraven tusschen 1040 en 1080 à 1090, even stand
vastig Frieseh, Utrechtsen en Deventer numerair bevatten, 
doch in veel grooter hoeveelheden, zóo zelfs dat de Friesche 
munt nu en dan het hoofdbestanddeel der bedoelde vonden 
uitmaakt. Dit wijst op geregelde, steeds toenemende han
delsbetrekkingen die de Friezen met de bewoners der om 
de Oostzee gelegen landen en met het oosten, met name 
Rusland, in den loop der elfde eeuw hebben gehad, want 
dat hunne munten daar niet als door roof verkregen buit, 
maar door den handel zijn gekomen, is bewezen *). Devoor-

1) De muntvond van Dalen hieiboven op bl. 20 vermeld, toont dit aan. 
2) Zie v. Köhne, ITeber die im Russischen Reiehe gofund. Abendland. Mùn-

zen S. 30 en vervolg. Onder anderen blijkt dit uit het vinden van gewichten 
en weegtoestellen bij de munten. De Russische muntvonden toonen dat de 
meeste munten daar omstieeks 1040, en geene meer na 1100 zijn begraven. 
De zeldzaamheid van Byzantijnsche tegenover den overvloed van westeisehe 
munten, wijst er op dat hier Byzantijnsche handelsvoorwerpen tegen westersch 
geld werden ingekocht. Deze handel is op die wijze gedreven gedurende de 
tweede helft der elfde eeuw en schijnt opgehouden te hebben bij het begin 
der kruistochten. 
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naamste handelsartikelen welke zij voor hun geld uit het 
noorden en oosten verkregen, zullen, behalve in pelswerk, 
wel bestaan hebben in zijden stoffen en allerlei kunstvoor
werpen die uit Byzantium, over Rusland, naar het noor
den en westen van Europa werden gebracht. Het kan niet 
missen of de invloed van Byzantijnsche kunst, nijverheid, 
smaak en zelfs wetenschap, moet zich op die wijze langza
merhand tot in de Friesche gewesten hebben doen gevoelen; 
dit blijkt onder anderen het best uit den bouwstijl der oudste 
Friesche kerken die, juist in den loop der elfde eeuw, van 
steen werden herbouwd. Op elk ander dan bouwkunstig 
gebied ontbreekt ons de gelegenheid om dien invloed na te 
sporen, immers, behalve eenige gebouwen bleven, wanneer 
men munten alleen uitzondert, weinig of geen voorwerpen 
van Frieschen oorsprong uit den bedoelden tijd tot op onze 
dagen bewaard. 

De gewone opvolging waarbij door vrede handel ontstaat, 
door handel welvaart wordt gekweekt en daaruit weder 
beschaving voortspruit, zien wij ook hier. Friesland bloeide 
in de elfde eeuw wellicht meer dan ooit te voren; op elk 
gebied was beweging en vooruitgang, wij zien nieuwe rech
ten en keuren ontstaan, oude aanvullen en verbeteren; wij 
zien de eerste steenen gebouwen verrijzen, waarvoor de 
bouwstof met veel moeite langs den Rijn moest aangevoerd 
worden; wij ontmoeten in alle deelen des lands markt- en 
muntplaatsen waar die in een vroeger tijdperk nog niet, 
en naderhand evenmin te vinden waren; wij zien eindelijk 
een algemeenen maatregel nemen van groot maatschappe
lijk belang, namelijk eene algeheele hermunting over geheel 
Friesland, waarbij de geslagen munt teruggebracht werd 
tot lager gewicht en geringer waarde dan de tot op dien 
tijd gebruikelijke munten gehad hadden. 

Om de beteekenis van dien maatregel te begrijpen moet 
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men zich eerst rekenschap geven van de waarde welke zoo 
wel de oude als de nieuwe denarius vertegenwoordigde. On
gelukkig ontbreken ons voor dit tijdvak alle opgaven om
trent graan- en veeprijzen in Friesland, maar een andere 
maatstaf staat ons ten dienste in de boetbepalingen. Zoo 
zien wij in het alleroudste gedeelte der lex Frisionum, waar 
nog het enkelvoudige weregildum wordt berekend, de boete 
op doodslag van den vrije bepaald op 53J- solidus. Dewijl 
die solidus, zooals wij gezien hebben, een gewicht aan zui
ver zilver van 3.41 gram vertegenwoordigt, zoo is de te 
betalen boete gelijk aan 181.86 gram zilver, dat is, als men 
onzen gulden die tien gram weegt, voor maatstaf neemt, 
een zilver gewicht hetwelk gelijk staat met dat van ƒ 18.186, 
zoodat die boete, in den Karolingischen tijd stellig eene 
aanzienlijke som, met weinig meer dan achttien gulden van 
ons hedendaagsch geld had kunnen worden betaald, indien 
men daarbij alleen het oog houdt op het gewicht en de 
waardevermindering van het zilver, in den loop der tijden, 
buiten rekening laat. 

In het tweede, jongere gedeelte der genoemde wet is de
zelfde boete verdubbeld tot 110 solidi, die op dezelfde wijze 
berekend, thans een zilverwaarde van ƒ36.372 zouden be
dragen en in de additio, die wij meenen dat uit het begin 
der elfde eeuw dagteekent, is dezelfde boete verdriedub
beld tot (3x534) 160 solidi, hetgeen zou gelijk staan met 
een zilver gewicht van ƒ54.558 in onze dagen. 

Wanneer men dus, met het oog op het ontzaggelijk groot 
verschil tusschen de waarde van een gelijk gewicht aan zil
ver in de elfde eeuw en in de onze, den Frieschen solidus ge
lijk ziet staan met een gewicht van 3.41 gram, nu nauwe
lijks 34 cents vertegenwoordigende, dat dus de denarius of 
tremissus van 1.133 gram nu niet veel meer bedraagt dan 
elf centen zilverwaarde, dan kan niemand het betwijfelen 
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dat diezelfde tremissus of denarius in de dagen dat men, 
als de eenige geslagen muntsoort, daarmede moest betalen, 
een grof stuk zilvergeld van onzen tijd vertegenwoordigde, 
en dat het gebrek aan kleiner muntstukken van geringer 
waarde, aan pasmunt ') om dat woord te bezigen hoezeer 
het hier niet volkomen juist is, zich bij meerdere beweging 
en toeneming van handel, spoedig en dringend deed gevoelen. 
Daarom was eene verandering onvermijdelijk,de omstandighe
den drongen daartoe en aan dien drang gaven bisschoppen en 
graven gehoor. En dewijl bij meerder behoefte aan gemunt 
zilver, de weinige ver afgelegen munthuizen zooals die te 
Keulen, Tiel, Utrecht, Deventer enz. onmogelijk het noo-
dige numerair aan het Priesche gebied konden verschaffen, 
zoo was het eveneens de drang der noodzakelijkheid die 
op eigen Frieschen bodem munthuizen in werking bracht. 
De groote bloei en de dichtere bevolking in midden Fries
land deed daar meer munthuizen inrichten dan in de wes
telijker en oostelijker gelegen streken. In het aantal munt
huizen en de meerdere of mindere hoeveelheid der aldaar 
vervaardigde munten hebben wij dus tot zekere hoogte 
een maatstaf ter beoordeeling van clen toestand der be-

1) In de behoefte aan geldstukken van mindere waarde dan de denarius 
is elders op andere wijze voorzien; men brak den denarius langs het kruis dat 
er op gestempeld was, in twee of vier s tukken: »In Russland war das Abwâ-
»gen grösserer Summen um so Döthiger, da hier noch mehr wie im Auslande, 
»wie die Funde zeigen, Fragmente im Umlaut waren. Diese Fragmente er-
s-setzten den Mangel an Scheidemünze, welche mit ausnahme weniger sehr 
»seltener Heller (Halblinge, Obole) in der Zeit. welche unsere Fuade angehö-
»ren noch gar nicht geschlagen wurden. Um diesem Mangel einer Scheide-
»mùnze zu begegnen, brachte man in Bngland auf den meisten Pfennigen , auf 
»der Rückseite ein langes, die Umschrift theilenden Kreuz a m , welches das 
»Zerbrechen des Pfennigs in vier gleiche Theile, erleichterte. Man nannte 
!>diese Pfennige auch »Brechmünzen" (Broke money); sie kommen sehr zahl-
»reich in Russischen Funden vor." v. Köhne, Ueber die im Russisch. Reiche 
gef. abendl. Münzen S. 9. 
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volking en van de welvaart in de Friesche gewesten gedu
rende de elfde eeuw. 

De heldere blik van Bernulf als staatsman wordt ons nu 
duidelijker dan ooit te voren. Niet om het, waarschijnlijk 
op zich zelf minder beteekenende, praedium was de keizer
lijke gift welke hij in 1040 ontving voor hem van belang, 
veel meer was zij dit door de ligging van Groningen en het 
hem tevens verleende recht tot muntslaan Zoodoende moest, 
in de gegeven omstandigheden, Groningen een middenpunt 
worden voor handel en verkeer, terwijl hierdoor en uit het 
spoedig en met ijver in praktijk gebrachte muntrecht, voor 
den bisschop en zijne kerk een rijke bron van inkomsten 
ontsproot. Zijn voorbeeld vond navolging, weldra slaat men 
munt in alle gouwhoofdplaatsen, eerst waarschijnlijk om de 
in omloop zijnde oude zwaardere munt te vervangen door 
nieuwe lichtere penningen, vervolgens om te blijven voldoen 
aan de behoefte aan numerair, daar dit door uitvoer naar 
het oosten en noorden telkens verminderde. 

Dezelfde corporatie van munters, om het eens zoo te noe
men, verplaatste zich en deed in verschillende munthuizen 
dienst, naarmate dat daar markt werd gehouden of aan 
gemunt geld behoefte was; vandaar de gelijkheid in gravure 
en fabriek welke wij vroeger in het licht stelden, vandaar 
ook de verklaring van anders onbegrijpelijke stempelfouten. 
En toen het in den lande aanwezige muntmateriaal begon 
te ontbreken, waren het de groeven in den Hartz welke 
daarvoor het benoodigde zilver hebben geleverd. 

Dat er welvaart, vrede en rust in Friesland heerschten 
blijkt nog eenmaal uit de munten. Hoewel bij duizenden 
geslagen en bij vele honderdtallen ') in het noorden en oos-

1) Von Köhne kocht eens een in Rusland gevonden schat waarin oKistieeks 
duizend stuks naslagen der munten van Oddo en Heremon (van Jever) voor-
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ten van Europa terug gevonden, zoo is tot dusver niet 
éen enkele muntvond bekend, op Erieschen bodem gedaan, 
waarin deze of gelijktijdige munten voorkwamen. Slechts een 
paar malen groef men éen of enkele exemplaren van Frie-
sche munten uit de elfde eeuw, zóo verspreid dat zij zelfs 
in Eome gevonden zijn ') , uit onzen vaderlandschen bodem 
op '). Eerst in deze eeuw keerden eenigen uit den vreemde, 
waar zij gedurende acht eeuwen verborgen waren, terug, 
om onze geschiedenis toe te lichten en ons mededeelingen 
te doen omtrent gebeurtenissen welke in het duister lagen, 
ja geheel vergeten waren. 

Slechts de korte aanteekening van den middeleeuwschen 
glossator, zóo kort dat die weldra door niemand meer werd 
verstaan of begrepen, bewaarde voor het nageslacht de 
herinnering aan eene gebeurtenis die, toen zij voorviel, eenen 
ommekeer moet gegeven hebben in het maatschappelijke 
leven, eene gebeurtenis die in zekeren zin een nieuw tijd
perk opende en het oude, Karolingische, tijdvak afsloot. 

kwamen. Zie Dannenberg t. a. p. S. 56 en v. Köhne, Zeitschr. f. M. Z. in W. K. 
Neue folge S. 321. 

1) Bij het weder opbouwen der, in Juli 1823 afgebrande, St. Paulskerk te 
T¾orne, werden Brimomunten van Staveren, Dockum en Liuwart gevonden. 
v. d. Chijs, de Munten van Friesland enz. bl. 30 en Revue de la Num. Fran
çaise 1849. 

2) Ons zijn slechts bekend: 1°. een Brunomunt van Dockum, gevonden bij 
het graven van een graf te Winsum bij Franeker. Zie Cat. der Hist. Ten-
toonst. van Friesland in 1877, bl. 102, n°. 8. 2°. zeven munten van Bernulf. 
met de St. Bonifacius type te Groningen, en eene Hermansmunt te Emden 
geslagen, gevonden in den omtrek van Groningen. Zie v. Sallet, Zeitschrift 
für Numiamatik II, S. 18. 3°. Enkele munten van bisschop Koenraad en an
deren , ook van eenige latere bisschoppen, opgebaggerd uit het loopende diep 
te Groningen. Zie v. d. Cbijs, de Munten van Utrecht, bl. 37, 69, 71 enz. 
4°. Eindelijk zoude er eeue Bgbertmunt met de Goslarsehe type gevonden 
zijn te Egmond binnen. Zie v. d. Chijs, de Munten van Friesland enz. bl. 63 
en het Munt- en Penn. kab. der Leid. Hoogesch. van denzelfde, bl. 79. Wij 
betwijfelen echter op goede gronden of het vinden van deze munt te Egmond 
wel zeker is en of dit beweren niet op eene vergissing berust. 
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Volkomen duidelijk en verstaanbaar klinkt nu die oude in

voeging bij de tweede der zeventien keuren en met zeker

heid kennen wij thans den zin der woorden: „Sed quia üla 

„moneta fuit remota, elegerunt populi viciniorum et denariimi 

„leviorem et commutaverunt pro LXX et duobus talentis, LXXI1 

solidos Reddnathes monete. Alleen wat onder Tieddenatli.es mo

neta moet worden verstaan, blijft nog te onderzoeken over. 

Dit vormt een afzonderlijk hoofdstuk onzer nasporingen, dat 

wij , afgescheiden van het voorgaande, thans laten volgen. 

V. 

Het lijdt geen twijfel of menige zinsnede welke wij thans 

in de zeventien keuren en in de vierentwintig landrechten aan

treffen , behoorde daarin oorspronkelijk niet te huis, maar 

is in den loop der tijden, ter verklaring noodig geacht, 

eerst als randglos in de oudere handschriften bij den oorspron-

kelrjken tekst gevoegd en later door afschrijvers daarin op

genomen bij het schrijven der jongere handschriften, die 

echter ten deele de alleroudste codices zijn welke onzen 

tijd bereikten. Dat dit zoo moet zijn bewijst ons onder 

¾nderen eene plaats in het twintigste landrecht, zooals dit 

door von Eichthofen uitgegeven is volgens een Nederduitsch 

handschrift op perkament uit de tweede helft der vijftiende 

eeuw, dus van betrekkelijk jongen datum. Daar leest men 

eene toevoeging tot het oorspronkelijke stuk, wier oorsprong 

door het woord „glosa"1 wordt aangegeven en gekarakteri

seerd1). Echter ook op de eenmaal in den tekst opgeno-

1) Rechtsqti ellen S. 71. Spalte 6 , regel 29. Het handschrift'waaxuit deze tekst 
genomen is wordt S. XVII, nader beschreven als: » Eiste niedeidentsche per-
sgamenth. zu Groningen, fiuher nu. amasiannm III, genannt, der Genootschap 

Tieddenatli.es
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men glossen, maakten jongere glossatoren er nieuwe, die dus 
van nog later dagteekening zijn, zoodat men bij de tijdsbe
paling van het te boek stellen dezer teksten en glossen zeer 
voorzichtig dient te werk te gaan en nauwkeurig te onder
zoeken of de laatste op eenmaal dan wel achtereenvolgens 
ontstonden. 

Wij hebben, volgens onze meening, in de tweede keur 
een voorbeeld van zulk eene trapsgewijze vermeerdering van 
den oorspronkelijken tekst, die zelfs in de verschillende re-
dactiën nog weder nieuwe toevoegingen en uitbreidingen 
ontvangt, zoodat men daardoor het ontstaan van den tot 
ons gekomen tekst duidelijk kan nagaan en volgen. 

Wij hebben er hier boven op bl. 17 reeds op gewezen dat 
de tweede keur volgens de oorspronkelijke redactie van om
streeks het jaar duizend wel niet meer zal hebben bevat 
dan de woorden: „Paæ omnibus ecclesiis et omnibus deo devo-
tis, sub pena LXX et duorum talentorum et talentum debet esse 
de VII denariis Agrippine. Quicumque pacem violaverit, sol-
vet tria talenta sculteto, que sunt XX et unus solidus, regalis 
banni.'n 

De eerste vermeerdering onderging deze tekst door toevoe
ging van de woorden sic olim die eb at ar Colonia, ter verklaring 
van Agrippine, en daarop geven de Westerlauwersche Frie-
sche en cle Emsinger Platduitsche teksten nieuwe glossen, 
die leeren waarom Keulen oudtijds Agrippina genoemd werd1). 
Omstreeks het midden van de elfde eeuw, ontving de tweede 

»pro excol. jure patrio gehörig, in deren »Lijst" auf p. 11 verzeiclmet, sohön 
ïgeschrieben, aus der zweiten halfte des loten Jahrh." /In den catalogus der 
handschriften, kaarten en boeken v. h. genootsch. P. E. I. P., Groningen 1879, 
komt het voor op bl. 17 onder n°. 4. 

1) Kechtsquellen , S. 2. Spalte 5 en 6, »wente Collen invoertiden Agripina 
was gheheten, van weghen des konynges de so gheheten was dese stichten 
leet by Oetavianus tyden." 

12 
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keur de volgende uitbreiding: 8ed ouia Ma moneta f uit re~ 
mota, elegerunt populi oiciniorum, et denarium leoiorum, et com-
mutaverunt pro LXX et duohus ialentis LXXII solidos." Ten 
slotte, toen er meerdere soorten van schellingen in gebruik 
kwamen, is hieraan, ter bepaling welke soort wordt bedoeld, 
nog toegevoegd: „Reddnathes monete", en daarmede was de 
oudste en, onder alle bekende, ook nog de beste en zui
verste redactie welke tot ons kwam gereed. 

Wanneer wij nu een blik werpen op de andere teksten 
die, op éen na , waarvan dit twijfelachtig i s , allen jonger 
zijn dan de hier aangehaalde, dan ontwaren wij de uitbrei
ding welke dit „Beddnathes nionete" langzamerhand verkreeg 
en zien wij uit dit enkele woord gaandeweg een geheel 
verhaal groeien. 

De Hunsingöer-Friesche tekst stemt met de hier aange
haalde Latijnsche zóo nauwkeurig overeen, dat de eerste 
waarschijnlijk eene vertaling van de laatste is. De Emsi-
ger-Friesche tekst echter geeft reeds meer, daar wordt 
naast Eednath nog van een ander gesproken met de woor
den: „iua ande soghentech slàttiga Rednathes slaclita iefta 
Cauueng slachta" Van gelijken inhoud is de Westerlauwersehe 
tekst. De Rustringer-Friesche tekst geeft op nieuw eenige 
uitbreiding door de bijvoeging: „Rednath and Kawing, also 
„hiton tha forma twene liter to Frislonde thene pannig slogon", 
terwijl eindelijk in den Emsiger-Platduitsehen tekst het ge-
heele verhaal aldus luidt: „Een punt sal wesen seven agri-
„pynsche pennynge, dat sint colonische pennyngen, toente Collen 
„in voertiden Agripina was gheheten, van weghen des konnynges 
„de, so gheheten was, dese stichten leet by Octavianus tyden. 
„Men wante de munte do tho veer was, end dat pagiment to 
„swaer, daer umme koes dat vollick ene neger und lichter munte, 
„und wandelden voer twe und tseventich punt [twee und] tseven-
„tig schillynge Mednachtes munte ofte Kawynghes munte, dat 
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„weren twee munters eersten in Vreeslande?"1 x) Dat de spel
ling der heide namen zeer verschillend voorkomt is niet 
vreemd of onverklaarbaar; eigennamen toch werden, bij het 
afschrijven, vooral indien dit door onkundige afschrijvers en 
in een ander dialect geschiedde, ongemerkt veranderd en in 
spelling gewijzigd. Van meer belang is het feit dat er in 
enkele teksten nog een derde naam wordt genoemd, te we
ten Folca, doch alleen in sommige handschriften welke uit 
Fivelgo en het Oldampt afkomstig zijn of die het daar gel
dige recht bevatten 3). 

Br worden alzoo drie namen genoemd van personen welke 
het eerst in de Friesche gewesten zouden gemunt hebben, 
doch die namen komen niet overal en niet altijd gelijktij
dig in de handschriften voor. Dit wettigt de gissing dat 
de drie bedoelden geen tijdgenooten en evenmin gewestge-
nooten zijn geweest, maar dat wij hen in verschillende 
streken en op verschillenden tijd hebben te zoeken. De 
wijze waarop, en de handschriften waarin wij hen aantref
fen , geven ons derhalve den weg aan welken wij volgen moe
ten om de bedoelde personen terug te vinden, met andere 
woorden: Foka, de jongste heeft waarschijnlijk in de Gro
ninger Ommelanden geleefd, Cawing, die ouder is, beoosten 
de Bems zoodat hij, evenals ook de alleroudste, dien wij Eed-
nath hooren noemen, in die streken moet gezocht worden 3). 

1) Zie de verschillende teksten, met de varianten opgenomen in v. Richt-
hofen's Pr. Rechtsquellen, S. 1—5. 

2) Kechtsquellen, 8. 3, aant. 7, en de Haan Hettema, Het Fivelgoër en 
Oldanrpster landregt, M. 8. Idem, Oude Friesche wetten I I , ¾l. 70, enz. 

3} Na het hier in het licht gestelde, behoeft, me enen wij, de beweering 
van den heer Dirfcs dat de bedoelde personen uit de geslachten Cammingha 
en Reynalda gesproten en muntmeesters van Bruno III geweest zouden zijn (Vrije 
Fries IV, 358, later nageschreven door v. d. Chijs, de Munten van Friesland 
enz. hl. 52) wel geen wederlegging meer. 

Dat men ïeeds in de zestiende eeuw de namen niet rueer kende, bewijst de 
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Alvorens omtrent die personen een nader onderzoek in te 

stellen blijft ons de taak over om na te gaan of zij ook nog 

elders dan alleen in de tweede keur worden genoemd en zoo 

j a , om dan die plaatsen in verband te brengen met de tot 

dusver door ons behandelde. 

Dit noopt ons tot eene uitweiding welke ook voor het 

vroeger behandelde onderwerp, het muntwezen der Friezen, 

van eenig belang is. 

Behalve in de tweede keur, ontmoeten wij Rednath en 

Cawing nog in de negende keur, verder in twee teksten 

van het eerste landrecht en eindelijk voor het laatst , in 

éen tekst van de algemeene boetetaksen. 

De negende keur is , evenals de tweede, in verschillende 

tijden aangevuld en door opneming van glossen uitgebreid. 

Volgens den zuiversten tekst luidt die thans als volgt: „Nona 

„petitio est, penam (peeuniam?) pacis et haslotJia prop ter han-

„num regis solver e duobus denariis (later aangevuld met:) Red-

„nathes monete." 

„Si quis hoc contempserit, soloet regium bannimi skulteto XX 

„solidis ei uno, (aangevuld met) ad comparandum VII stratas 

„apertas et pervias pergere versus austrum, tres in terra et qua-

„tuor in aquaP Vervolgens verduidelijkt door de opgave 

welke wegen bedoeld zijn, met de woorden: „Prima terres-

„tris strata sursum versus Omersburch et deorsus versus Jevere, 

„secunda versus Monasterium usque Emetha, tertia versus Co-

„loniam usque Stauriam. Prima aquarum strata est Æbia, se-

„cunia Visera, tertia JEmesa, quarta Renus.'' Ouder is weder 

hetgeen nu volgt: „ Quicumque eos hiis VII stratis privat 

„vel spoliat, tune condempnabitur propter hoc in decem liudmerc 

aanteekening: »Primi rnonetarii frisiae Rednacht et Kawyngh ex anglia nati", 
voorkomende in een handschrift uit de zestiende eeuw in het archief te Gro
ningen. Zie v. d. Chijs t. a. p. bl. 279. Al de geleerdheid welke daar over 
die namen is ten beste gegeven laten wij voor rekening van de schrijvers. 
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„et suprenium bannum sculteto, gul est XX solidi et unus. Si 
„etiam Frisones vel eorum mercator es his VII stratis fuerint 
„spoliati, et hoc evenerit eæ parte regis, tune de pecunia plebis 
„et de huslot/ia eorum dampnum debet' suppleri; si autem eve-
„nerit ex episcopi parte, tune de censu et de decimus dampna 
„eorum et vincula debe-nt emendari.1" r) De Hunsingoër-Frie-
sehe tekst geeft ditzelfde weinig veranderd terug, alleen is 
Omersburch hier HAMBURCH , Monasterhmi, MIMIGAKDEFORDE en 
Colonia, COFORDA geworden, en wordt, bij de wegen en de 
berooving, gesproken van de Saksische grenzen. Daarmede 
stemt wederom overeen de Emsiger Friesche tekst. De 
Bustringer heeft alleen hetzelfde begin, noemt opmerkelijk 
genoeg naast de Eednaths munt ook weder „kawinges slacht a" 
doch wijkt overigens geheel van de vorigen af. Gretrouwer 
aan den Latrjnsehen blijft de Westerlauwersch-Friesche tekst, 
die, evenals gene, alleen de Eednath's munt , nu als „Bey-
naldis slacht a^ kent , met de nieuw bijgevoegde bepaling dat: 
„di penningh schil alsoe wichtich ivessa, dat men moghe hera 
„clinnen in een lewyn wr nyogen feke huses.u Verder zijn de 
plaatsnamen hier weder Omersburch, Mimigardeforde en Co-
forda. De Emsiger-Platduitsche tekst eindelijk is de meest 
aangevulde met de minst juiste plaatsbenamingen. Men 
leest daar: „Be neghende willekoer is, dat men sal gheuen 
„vredepennynge end oeclt huyslota by des honnynghes ban by 
„hoen Beddenachtes pennynghen und de schoeien al vulwechtich 
„wesen, so dat mense yn eyn loefbecken moghe horen hlynghen 
„over IX vake huses. We dal voersick ende des rechtes wey-
„ghert, de sal dat beteren myt XXII schillyngen, voer de walt 
„de dem konnynge daer yn ghescheen is; ende daer mede so sal 
„men kopen ofte bereden seuen straten, de süetwert to gaene 

1) T. Richthofen, Untersueh. fiber Pr. Recht¾escli. S. 36; idem Fr. Rechts-
qnell. S. 14, Spalte 1. De andere teksten vindt men Rechtsquell. S. 14 en 15. 
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„ende to varen, veer to water und dree to lande. De eerste to 

„water, dat is de Æve, de ander is de Weser, de derde is 

„de Eemse, de veerde dat Fly. Be eerste strate to lande is 

„upwerts to Hunens yn den berc/t, (een ander handschrift zegt: 

Oldenborch, wat ook het latere Oostfriesche landreeht over

neemt) : end vth to Yeuer; de ander vp to Mirmigardefoerde 

„i. e. Monster, vnd vth to JEmeden; de derde vp to Coeuorden 

„end wth to Staueren. Welkeer of we den Vresen desse seuen 

„straten bekommert off e behyndert, ende kumpt em van des Jcon-

„nynghes toegken, so sal men em den scaden betalen van dem 

„menen ghelde und van dem huslotha; compt oech den Vresen 

„desse schade van weghen des bisschoppes, so sal men den sca

nden betalen van den teenden ende tynse, und ere venc&enisse 

„ofte seernisse daer van to betaelen und to beteren by eren eden; 

„end we dyt doet, de brect daer an X marde tegens de lude, 

„ende des schuiten ofte franen ban, dat is XXI schillynghe.^ 

Bij de Hunsingoër- en Emsiger Friesche teksten is ech

ter het verhaal omtrent den penning dien men moet hooren 

klinken in een koperen bekken „over IX vake huses", uit 

de negende keur verdwenen, doch — waarschijnlijk bij on

geluk door verplaatsing van een blad in een, aan beiden ge

meenschappelijk , oorspronkelijk handschrift — te recht ge

komen aan het einde van het eerste landreeht1). 

1) Bechtsquellen 8. 42, Sp. 2 en 3. 
In verband met eene plaats in de boetetaksen van Ferwerderadeel en Don-

geradeel, Bechtsquellen S. 449, aan het slot van § 32 . waar men leest: »Swerth 
fhe benes wtgungh in da dolghe, soe scel hy thet an sine ethe liabbe, the t ma 
»liet moeMe hera oleppa u r nyoghen fake Imsis, ie/t hit fan sine kne 
»fole in een liowen,'" hetgeen wij vertalen: Zweert hij dat het been uit de wonde 
gevallen is, zoo zal hij dat aan z¾n eed hebben (zoo zal men hem gelooven) 
alsof het van zijn knie viel in een bekken dat men het mocht hooren klinken 
over een huis van negen verdiepingen, — meenen wij dat dit gezegde: dat men 
moghe hera clinnen in een lewyn wr nyogen feke liuses — iets dat in een bekken 
valt, hooren klinken over een huis van negen verdiepingen, dat is een on
denkbaar groot huis — niet anders moet opgevat "worden dan als een spreek-
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Uit deze en dergelijke bizonderheden, onder anderen de 
verandering der plaatsnamen, kan men de verwantschap 
der verschillende teksten onderling nagaan, en dan komt 
men tot de volgende afstamming. 

woord, waarvan de zin zal zijn dat iets volkomen waar of te vertrouwen is. In 
de negende keur beteekent het dan dat de munt waarin de belasting werd 
betaald, deugdelijk van gehalte en metaal moest wezen. 

Dat feke verdieping, beteekent, bl¾kt uit den Broekmerbrief § 159. Zie Rechts-
quellen S, 173 en vooral Wiarda, Willk. der Bröckm. S. 131 en 132, aant. 6, 
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Hoeveel tijd er tusschen de vervaardiging van het eene 
afschrift, en het andere verliep, en hoeveel handschriften er 
verloren zijn, is natuurlijk niet wel te bepalen. Ook zullen 
de latere afschriften wel eens iets uit elkander hebben over
genomen, doch in hoofdzaak meenen wij dat onze afstam-
mingsopgaaf juist zal zijn, en dan komt men tot drie groe
pen, a de Latijnsche tekst welke nog over is, h een verloren 
tekst, tusschen Eems en Wezer tehuis behoorende waaraan 
alle andere thans aanwezige Friesche teksten ontleend zijn 
behalve een, te weten c de nieuwe Eustringer tekst. Daar 
naast hebben wij nog een veel afwijkenden ouden Eustringer 
tekst, die wel hier en daar met den nieuwen Eustringer eenig 
verband heeft (men vergelijke b. v. de zevende keur) doch 
die reeds vroeger dan alle overige teksten uit de oorspron
kelijke redactie afgeleid is. Die oudste Eustringer tekst 
is alleen bekend uit een, thans verloren, handschrift van 
1327 *) hetgeen wel bewijst dat in dat jaar deze redactie 
bestond, maar nog niet dat zij toen gemaakt is. Vooral 
om de daarin voorkomende sporen van alliteratie, meenen 
wij dat dit stuk tot een veel verder verleden kan opklim
men. Het bevat alleen de Ie tot en met de 9e, dan de 13e, 
14e en 17e keur en slechts het eerste der vier en twintig 
landrechten. Voor ons is deze oude Eustringer tekst van 
belang op grond van het volgende. In de tweede keur die 
hier, geheel afwijkend van alle andere redactien, luidt: 
„ Tha hwile ther alle Frisa and alle Saxa and alle Dana hethon 

1) »Die handschrift ist spurlos verloren, eîne eigenhandige absohrift des 
»Bremer rath Oelrichs wird in der bibliothek, S. K. H. des herzogs von Cam-
» bridge zu Hannover aufbewahrt." Rechtsquellen, S. XIII. Afgedrukt aldaar 
S. 536—544. 

Thans is het afschrift van Oelrichs in de openbare koninklijke bibliotheek 
te Hannover, vermeld in Bodemann, Katalog der Handschriften zu Hannover 
1867, p. 311, N°. XXII, 1431. Zie v. Richthofen, Rechtsgeschichte I , S. 22. 
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„ meron, tl/a hit thiu sted to Kolne Agrlp, ther was vse aft e 
„menote, and hitma Uiene pannig agripinisha pannig; thet is thi 
„rluchta sioora pannig. Tha sette we seluon sundrege menota 
„and lichtera pannig; thet pund is siugun skillinga cona," is 
wel sprake van de muntverandering en het afschaffen van den 
zwaren Keulschen penning, doch nog niet van de Reddnathes 
moneta, hetgeen bewijst dat men de vermelding dezer laatste 
te danken heeft aan eene latere toevoeging en deze om
schrijving derhalve niet tot de oudste glosse betrekkelijk 
de muntreform in de elfde eeuw kan behooren. De 
Eeddenathes munt is dus niet in de elfde eeuw, maar 
later geslagen, hoezeer in gewicht en waarde gelijk gesteld 
aan de lichtere munt uit de elfde eeuw. Verder zien wij 
dat in 1327 ook van Cawing nog geen sprake is. Wij hebben 
hem dus ná dat jaar op te sporen. 

De negende keur spreekt hier wel van zeven wegen — 
„siugon streta, relcon and rum, hiare leer e hwedder wenrioeg tha 
„sondwey, al to fliatande and farande, al to tiande," doch 
noemt ze nog niet bij name. Die opsomming is dus ook 
eene latere toevoeging, en dewijl die in alle andere teksten 
voorkomt *), zoo wijst dit op eene gemeenschappelijke bron 
waaraan alle ons verder bekende redactiën ontleend zijn, 
eene bron die in nog vroeger tijd naast die van de oor
spronkelijke redactie van den oudsten Rustringer tekst heeft 
bestaan en welke beiden voortkwamen uit de alleroudste 
redactie der XVII keuren. 

Wij meenen niet te gewaagd te gissen wanneer wij beide 
toevoegselen, die van Reddnathes moneta in de 2e en 9e en 

1) Het is waar dat ook de nieuwere Rustringer tekst de opsomming der 
land- en waterwegen mist, maar juist waar die moest voorkomen is eene ga
ping in het handschrift door v. Richthofen uitgegeven. Zie Rechtsquellen S. 
15, Sp. 4, en vergel¾k het daar aangeteekende als ook S. 547 waaruit schijnt 
te blijken dat deze tekst oorspronkelijk het verhaal heeft bevat. 
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die der opsomming van de zeven wegen in de 9e keur, on
geveer gelijktijdig, stellen omstreeks 1300, en zeker niet 
ouder dan het laatste vierendeel der XIIIe eeuw. 

Welke waren nu de zeven groote wegen die vermoedelijk van 
oudsher, maar stellig in dien tijd, het gebied der Friezen ver
bonden met de zuidelijker gelegen streken? Omtrent de wa
terwegen kan geen twijfel bestaan, deze zijn bekende rivie
ren , de Elbe, Wezer, Eems en Eijn, hoewel de laatste in den 
jongsten tekst, den Emsiger-Platduitsehen, plaats heeft gemaakt 
voor het Flie, hetgeen wijst op gaandewege vermindering 
van den handel der Oostfriezen langs den Eijn, in den loop 
der tijden. Opmerkelijk is het dat, terwijl het tot Friesland 
gerekende gebied in het westen afnam, dit oostwaarts uit
breiding erlangde. In den Karolingischen tijd worden als 
uiterste grenzen Sincfal en Wezer genoemd. Ook omstreeks 
het jaar 1000 is dit nog niet geheel vergeten, blijkens de 
tiende keur '), doch toen was het Flie de westelijkste grens
rivier ; iets later daarentegen is oostwaarts, niet meer de We
zer, maar de Elbe, de grens geworden, blijkens de optel
ling der vier groote waterwegen. 

Minder zeker zijn de drie landwegen, slechts éen, de mid
delste , staat vast. Al geven de teksten verschil van namen, 
al noemt de een Monasterium, wat in andere Mimigarde-
forde wordt geheeten, het is niet twijfelachtig dat hier een 
weg wordt bedoeld die van Munster tot "Einden liep. Trou
wens de betrekkingen tussehen beide plaatsen waren van 
dien aard en zoo lang bestaande, dat die weg niet spoedig 

1) » Frisones non oportere exercitum duoere ulterius, quam ad Wiseram, 
versus orientem, et versus occidentem usque Fli; . . . Petivit autern rex Karo-
lus quod ipsi ultra profloisci vellent, in orientem usque Hiddesekkere, et in 
occidentem usque Singfallum. Et obtinuerunt id Frisones apud Karolum, quod 
ipsi bannos suos ultra non servarent, quam in orientem ad Wiseram, et in 
occidentem usque Fli." Keahtsquellen, S. 17. 
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kon worden vergeten. De westelijkste weg daarentegen, 
die volgens den oudsten tekst, den Hunsingöer-Latijnschen, van 
Staveren tot Keiden ging, liep volgens alle latere redactiën 
slechts van eerstgenoemde plaats tot Coevorden. Misschien 
wijst dit op vermindering van betrekkingen tusschen Fries
land en de Rijnstreken en toeneming van die met Noord-
duitschland. Of de oorspronkelijke weg naar Keulen reeds 
over Coevorden liep is onzeker, maar niet onwaarschijnlijk 
op grond van de vele in Gaasterland, het kwartier van 
Vollenhoven en het zuiden en oosten van Drenthe gevon
den munten uit de negende en tiende eeuwenl), welke voor 
een goed deel niet opzettelijk begraven, maar verloren schij
nen te zijn bij het doortrekken of verdwaald raken in de, 
later tot veen uitgedroogde, moerassen. Tot dusver loopen 
die muntvonden in Drenthe van omstreeks 880 tot 940, de 
wegen schijnen vroeger minder bezocht of destijds onveili
ger te zijn geweest. Of de houten veenbruggen welke in 
Drenthe, en de Roboder- en Konrebberwegen 3) welke in 

1) Karolingische munten zijn gevonden te Rijs in Gaasterland in 1841. Ver-
slag Friesoli Genootschap, 1848—1849, bl. 299 enz.; te Vollenhove in 1834. 
v. d. Chijs, de munten van Overijssel, bl. 21; in Drenthe nabij Boswinkel in 
1870, verborgen ± 8 8 0 ; te Odoorn in 1860, ± 8 9 5 ; nabij Assen? in 1812, ver
borgen ± 900, beschreven en afgebeeld door W. Bilderdijk in de werken van 
het Instituut; te ter Apel in 1822. ± 9 0 0 . Tijdschrift Antiquiteiten III, bl. 116 ; 
te Emmen in 1871, ± 855; en te Dalen 1877, ± 9 4 0 

2) De Drentsche veenbruggen zonden volgens sommigen van Romeinschen, 
volgens anderen van Grermaansehen oorsprong zijn. Wij beslissen dit moeilijk 
vraagstuk niet, doch welke ook die oorsprong zij, niets belet dat deze en der
gelijke wegen ook lang na den tijd der Romeinen gebruikt kunnen zijn, dat, 
met andere woorden, ook in het tijdvak der Karolingen de moerassen van 
Drenthe langs die wegen werden doorgetrokken. Men zie o. a. P. S. van dei-
Scheer, De Valther-brug, haar Grerraaansche oorsprong en het waarschijnlijk 
doel waartoe zij gelegd kan zijn. Winschoten 1855, waar de vrij uitgebreide 
litteratuur over de Drentsche veenbruggen wordt opgegeven, en verder vele 
bijdragen over die veenbruggen in het tijdschrift Antiquiteiten van Westen
dorp en Reuvens 1820—1826. 

In datzelfde tijdschrift, deel I I , bl. 197—205, komt eene bijdrage voor over 
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Oostfriesland gevonden worden, in verband staan met de 
groote middeleeuwsche heerbanen durven wij niet beslissen. 
Deze vraag zou een afzonderlijk onderzoek eisclien, docli 
zij is dit waard, omdat wij aangaande den loop onzer groote 
wegen in de vroege middeleeuwen nog weinig met zeker
heid weten. 

De derde groote landweg is eveneens niet zeker. Wel be
staat er geen verschil van gevoelen omtrent het eene eind
punt , alle teksten geven daarvoor Jever aan, doch des te 
meer omtrent het andere, dat wij genoemd vinden: 
Omersburch, in den Hunsingoër-Latijnschen tekst volgens drie 

handschriften; 
Hamburch, in den Hunsingoër-Friesehen tekst; 
Ilamneresburc/iof flanmeresóttrch,in àenlïmsiger-¥ûescheiitek$i; 
Omersburch, in een handschrift, en 
Hamersten, in den ouden XVe eeuwschen druk alsmede bij 

Schotanus, volgens den Westerlauwerschen-Frieschen tekst; 
Huvensyn den Bercli, volgens de Emsiger-Platduitsche redactie; 
Oldenborch, volgens een paar door von Bichthofen gebezigde 
handschriften '). 

Uit dit verschil van namen blijkt de onbekendheid van 
de afschrijvers met de plaats zelve; zij copiëerden zonder 
te weten wat, en maakten daardoor de fouten welke thans 

de Kon-rebber, en Eoboderwegen in Oostfriesland, benevens een kaartje waarop 
die aangewezen zijn. De eerste benaming is vrij oud, men leest die reeds in 
eene oorkonde van 20 November 1448 (Ostfr. TJrk. ¾uch I , S, 529, n°. 605), 
waar gesproken wordt van »6 grase landes, ghelegen inö in te r (Hintei?) ham-
rike by konig Rebbeldes wegh." Zie verder over die wegen Harkenroth. Ostfr. 
oorspronkelijk!!. Arends, Erdbeschreib., S. 281 en 537, en Jahrbuoh der Ge-
selsch. f. bild. Kunst etc, zu Emden 1877, S. 28. 

Wat de weg van Emden tot Munster betreft, die schijnt onnaspeurlijk ver
dwenen te zijn. »Die Spuren des letzteren sind so gânzlich verschwunden, 
dass man den Lauf desselben nicht mehr bestimmen kann." Ostfries1a,nd, Land 
und Volk von de Vries nnd Poeken. Emden 1881, S. 292. 

1) Reehtsquellen S. 17, aant. 7. 
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zooveel onzekerheid geven. De heer von Bichthofen heeft, 
zonder bewijs, de laatste lezing voor de ware gehouden 
en in de stad Oldenburg het eindpunt der uit Jever ko
mende heerbaan gezocht '). De heer Dirks deed hetzelfde2) 
en toch meenen wij dat beiden ongelijk hebben. 

Vooreerst is de afstand van Jever tot Oldenburg te ge
ring om aan te nemen dat een weg, met die twee plaatsen 
tot eindpunten, ooit beschouwd kon worden als een der 
groote heerbanen welke het land der Friezen met zuidelij
ker streken verbond. Maar verder komt ons Oldenburg ook 
een daartoe te onbeduidende plaats voor. 

Graan wij de beteekenis der groote wegen na zooals die 
in de negende keur is aangegeven, dan zijn dit in de eerste 
plaats handelswegen ^geweest. Handel en munt staan in nauw 
verband; wij vinden als eindpunten der beide andere wegen 
Keulen en Munster genoemd; wij hebben gezien hoe in veel 
vroegeren tijd de Keulsche munt in Friesland als landsmunt 
heeft gegolden, hoe, blijkens de Upstalboomsche wet van 
1323, de Munstersehe munt in den aanvang der XIYe eeuw 
als het ware landsmunt in de Friesche gewesten was, dus 
ongeveer in den tijd waaruit de optelling der land- en wa
terwegen, gelijk wij meenen, moet dagteekenen, zoodat, 
om het eindpunt van den derden weg te vinden, wij ons 
afvragen, welke munt heeft toen nog naast de genoemde veel
vuldig in Friesland gegolden. Het antwoord daarop geeft 
ons art. 22 der leges TJpstalbomicae van 1323 waar, bij her
haling, wordt gesproken van „quindecim Monastenensibus vel 
Oesnaburgensibus, qiti vulgo Nije penningen nuncupatur," van 
penningen geslagen te MUNSTER en te OSNABRUG. 

In deze laatste plaats, in Osnabrug, dat zelfs OesnaBURG, 

1) Untersuehungen über Fries. Rechtsgesch. I , S. 108. 
2) Geschiedt, onderzoek van den koophandel der Friezen bl. 177, waar breed

voerig o?er deze oude wegen is gesproken. 
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is geschreven in de genoemde wet*), zoeken wij het, tot 
OmersburcJi en vele andere fautieve namen verbasterde, eind
punt van den grooten Frieschen handelsweg. 

Tussehen de groote rivieren, ten deele daar langs, liepen 
dus de drie groote wegen welke drie aan of kort bij zee 
gelegen aloude gouwhoofdplaatsen, Staveren, Emden en Je-
ver verbonden met drie aanzienlijke diep landwaarts in ge
legen steden, tevens hoofdsteden van kerkelijke provinciën, 
terwijl bij twee daarvan, de bisdommen Munster en Osna-
brug, sommige der Friesche gewesten in het geestelijke wa
ren ingedeeld. 

Keeren wij nu terug tot ons onderzoek omtrent de na
men van hen die gezegd worden de eersten te zijn geweest 
welke in Friesland munt sloegen. Het lijdt geen twijfel of 
deze bewering moet niet letterlijk opgevat worden, immers 
de eersten die inderdaad op Frieschen bodem hebben ge
munt waren zij die in de eerste helft der elfde eeuw de 
Andernachsche munt navolgden, zij die onder keizer Koen-
raad II de denariën met het omschrift Fresonia sloegen en 
eindelijk de hertogen, graven en bisschoppen welke, tussehen 
1040 en 1070, op vele plaatsen over het geheele gebied tus
sehen Wezer en Flie, ja over het Flie, deden munten. 
Geen hunner droeg een naam welke met de genoemde na
men : üednath, Cawing en Foka, eenige overeenkomst heeft. 

1) v. EieMhofen, ReeMgesch. S. 260. 
Dr. H. Grote, in zijne Osnabrùck'sche Geld- imd Münzgeschichte (Mùnzstudien 

IV. S. 2) zegt omtrent de spelling van den naam : » Omabrugge schreiben die Munzen 
»vom Ende des 12. Jahrhundei ts , denn das Osninhugge auf den wahrscheinlieh. 
»altesten aller iat wohl nnr Conuption. Mit dem 13. Jahrhundeite beginnt die 
»niederdeut9clie Schreibart Osenbritgge, und seit dem Anfange des 14. Jahrhun-
y-derts wird wechselnd, wie ancn m den Urkunden, Osnabrugge uncl Osnoburg 
»gesiohrieben. Erst mit dem Eudo des Mittelalters wird » Osnabrug'' bleibend.'' 
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Maar bovendien deze namen kunnen ook niet tot zoo oude 
dagteekening opklimmen, dewijl zij tot ons kwamen, niet 
in de oorspronkelijke redactie der zeventien keuren, maar 
in glossen welke langzamerhand bij den ouden tekst gevoegd 
en daarin opgenomen zijn. 

Beginnen wij met de jongste der genoemde namen, met 
FOKA. 

Die naam komt het minst voor, en dan nog maar alleen 
in handschriften welke tusschen Lauwers en Bems geschre
ven zijn. In een handschrift van het Fivelgoër- en Oldamp-
ster landregt, hetwelk ná 1427 geschreven is, leest men in 
de tweede keur deze woorden: „Tha was vs tliio mente to 
„fir and thi panning to swer; tha lichten, hit tha Franan, and 
„keren hit tha liude ene niarra menta, and arme, lichtera pan-
„ning; leiden ende lageden wit/t thet tioa LXXII scill. redna-
„thes slachta ieftha kaneng slachta le†tha foka slachta.'1'' *) 

Volgens von Eichthofen komt Foka ook voor in het zoo
genaamde Ommelander landreeht2), overigens ontmoet men 
hem nergens. Opmerkelijk is het dat Foka alleen wordt 
genoemd in die teksten welke in Fivelgo te huis behooren; 
dit geeft grond tot het vermoeden, dat hij daar heeft ge
leefd en dat men hem daar moet zoeken en wel in den 
aanvang der vijftiende eeuw, immers het oudste handschrift 
waarin hij voorkomt is in die eeuw geschreven, stellig ná 

1) Dit handschrift is door de Haan Hettema in 1841 te Dockum bij D. Mein-
dersma, Wz., uitgegeven met eene vertaling, onder den titel: Het Fivelgoër 
en Oldampster landregt, een oudfriesch handschrift uit de 14e e e w ( i e e s , j e 

15e eeuw). De heer von Eichthofen ion het, bij zijn bezoek aan Leeuwarden 
in 1884, slechts vluchtig inzien ten gevolge der weinige voorkomendheid van 
de Haan Hettema. Zoodoende vermeldde hij het (Rechtsquellen S. XIX) zon
der er rechtstreeks gebruik van te kunnen maken. Alleen uit de aanhalingen 
in de Oude Pr. Wetten van Wierdsma en Brantsraa, kon hij er nu en dan 
naar verwijzen. Later kwam dit handschrift m bezit van den heer von Eicht
hofen, zie zijne Rechtsgeschichte I , S. 23. 

2) Bechtsquellen , S. 4, aant. 7. 
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1427 omdat daarin opgenomen zijn de dusgenaamde Focha 
TJkana Wilkeran, die in 1427 werden opgesteld1). Die wil
lekeur geeft ons eene vingerwijzing, wij meenen in haren 
medeopsteller, in F och o Ukena, den Foka der tweede keur 
te herkennen en hem te moeten houden voor dengene die 
daar gezegd wordt te hebben gemunt. Gaat men de ge
schiedenis van Focko Ukena na, dan krijgt dit vermoeden 
meer grond van waarschijnlijkheid. Onder degenen die in 
den aanvang der vijftiende eeuw in de Friesche gewesten 
eene groote rol speelden, staat Focko Ukena in de voorste 
rij. Omstreeks 1370 geboren, uit Uko , hoofdeling van Eder-
moor, en Amke van Lengen, wijdde hij zich, van zijne 
vroegste jeugd, aan het krijgswezen, en streed in die on
rustige dagen der Schieringer- en Vetkoopertwisten aan de 
zijde der machtige hoofdelingen van Brockmerland. Keno 
ten Broek veroverde, onder zijne aanvoering, Groningen; 
bij Noordhom sloeg hij de Schieringers, nam, als hoofd der 
gezamelijke Vetkoopers, Dockum en Esumerzijl, brandschatte 
de Schieringers tot Stavoren toe, doch week voor de over
macht zijner vijanden bij Paalsloot. In 1421 sloot hij mede 
het vredesverdrag van den Briel2). Ocko ten Broek of zijn 
vader Keno beleenden hem met Oldersum. In Mormerland 
bezat hij vele goederen, in Lengen evenzeer, als erfgenaam 
zijner moeder Amke van Lengen, en in Groningerland had
den zijne beide huwelijken met Theda van Eeide en Hidde 
van Dijkhuizen, hem een aantal dorpen aangebracht. Te 
Leer bouwde en bewoonde hij somwijlen een versterkt slot 
tot dat hij zich later met der woon naar het slot Dijkhui-

1) Fivelgoër en Oldampster landr. H. 172, later nauwkeuriger en in drie 
teksten uitgegeven door dr. E. Friedlaender, Ostfr. Urk. buch, I , S. 333, n°. 
367. Daar wordt dit stuk gedagteekend op 9 April 1428. 

2) Ostfr. Urk. buch I , S. 257, n°. 299; v. Mieris IV, S. 595; Schwartzen-
berg I, S. 437. 
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zen nabij Appingadam begaf1). In 1436 is hij, volgens som
migen , hier ook overleden en toen bijgezet in de Augustij
ner kloosterkerk te Appingadam 2). 

Focko Ukena leefde in den tijd toen verschillende hoof-
delingen beoosten de Eems geld sloegen op eigen naam. 
Zoo kent men stukken in Brockmerland gemunt door Ocko 
I , 1376—1389, Keno 1389—1418, Witzeld 13981, Ocko II, 
1418—1427. Munten van Norclerland onder Edzard van 
Gretsyl geslagen; van Emden onder proosten uit het huis 
Abdena; van Faldern, ja wellicht van Reiderland en van 
Mormerland, om van Rustringen, waar de oudste hoofde-
lingen-munten voorkomen, niet te gewagen ''). Er zijn zelfs 
gouden munten van hoofdelingen gevonden, namelijk die 
welke Udo , Focko Ukena's zoon te borden deed vervaardigen. 
Op de eenig bekende, aan Mormerland toegeschreven Toursche 
groot, leest men den naam van Focko's vader Uko;zouhet 
dan niet vreemd zijn dat Focko zelf, even machtig als zijne 
muntslaande tijdgenooten, onder allen dit alleen zou heb
ben nagelaten? Harekenroth zegt, dat hij munt van Focko 

1) Zie Wiarcla, Ostfr. Gesch. I, 421 en vervolgens, alsmede de daar genoemde 
bronnen. 

2) Tot dusver hebben alle schrijvers, b. v. Wiarda, Harkenroth, Einmius 
enz., den 29 Augustus 1435 als den sterfdag van Focko Ukena opgegeven. De 
dagteekening kan juist zijn maar het jaartal is dit niet, want in eene oorkonde 
van 23 April 1436, Ostfr. Urk. buch I , S. 414, N°. 454 komt bij voor als 
toen nog in leven. Na dien dag ontmoet men hem niet meer. Hamelmann 
zegt in zijne Oldenborgsche kroniek dat hij in 1436 te Munster is gestorven. 
Zie Harkenroth, Oostfr. Oorspronkelijkheden bl. 407. Onmogelijk is dit niet, 
de oorkonde van 23 April 1436 leert dat hij toen te Meppen een verkoop sloot 
voor den bissohoppelijken rkhter van Hendrik van Meurs, bisschop van Mun
ster. Hij kan in dat jaar, voor zaken te Munster zijnde, aldaar overle
den zijn. 

3) Zie over de Oostfr. munten der hoofdelingen v. Sallet, Zeitschr. für Nu-
mismatik I , S. 245, 268, II , 18, 157, VI, 103, VII, 233, alwaar alle Hei-
bedoelde stukken vermeld en beschreven, velen ook afgebeeld zijn. 

13 
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heeft bezeten J), thans is die niet meer bekend, maar er 
zijn, juist in de laatste jaren, zóo vele munten van Oostfrie-
sche hoofdelingen teruggevonden en bekend gemaakt, dat 
men de hoop op het wedervinden van Pocko's munt nog niet 
behoeft te verliezen. 

Een andere vraag is het, waar hij munt sloeg, aan deze 
of aan gene zijde van de Eems. Beide gevallen zijn moge
lijk, en even waarschijnlijk. In Oostfriesland sloegen eenigen 
zijner tijdgenooten onder de hoofdelingen geld, maar ook 
in Fivelgo is, kort vóór zijn tijd gemunt, althans de eenige 
muntsoort welke tegen het einde der XIV'1 eeuw in de Gro
ninger Ommelanden geslagen is, of ten minste uit dien tijd 
tot ons kwam, is eene nabootsing van den Tourschen groot 
met het omschrift Moneta Fivelgo"1). Er is dus juist in dat 
gedeelte der Ommelanden waar Pocko Ukena zijne bezit
tingen had, en later ook verblijf heeft gehouden, kort voor 
zijnen tijd eigen munt geslagen , de mogelijkheid bestaat der
halve, dat hij daarmede voortging, en in plaats van de ano-
nyme Toursche grooten, die slechts den naam vermelden van 
de streek waarin zij te huis behooren, andere stukken sloeg 
met zijn naam, hetzij op zijn slot Dijkhuizen, hetzij in de 
dicht daarbij gelegen gewestelijke hoofdplaats Appingadam. 
Ook is het mogelijk dat de schrijver van het handschrift 
van het Pivelgoër- en Oldampster landrecht de Pivelgoër 

1) »Dit moet ik Her nog uit de Oudheden by voegen, dat in Oostfriesland 
het G-eld munten oudtijds ook by het regt der volkeren was, weshalve ook on
der anderen de Familiën van Ulrik Sirksena, Fokko Ukena en Keno ten Broek, 
lieten elk in haar Gebied geld slaan, dus heb ik onder myne penningen jeets 
van Fokko gemunt, gelijk andere Liefhebbers van oude Oostfriesohe Munte, 
ook nog van andere Edelen des lands hebben, als ook van de Ripperdaas." 
Oostfr. Oorsprongkelijkheden bl. 409. 

1) V. d. Chijs, de munten van Friesland, Groningen en Drenthe, PI. XVIII 
en XXII. Er bestaan drie of vier, in de spelling van den naam Fivelgo , van 
elkander afwijkende verscheidenheden dezer, thans zeer weinig voorkomende 
muntsoort. 
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munt kennende, daaraan den naam van den machtigen 

Focko Ukena verbond, en gemeend beeft dat hi j , die in dat 

gewest gewoond had, die door uitvaardiging der na hem 

genoemde willekeur wetgevend was opgetreden, ook de eerste 

is geweest die daar munt deed slaan. Deed hij dit aan 

gene zijde van de Eems dan zal bet wel te Leer zijn ge

weest. Beslissen kan men hier echter niets; alleen een ge

lukkig toeval, hetwelk ons zijne munten doet terugvinden, 

kan de vraag uitmaken en ons zekerheid verschaffen. Dat 

overigens de munt der Overeemsche hoofdelingen ook in Fi-

velgo bekend en gangbaar was, leert ons de Loppersummer 

Seendbrief van 3 Mei 1424, waarin onder anderen het vol

gende voorkomt: „Die teynde to nemen als een zeede ende ge-

„woente is, dat is dat teynde lam; ende icaer dat tal niet vuel 

„en is, voer elck lam EEN MUNSTER PENNYNCK OF EYN OCKEN 

„ GROET ; ende voer elcken kalf II MUNSTER PENNIGEN , OF II 

„OCKEN GROET"
 1). De hier met den Munstersehen penning ge

lijk gestelde munt , is die van Ocko I I welke van. 1417— 

1435 in Brockmerland bewind voerde, eene muntsoort die, 

voor zoover ons bekend is , behalve hier, nog slechts één

maal in eene oorkonde van dien tijd wordt genoemd z). 

Indien wij gelijk hebben, indien met den, in den Fivel-

goër tekst der tweede keur, genoemden FOKA inderdaad de 

hoofdeling FOCKO UKENA is bedoeld, dan brengt dit ons op 

den weg dien wij moeten inslaan om de beide andere daar 

vermelde personen op te sporen en aan te wijzen. 

1) Rechtsquellen S. 314, § 19. Deze oorkonde is opgemaakt door den abt 
van Terniivnten, den pastoor der St. Maartenskerk benevens drie burgemees
ters en een hoofdman van Groningen, allen gekozen zoenslieden in een ver
schil tusschen den proost en de gemeene meente van Loppersum. Het stuk 
is dus geheel buiten invloed van eenig Oostfriesch hoofdeling opgesteld. 

2) »Pro quinqtiaginta florenis . . . quernli¾et florenum pro sex Solidis Oókonîs 
oomputando." Oorkonde van 27 October 1429. Zie Ostfr. Urk. buoh I , S. 
351, n°. 379. 
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De munten der hoofclelingen vormen een afzonderlijk hoofd
stuk in de geschiedenis van het Friesche muntwezen. Meer 
bepaald tusschen Eems en Wezer heeft men die op vele 
plaatsen en gedurende langen tijd geslagen. Daarom heb
ben wij in die streken te zoeken en na te gaan waar, wan
neer en door welke hoofdelingen, het eerst op eigen naam 
munt geslagen is. 

Munten, zoowel als oorkonden, oude rechtsbronnen even
zeer als middeneeuwsche kronieken, wijzen ons dan op het 
oostelijkste deel van het Friesche gebied, op Eustringen en 
op de oude gouwhoofdplaats Jever, waar reeds in de elfde 
eeuw is gemunt. Dáár zoeken wij Cawing, dáár meenen 
wij hem teruggevonden te hebben. 

Wanneer men de verschillende plaatsen waar Cawing in 
de oude Friesche rechtsbronnen vermeld wordt, nagaat, dan 
ziet men dat hij in drie van de zeven ons bekende teksten 
der XVII keuren geheel ontbreekt, te weten in den Latijn-
schen- en Frie¾chen-Hunsingoër tekst alsmede in de oudste 
Eustringer-Friesche redactie welke in een handschrift van 
1327 tot ons kwam. 

In de Emsiger-Friesche en Platduitsche alsmede in de Wes-
terlauwersche-Friesche teksten komt Cawing alleen voor in de 
tweede keur, maar in den nieuweren Eustringer-Frieschen 
tekst ontmoet men hem, behalve in de tweede, ook in de 
negende keur, eene plaats waar hij elders nooit voorkomt, 
en eindelijk nog eenmaal, te weten aan het slot van den 
Eustringer tekst der algemeene boetetaksen 1). 

Dit herhaald en geregeld voorkomen van Cawing in de 
Bustringer redactie doet denken dat de Cawingsmunt in Eus-

2) »AUe bota and alle fretka hacûina to haldande mitli alsa dena pannmge , 
»aa an there Rednathes menota and Kawinges eslein send," Rechtsquellen, 
S. 97. De drie andere redactien der boetetaksen missen dergelijke bepaling 
omtrent de munt geheel. 
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tringen meer dan elders bekend en in gebruik was, ja dat 
die daar te huis behoorde en geslagen is. 

Hiermede is dan de vermoedelijke plaats van oorsprong 
aangewezen, en dewijl Cawing in een Eustringer handschrift 
van 1327 nog onbekend is, zoo moet men hem waarschijn
lijk niet vroeger, maar wel ná dat jaar zoeken. Wij hebben 
alzoo de geschiedenis van Eustringen na het jaar 1327 op 
te slaan om Cawing, indien hij daarin te huis behoort, te 
vinden. 

In het midden der veertiende eeuw greep in Eustringen 
eene groote verandering plaats in het staatswezen. Tot 
hiertoe was het oppergezag in handen geweest van jaarlijks 
door het volk gekozen richteren, doch die veelhoofdige, tel
kens van personen wisselende, regeering bleek op den duur 
niet geschikt om inwendig de rust, met den nabuur, inzon
derheid Bremen en Oldenburg, den vrede te handhaven, 
weshalve het volk de aloude volksregeering liet varen en 
daarvoor een blijvend éénhoofdig gezag in de plaats stelde 
door de heerschappij over het land op te dragen aan éen 
persoon, aan een hoofdeling of capitaneus. De eerste welke 
daartoe werd gekozen was de nog jonge maar dappere 
Edo Wimken van Damgast; het geheele volk koos hem in 
1355 tot opperhoofd en aanvoerder in den toen uitgebroken 
strijd tegen de graven van Oldenburg en vergunde hem om 
zich te vestigen in de tot een burcht versterkte kerk van 
BantJ). Volgens eene andere lezing zou hij door de vier 

1) In een oud misboek van de kerk te Bant is deze gebeurtenis aldus op-
geteekend. »Anno M.CCC.LV, elegit tota comrnunitas In Rustringia Edo Wymb-
ken contra Comités de Oldenborch, et ponunt eum In Ecclesia Castellata in 
de Bantlie." Een misboek van het klooster Hovermonniken geeft woordelijk 
dezelfde aanteekening, doch in een (waarschijnlijk ander dan bet eerstgenoemde) 
mi¾boek van de kerk te Bant, leest men de zaak iets later gedagteekend en 
volgenderwijze vermeld: »Anno M.GCCLix, tota communitas non parverunt Iu-
»dicibus in Oistringia et Wangaria tune elegerunt Indices Edo Wymbken in 
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riehteren tot opperhoofd zijn gekozen, en dit niet in 1355 
maar in 1359. Berst na den strijd toen de vrede hersteld 
was, hebben die riehteren en het volk aan hem voor zijn 
persoon, alsmede voor zijne nakomelingen, tronw gezworen 
als hoofd des lands. Beide berichten zijn wellicht juist en 
laten zich rijmen, wanneer men aanneemt dat de aanstel
ling van Edo Wimken tot aanvoerder in den strijd tegen 
de Oldenburgers plaats had in 1355 en zijne verkiezing tot 
erfelijk hoofdeling eerst na afloop van dien oorlog, in 1359, 
is gevolgd. Doch hoe dit ook zij, zooveel is zeker dat in 
dien tijd de regeeringsvorm geheel gewijzigd werd en van 
eene vierhoofdige richterenregeering, die telken j are wisselde 
van personen, veranderde in eene eenhoofdige hoofdelingen-
regeering welke een blijvend karakter droeg. Zoo niet in 
1355 dan toch stellig in 1359, begon die nienwe regeering 
in de landen Rustringen, Ostringen en Wangerland en met 
Edo Wimken vangt cle reeks aan der hoofdelingen van Jever, 
die daar aan het bewind bleven tot 1575, toen Edo's geslacht 
met Maria, erfdochter en vronw van Jever, uitstierf. 

Onder de regalia, welke Edo Wimken door zijne verkie
zing tot hoofdeling verkreeg, behoorde ook de bevoegdheid 
tot nruntslaan. Dit blijkt ten duidelijkste uit eene oorkonde 

seapitanium et Edo subegit comrnnnitatern et extruxit castrum simm in Jever 
»Incastellavit Grodekerckenn nee non Scortens et tune fuerunt potentiores Iu-
»dices Hilderardus de Laurens. etebundus radinga iuvenis, Heddo de Welens, 
»Inno tiarekesna, Tanno Iben in Sandel et, ceteri potentes, et fuit Archie-
»pisoopus in Brema Godfridus de arensburgk eodem tempore rustringia expug-
»navit castelatarn Ecclesiarn in cleverens. Eodem anno extruxit edo Wimb-
»ken una cum Harlingia castrum de Fredeborch propter raptorea et tune 
»omnia in Rustringia Ostiingia et Wangaria in pace restituta sunt, et Judiees 
»cum tota communitate fecerunt fidelitatem et iuraverunt Edo Wimbken et 
»suis sequasibus." Zie deze en meer andere uittreksels uit de genoemde mis-
boeken medegedeeld door H. Gr. Ehrentraut, Friesisches Archiv. band I , S. 
118—124. Vergelijk verder Wiarda, Ostfr. Geseh. I , S. 314 en vervolgens, 
alsmede de daar aangehaalde bronnen. 
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van 8 Januari 1449, waarin onder anderen de geschiedenis 

van Edo volgenderwijs wordt verhaald: „ Hyre up hebben loy 

„gemene olderlude enedrechtych to hope -spraken unde seggen, 

„dat Edo Boyns to dat verendele yn Buster nene recht heft, 

„want do de olderlude myt goeden loyïlen der gansen gemeneien 

„yn Busterlande Edo Wymmehen to enen hovetlinge koeren, do 

„hadde hy synen suster Ulrick to SedycJc alle geven, unde myt 

„enen brutschatte beraden, dar e umme moei Edo Wymmekem 

„herlicheit up Hayo Harles unde Beynolt syne kyndeskynderen 

„unde nicht up syne suster kyndeskynderen vallen; unde Edo 

„Boyens ofte syne f runde hebben ock dat verendele nicht ancla-

„get, do Hayo Harles unde syne suster Bynnolt de delinge ma-

„keden, also dat Harles Tever unde de erf goeder e yn Wan-

„gerlande unde to Bufhusen nam, unde syne suster gaff he de 

„borch Knypens myt de erf goderen ynne Ackum, Vederwert unde 

„ Senwart, unde deleden de erfgodere yn Buster also, dat Hayo 

„nam twe dele, unde Bynnolt, Lubbe Onneken hosfruwe, nem 

„den drudden dele, alse susters unde broders horet to delen. Do 

„ore broder Sybbet unse hovetlinge slagen was, dat se ock Schor-

„ tens, Cleverens unde Sandel anclagen, dar e hebhen se ock nene 

„recht to, WANT DO EDO WTMMEKBN DE YNWANEKEN BYNNEN YE-

„VEB, BEDWÜNGEN HADDE UNDE DE TNWANEEE EüEN DE MÜNTE 

„AVERGEVEN unde vorgunt hadden dat he de borch bynnen Tever 

„tymmeren mochte ware he wolde, unde dat Oystrynge unde 

„ Wangerlande de mede wulde helpen holden do synt ock dusse 

„dre kaspelle under Edo Wymmeken gaen, unde Tanno Tben to 

„Sandel heft dusse sone mede bewillig et." *). Deze oorkonde 

1) Deze oorkonde is, volgens het ooispronkelijke stuk in het groothertoge-
lijk archief te Oldenburg aanwezig, uitgegeven in het Ostfr. Urk. buoh I , S. 
5S1 , n°. 607. De inhoud wordt daar aldus aangegeven: »Unter Darlegung 
der Gründe und Greschichtserzâhlung der Knyphauser und Inhauser Verwieke-
lungen und der Anrechte der Háuptlinge Tanno Duren und Sibet auf Rüstrin-
gen, Ostringen, Wangerland, D¾khausen und die Friedeburg, stellen sich 
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is in meer dan een opzicht merkwaardig. Vooreerst is zij 
uiterst belangrijk voor de geschiedenis van de opkomst der 
hoofdelingen. In minder dan eene eeuw zijn deze zóo in 
macht vooruitgegaan, dat zij, zelfs datgene wat het volk 
hun uit eigen beweging opdroeg, geheel als hun eigen be
zitting schenen te beschouwen en als zoodanig lieten ver
erven op en verdeelen onder hunne nakomelingen. Zelfs de 
zijlinie deed aanspraken gelden. De heerschappij van het 
volk over zich zelven was dus in minder clan eene eeuw, 
niet alleen geheel van karakter veranderd, maar zoo goed 
als verdwenen. In stede van eigen hoofd of hoofden te kie
zen, was het onderworpen aan het goedvinden van de bij 
erfopvolging aangewezen hoofdelingen. Deze regeerden niet 
meer als primi inter pares , als presidenten van kleine repu
blieken , maar als vorsten J); de republiekeinsche regeerings-
vorm was omgezet in eene autokratische van de ergste soort, 
en hierdoor werd het latere eenhoofdige bestuur van geheel Oost-
Friesland voorbereid. Daarvoor toch was niet meer noodig dan 

Rüstringen, Ostringen mid Wangerland unter Führung der Aelterleute von 
Jever in den Streitigkeiten zwischen dem Hâuptling Tanno Duren und seiner 
Partei rnit dem Junker ülrich und seiner Partei auf die Seite des Eratoren." 

1) Dat de hoofdelingen zien bevoegd rekenden om, zonder voorkennis en 
toestemming des volks, te doen wat zij oorbaar achtten, blijkt onder anderen 
ook uit het feit dat sommigen hunner vasal werden van, andere hunne goe
deren in leen opdroegen aan. vreemde heeren en vorsten. Van het eerste ge
ven ons de gebroeders Hedde en Tanne Kankena, benevens hun broeders zoon 
Marissihe, hovelingen van Witmunct en Priedburg, een voorbeeld; zij ver-
Idaardden zich bij eene oorkonde van 14 Juli 1442 vasallen van den aartsbis
schop van Bremen en van de giaven van Oldenburg, aan wien zij houw en 
trouw beloofdden. Ostfr. Ork. buch I , 8. 481, n°. 544. Van het in leen op
dragen en weder terug ontvangen van goederen door hoofdelingen, leveren 
ons voorbeelden: Reiner Bisinga en Ailco Onsta uit Hunsingo, Menno Hou-
werda van Termunten, Tammo Goekinga van Zuidbroek, Omco Snelghers te 
Appingadam, Hayo Wibben te Westeremden en Keno van Brockmerland, die 
allen in de laatste jaren der veertiende eeuw goederen in leen opdroegen en 
terug ontvingen van hertog Albrecht van Beieren. Zie Dïiessen, ¾lonumeiita 
Groningana Vet. Aev. in ecl. p. 493 en vorv., 778 en verv. enz. 
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cle verschillende kleine staten die nu nog onder afzonder
lijke hoofden stonden, in éene hand te vereenigen, en dit 
gelukte, in den loop der vijftiende eeuw, aan de mach
tigste aller hoofdelingen-familiën, aan die van G-reetzijl, 
welke toen, en later als graven en vorsten, over het een
maal vrije Oostfriesland heeft geheerscht. Het bestuur der 
hoofdelingen was een overgangsvorm die, in den loop der veer
tiende en vijftiende eeuw, de autokratische regeeringsvorm 
voorbereidde en mogelijk heeft gemaakt. 

Maar ook in een ander opzicht is de bovenbedoelde oor
konde belangrijk. Zij licht ons in omtrent de geschiedenis 
van het muntwezen in de Friesche gewesten tusschen Eems 
en Wezer, doch die in hoofdzaak wel dezelfde zal zijn ook 
voor de overige onderdeden van het aloude Friesche ge
bied. Dewijl daar evenwel de macht der hoofdelingen nooit 
zóo groot is geweest als in Oostfriesland, maar daaren
tegen de invloed der steden, welke over de Eems niet 
gevonden werden, meer in aanmerking kwam, zoo ziet men 
in Friesland tusschen Flie en Lauwers, later dan in het 
Overeemsehe en alleen in eenige steden, munt slaan, b. v. 
te Leeuwarden, Bolswerd, Sneek, Workum en Franeker. 
Het schijnt echter dat die munt meer als eene hoofdelingen-
munt dan wel als stedemunt moet beschouwd worden, en 
dat die hoofdelingen hunne bevoegdheid tot munten regel
recht van den keizer hebben ontleend. Dit toch is zeker 
het geval met de te Franeker, door Sicke Sjaerdema, hoof-
deling aldaar, ná 1485 geslagen gouden en zilveren mun
ten '). Ook die welke in de vijftiende eeuw te Sneek wer-

1) V. d, Cbijs, de munten van Friesland enz., bl. 121, alwaar men leest: 
»Wir Arnolt van Loo, Doctor bekennen . . . . das wir haben von der Kay-
»serliehen Majestat eine Muntte von silver und von gulte geit to slaen und 
»to machen, geordent, und gesatz baben zu Franiker in Westffrisslandt, in Wes-
»terg o, und de bevolen baben dem achtbaren und strengen Zieken Ziaarden 
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den vervaardigd, schijnen aan hoofdelingen, uit het aldaar 
gevestigde geslacht Bokkama, hun aanzijn te danken te 
hebben, want al leest men op die munten, zoomin als op 
die van Franeker, de namen der hoofdelingen, zoo blijkt 
uit hunne wapens toch hun invloed in muntzaken. Te Leeu
warden deed reeds i 1 den aanvang der vijftiende eeuw de 
keizer munt slaan1), waarschijnlijk, evenals later te Frane
ker , door tusschenkomst van een daar gevestigd hoofdeling, 
hier „imperialis magister monete" genoemd. Of er tusschen 
Flie en Lauwers ook reeds in de veertiende eeuw munt ge
slagen is en zoo ja welke, waar en door wien, valt, bij 
gebrek aan munten en oorkonden, niet te bepalen. 

Tusschen Lauwers en Eems ziet men als het ware den over
gang van het muntwezen zooals dit in Oostfriesland en zoo-
als dat in Westfriesland bestond. Doordien echter de Gro
ninger munt, vroeger door de Utrechtsche bisschoppen, later 
vermoedelijk door hunne stedehouders te Groningen, einde
lijk ten gevolge van verpachting van dat recht, door bi-
zondere personen, en ten slotte door de stad Groningen, 
geslagen, in zekeren zin ook de munt der omgelegen landen 
was geworden, zoo was aan eigen munt in de Ommelanden 
geen of weinig behoefte. Wij kennen die dan ook alleen 
in Fivelgo, alwaar de type der Toursche groot nagevolgd 
is, waarschijnlijk in het laatste vierendeel der veertiende 
eeuw. Ook is het daar dat, gelijk wij vermoeden Focko 
Ukena als hoofdeling heeft gemunt, In later tijd erlangden 
twee edelen in Fivelgo, Unico Eipperda, hoofdeling te Farm-

»Capitainen [ = Capitaneus, hoofdeling] da selbs; nach dem wir an im bevon-
»den haben einen getrauwen, und gehorsamen der Kayserliolien Maiestat, und 
»de zoo handelen nach dem allerbesten." 

1) V. d. Ch¾s, t. a. pi. bl. 108, op grond eener oorkonde Tan 1417 bij 
Sohwartzenberg, I bl. 400, waarin -wordt gesproken van keizerlijke grooten 
— unus grossus dnntaxat imperialis, de his videlioet, quos per imperialem 
magistrum monete in Lewardia cudendos" etc. 
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sum, TJitwierde en Holwierde en Johan Bengers van ten Post, 
hoofdeling te Scharmer, Duurswolcl enz. van keizer Frede-
rik III het reeht om goud en zilver te munten in hunne 
genoemde heerlijkheden 1), Of zij daarvan ooit gebruik 
hebben gemaakt, is zeer onzeker doch niet waarschijnlijk. 
Verder is uit de Groninger Ommelanden alleen nog bekend 
de Selwerder munt, doch dewijl daarop geen muntheer door 
naam of wapen is aangegeven, zoo blijft het onzeker aan 
wien zij haar bestaan te danken heeft. Vermoedelijk is die 
munt, even als eenige Groninger munten, geslagen door 
leden van het geslacht der heeren vanKoevorden, vermaag-
schapt aan dat van Selwerd, nadat zij pachters waren ge
worden van het muntrecht der Utrechtsche kerk in Gro
ningen met Selwerd en bijbehoorende bezittingen. Het niet 
noemen van een persoonsnaam wordt dan verklaard door 
de omstandigheid dat niet éen, maar meer personen te za-
men, de bevoegdheid tot muntslaan gemeenschappelijk be
zaten. Op enkele Groninger munten, die ook op éene uit
zondering na, geen muntheer noemen, worden zij aangeduid 
door een wapen. 

Nog vindt men, maar ook slechts eenmaal, melding ge
maakt van muntrecht, hetwelk de machtige abdij van Adu-
ard zou bezeten hebben 2). Dit wordt echter door niets 

1) Beide diplomata zijn gedagteekend 12 Januari 1474. ZiT v. d. Chijs, 
t a. p. bl. 41S en verv. 

2) Koppius, Vitas ac Gesta Abbatum Adwerdensium p. 19 in vitani Hoptati 
abbas XVI, »Invenitur etiam, quod propriam habuerint monetam in Con-
ventu." Hoptatus stierf 29 Mei 1S52. Zie ook Oudh. en Gestichten van Gro
ningen enz. bl. 244. Wij achten het niet onmogelijk dat hier eene vergissing 
in het spel is en dat den schrijver van bovenstaande aanteekening, die in de 
zestiende eeuw leefde, iets anders voorzweefde, namelijk de in 1S38 gemaakte 
bepaling, luidende: Item ordinavimus , qnod quolibet anno , dominica proxiina 
post festum corporis Christi, conveniant, in domo Consulum in Groninghe, 
quatuor Jndiees de Humsgonia, quatuor de Fivelgonia, quatuor de Westera-
methe (het Westerkwartier), quatuor de Drenthia et quatuor Burgimagistri 
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bevestigd of wedersproken; tot dus ver is geen munt terug
gevonden die met eenige waarschijnlijkheid aan de genoemde 
abdij kan worden toegeschreven, en munten van kloosters 
of andere geestelijke gestichten op Prieschen bodem zijn 
tot hiertoe niet ontdekt of vermoed. 

Om tot Edo Wimken terug te keeren, zoo blijkt uit de 
aangehaalde oorkonde van 1449 duidelijk op welke wijze hij 
de bevoegdheid tot geldslaan heeft verkregen. Toen hij zich 
namelijk van Jever had meester gemaakt, gaven de inwo
ners hem de munt over en vergunden hem, waar hij zulks 
goed vond, binnen Jever eene sterkte te bouwen. Wij zien 
hier dus de munt, aan de plaats gebonden, in handen van 
de inwoners van Jever, in datzelfde Jever waar reeds in de 
elfde eeuw eene munt had bestaan. De vraag is, hoe kwam 
de uitoefening van het muntrecht aldaar in handen van het 
volk. Dit kunnen wij slechts gissen. In 1096 gaf, zooals 
wij vroeger zagen, keizer Hendrik IV, het graafschap dat 
graaf Bernhard in Emisgo en Westfalen bezeten had, terug 
aan de Hamburger kerk, die het reeds vroeger, in 1062, 
van- hem ontving doch, door het verzet van graaf Bernhard, 
niet in bezit kon nemen. Bij dit „comitatus in pagts JEmisga, 
Westfala et Angeri sitmn," worden, onder meer andere rech
ten ook die van markt, munt en tol met name genoemd, 
zoodat men mag aannemen dat de munt van Jever, vroe
ger in handen van den gouwgraaf, nu in die van den aarts
bisschop van Hamburg kwam. Dat deze, althans op den 

in Groninghe, cum Abbate de Adeuert, et Abbate de Werum, vel per duas per-
sonas, ad boe per ipaos deputatas ad examinandam monetam, et de eadem or-
dinandum et statuendum salnbriter, prout utilitas circumiacentium terrarum 
exigit et requirit." Driessen, Mon. Grron. p. 141, te vergelijken met de oor
konde van 1371, aldaar p. 818. Kan niet de schrijver der abtenlevens hier 
het, door den abt van Aduard in muntzaken mede uitgeoefende toezicht. ver
ward hebben met het muntrecht en hem zoodoende de boven aangehaalde 
woorden hebben doen opteekenen? 
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duur, zelf het beheer over dit graafschap voerde en daarin 
munt sloeg is minder waarschijnlijk. De aartsbisschop zal 
dit, even als de bisschop van Utrecht het in Groningen deed, 
aan een plaatsveivanger, een prefect hebben overgelaten en 
dan bestaat er grond om aan te nemen dat dit de graaf 
van Oldenburg was, in wiens geslacht die waardigheid wel 
erfelijk zal geworden zijn. Op die wijze verklaart het zich 
hoe en waarom de Oldenburger graven later aanspraken op 
Jever deden gelden en daar rechten bezaten, en zeker is het 
dat zij, onder anderen nog in den aanvang der vijftiende 
eeuw, eene vaste opbrengst trokken uit de muntte Jever1). 
Vermoedelijk heeft in vroeger tijd de Oldenburger graaf de 
muntslag te Jever aan de inwoners van Jeverland tegen 
eene vaste opbrengst, hetzij in pacht gegeven, hetzij geheel 
overgelaten, en kwam dit regaal, dat oorspronkelijk den 
aartsbisschop van Hamburg toebehoorde, op die wijze in het 

1) »Ob nim die Grafen von Oldenburg bis auf die Zeit, wo Edo Wïeinken 
sich der Herrschaft bemâohtigte, als Sendgiafen in den friesischen Landschaf
ten angesehen werden dürfen , welchen auch die Oberaufsicht über die Münze 
zustand, wird sich mit vollstândiger Gewissheit nicht sagen lassen, denn die 
Stelle im Oldenburgischen Lagerbuche des Drosten Jacob von der Specken, 
genannt Schinheite, vom Jahre 1428, p . 55 (Fiies. Arehiv. I , S. 473). »Du 
sint de i echte des greuen van oldenborch m osteringen de sine vedere loente her 
to gehat hebben, van der munte lo ieuer schal de greue hebben alle iar twe koln-
sche mark an wlchte der ostringer", spricht nnr ganz allgemein von den Rech
ten dei Grafen von Oldenburch als solchei , nicht als Sendgrafen. Auf welche 
Weise und aus welchen Gründen diese Abgabe von der Münze den Grafen von 
Oldenburg zustand ist nicht ersichtlich. nur so viel steht fest, dass Graf Eli-
mar I , der Stammvater der nachherigen Grafen von Oldenburg schon 1108 als 
ein machtiger Graf auf der Grânze zwischen Sachsem und Friesland genannt 
wird, und das zwischen den Friesischen Landschaften und den Oldenburger 
Grafen ein nåheres Verhâltniss bestanden hat . Zie Merzdorf, Die Münzen und 
Medaillen Jeverland's . Oldenburg, 1862, S. 2. 

Vergelijk hierover ook Grote, Oldenb. Geld- und Münzgesch. im Mittelal-
te r , Münzstudien I I I , S. 65 en verv , waar wordt gezegd dat een deel van het 
graafschap Oldenburg met de stad — niet het kasteel — van dien naam, het 
zoogenaamde Ammerland tot aan de Hunte , oorspronkelijk Friesch zou zijn, 
even als dit met Saterland hot geval is. 
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bezit der Jeverlanders, die het op hunne beurt, echter door 
nood gedwongen, weder afstonden aan den hoofdeling Edo 
Wimken. Zoo kan dan de munt der hoofdelingen ontstaan zijn 
die, hier althans, recht van bestaan had. Evenzoo zal het 
te Emden zijn gegaan, waar de in het geslacht Abclena er
felijk geworden waardigheid van proost, den tijdelijken be
zitter, krachtens zijne betrekking als plaatsvervanger van 
den bisschop van Munster, munt deed slaan. Later toen 
deze proosten zich onafhankelijk maakten van den Munster-
schen stoel, namen ook zij den titel van hoofdeling aan, ech
ter altijd naast dien van proost of drost. Zoo noemt Hisko 
zich nog alleen maar preposilus op zijne munt, terwijl zijn 
zoon Tmelo zich op de zijne prepositus et capitalis heet. 

Wat de overige hoofdelingen die munt sloegen betreft, 
in de meeste gevallen zal dit wel geschied zijn zonder dat 
zij eene daartoe erkende bevoegdheid bezaten, althans geen 
andere dan de opdracht van het volk dat hen aanvankelijk 
tot hoofdeling had verkozen en dat, wellicht gedwongen 
door de noodzakelijkheid om in de behoefte aan gemunte 
penningen te voorzien, zich daarbij van niemand afhanke
lijk rekenende, sedert langen tijd in sommigen derFriesche 
landschappen eigen geld had doen vervaardigen. Het zijn 
inzonderheid de strafbepalingen tegen den oneerlijken munt-
meester, niet te verwarren met den gewonen valschen mun
ter , welke grond geven om dit laatste aan te nemen, immers 
die bepaling komt voor in alle teksten van de vijfde toevoe
ging tot de zeventiende keur *) en nergens spreekt die duide
lijker dan in den Brockmerbrief, waar de bedoelde persoon 
„mena mentere", dat is muntmeester van de gemeene meente, 

1) Rechtsquellen S. 36 en 37. Quinta causa etc. In den Westeilauwer-
schen-Frieschen en in de beide Emsiger teksten is het de zesde toevoeging. 
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de communitas, met andere woorden de muntmeester van 
Brockmerland, wordt genoemd1). 

Ofschoon vermoedelijk nog lang niet alle door hoofdelin-
gen geslagen munten bekend zijn, en velen er van eerst 
in de laatste jaren werden teruggevonden, zoo is het toch 
niet waarschijnlijk dat daaronder stukken waren ouder 
dan de munt welke Edo Wimken, na de verovering van 
Je ver, in of omstreeks den jare 1359 deed slaan. Een stuk 
hetwelk men hem met volkomen zekerheid toekent, is daar
van tot nu toe bekend geworden. Op de voorzijde ziet men 
een rechtsgekeerden klimmenden leeuw omgeven door het om-
schrift %t MOKETA 2 FBEDONIS 0° W, dat in het omschrift 
der keerzijde: ^ CAPITANI»IN" g WANGE, wordt vervolgd. 
Op die keerzijde ziet men verder een, zoogenaamd in het hart 
geopend, kruis gecantonneerd met de letters F — E — D — 0. 
Dit stukje is geslagen in zilver van laag gehalte en weegt 
0.91 gram2). Over de beteekenis der letters FR, voor den 
naam EDO, ook in de hoeken van het kruis herhaald, is 
men in het onzekere. Sommigen willen daarin het woord 
frye (nobilis) zien, anderen lezen er fresonis uit •*). Beide 
verklaringen komen ons voor niet de juiste te wezen, eene 
betere evenwel vermogen wij niet te geven. 

1) Rechts¾uellen S. 173, § 156. Wiaida, Wîllküren der Brockmânner, S. 
128, vertaalt dit mena mentere, Gemeiner, oder von der Gemeine angestellter 
Miinzer, doch. zegt iets verder ten onreclite: Vielleicht mag anch diesei § nicht 
so wohl auf Münzen als auf G-oldschmiede sehen, u. s. w. 

Van valschmunterij in den gewonen zin, is sprake in de Fivelgoër keuren, 
die uit de dertiende eeuw zijn, volgens v. Richthofen. Zie de plaats in zijne 
Eechtsquellen, S. 287, § 19, alsmede in den Appingadammer buurbrief van 
1327, Rechtsquellen, S. 296, § 13. 

2) Merzdorf, die Münzen und Medaillen Jeverland's S. 25 , n°. 5. Revue de 
la Num. Beige, T. III, 2e Serie p. 244, PI. XII, n°. 1. 

3) »Entweder ist im Avers FR BD0N1S mit nobilis (frye) Edonis zu erklâ-
»ien und im Rev. nur eine E zu suppliren, oder, was uns wahrscheinlieher 
»dunkt, und wie oben in der geschiehtlichen Uebersieht erwâhnt FRESONIS 
EDONIS Wiemken," Merzdorf a. w. bl. 25. 
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In den hoofdeling EDO WIMKBN, meenen wij den man , 

die in vele teksten der zeventien keuren OAWING wordt ge

noemd , in spijt van het verschil tusschen beide namen, her

kend en teruggevonden te hebben. 

Het verschil tusschen beide namen is minder groot dan 

het oppervlakkig wel schijnt; wij zullen aantoonen hoe de 

schrijfwijze Cawing uit Edo Wïmken kan ontstaan zijn. 

De naam Cawing komt zóo uiteenloopend in de verschil

lende teksten voor, dat het onzeker is hoe die oorspronke

lijk geschreven was. Zie hier de voornaamste varianten 

volgens v. Eichthofen's Rechtsquellen: 

Cauuenç-sl&chta in de 2e keur, volgens den Emsiger-Frie-

schen tekst 

Jfawyngfies-mmite of Kawynsche-munte volgens een ander 

handschrift, in de 2e keur, volgens den Emsiger-Pfat-

duitschen tekst. 

Cawing, Caioyn , Cawing h, Cauingk, volgens de bij v. Richt-

hofen te vinden aanteekeningen 3 en 10. 

Kanga, in de 2e keur, volgens den Westerlauwerschen-

Frieschen tekst. 

Kawing en Kawinges slehes of slachta, in de 2e en 9e keur en 

Kauinges eslein, in de boetetaksen volgens den Rustringer-

Frieschen tekst , doch genoeg om aan te toonen hoe uit

eenloopend de spelling van dezen naam voorkomt. 

Wij hebben ten opzichte van een en anderen eigennaam, 

dien van Osnabrug, gezien hoe spoedig eigennamen bij het 

herhaald afschrijven van handschriften bedorven werden en 

zoo tot onkenbaar wordens toe verbasterden. Als de plaats

naam Osenburg tot Hunens yn den berch kan verloopen, dan 

mag men verwachten dat het met een veel minder bekenden 

persoonsnaam niet beter is gegaan, en dat men door verkeerd 

te lezen en foutief over te schrijven spoedig het spoor ge

heel bijster is geworden, zoodat weldra niemand meer wist 



209 

wie eigenlijk in het allereerste handschrift waar de naam 
voorkwam, met den genoemden naam werd bedoeld. Hoe nu 
was die naam in dit eerste handschrift geschreven? Die 
vraag laat zich, hoewel door eene gissing, bijna met zeker
heid beantwoorden. 

Het muntslaan door een hoofdeling was, toen Edo Wim-
ken daarmede begon, iets nieuws: zijne munt echter, zal in 
waarde wel gelijk gestaan hebben met de destijds in Rustrin-
gen gangbare en gebruikelijke penningen, zoodat met de 
zijne wel is waar eene andere doch geen in waarde afwij
kende munt werd ingevoerd. In de handschriften was de 
tot dien tijd bekende landsmunt vermeld als liednatlæs slachta, 
en nu er eene nieuwe soort bij kwam, lag het voor de 
hand dat deze of gene in zijn handschrift, hetzij tussehen 
de regels, hetzij als randglos, daarbij de aanteekening voegde: 
ieftha Kawinçes slachta. De ruimte voor die aanteekening 
was natuurlijk niet groot, men gebruikte afkortingen, en 
schreef misschien niet zeer duidelijk: 

ÊÖwittff = ed winek of fve&mtnk — fr ed wink, gelijk 
op de munten stond, hetgeen toen gelezen werd caioink of 
kawink en aanleiding gaf tot het ontstaan van eenen anderen ge
heel nieuwen naam. Dat er in het oorspronkelijke ca¾öittc¾ 
= ca(pitalis) Wincken, zou gestaan hebben, achten wij min
der waarschijnlijk, vooreerst omdat de afkorting ca voor 
caMalis of capitaneus vreemd zou zijn, verder dewijl er geen 
Latijnsche tekst bekend is waarin Cawing voorkomt, dan 
dewijl de Rustringer tekst, waarin hij het meest en natuur
lijk het eerst moest genoemd worden, den naam met K spelt 
en ten slotte omdat wij den hier bedoelden hoofdeling altijd 
JEdo Wïmken, nimmer Winiken. alleen, zien genoemd. 

Het behoeft, als men onze verklaring aanneemt, geen be
toog, dat dan alle handschriften waarin Cawing voorkomt 
moeten geschreven zijn ná den jare 4859, en dat de heer 

14 
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von Eiehthofen liet Oldenburger perkamenten handschrift 
te yroeg dagteekent, wanneer hij zegt dat dit uit het be
gin der veertiende eeuw zou zijn 1). Nu verklaart het zich 
ook waarom, zelfs in eenen Rustringer tekst, maar in 1327 
geschreven, Cawing nog onbekend is. Toen die tekst te 
boek is gesteld bestond Edo Wimken nog niet, zelfs Red-
nath schijnt destijds nog onbekend geweest te zijn, zoodat 
wij in het aldaar niet voorkomen dezer namen eene bevesti
ging zien van de juistheid onzer verklaring. 

En hiermede zijn wij tot den oudsten en laatsten der drie 
zoogenaamde Friesche muntmeesters, tot REDNATH die, met 
uitzondering van den Rustringer Frieschen tekst van 1327, 
in alle overige, ons bekende, handschriften der zeventien 
keuren genoemd wordt, genaderd. Ons blijft nu nog over 
om na te gaan wie hij kan geweest zijn, alsmede waar en 
wanneer hij heeft geleefd. 

Wat het laatste betreft, met veel waarschijnlijkheid heeft 
men ook hem te zoeken in Friesland tusschen Eems en We-
zer, wellicht even als Cawing, in Rustringen, misschien ná 
1327 en zeer zeker voor 1355. 

Lang hebben wij hem gezocht en ten slotte meenden wij 
hem ook herkend te hebben, namelijk in den ouden wet
gever van Brockmerland, wiens naam ons in den Brockmer-
brief werd bewaard. Bijna aan het einde van dat uitvoe
rige stuk leest men: „Benald Hengana, tha he redia was and 
„kethere, tha kas Jii and alle sine sithar thissa Jcera, and alle 
Jiudem wast wille'1'' 2). Of die woorden nu later ingevoegd 

1) Rechtsquellen S. XIII, N°. 1. In de Rechtsgeschichte I , S. 21, stelt 
v. Biohthofen het ontstaan yan dezen codex nog vroeger, namelijk tegen het 
einde der dertiende eeuw. Ook Wiarda begaat dezelfde fout. Zie Asegabuch, 
S. LXX. Hij heeft echter gelijk wanneer hij beweert dat dit handschrift reeds 
een afschrift is van eenen ouderen codex. 

2) Rechtsquellen, S. 180, § 215. Rechfegeschichte I , S. 171 en veiv. Wi-
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zijn, zooals Wiarda meent l), dan wel of zij het slot vor
men van den oorspronkelijken Brockmerbrief zooals wij ver
moeden a ) , doet hier niets ter zake, zeker is het in beide 
gevallen dat Eenald Hengana een aanzienlijk man is ge
weest die, als voorzitter van de richteren, tijdelijk met het 
hoogste gezag in Brockmerland was bekleed '). Dat versterkte 
ons in ons gevoelen dat hij ter zelfder tijd ook invloed op 
het muntwezen kon geoefend hebben en wellicht de eerste 
was die in Brockmerland, waarvan men eene fraaie reeks 
munten kent, te beginnen met die van ridder Ocko ten 
Broek (1376—1389), eigen munt deed vervaardigen. 

Evenwel hoe aannemelijk, oppervlakkig beschouwd, deze 
gissing ook mocht zijn, er waren daartegen te veel ge
gronde bezwaren in te brengen om haar niet als onwaar 
te verwerpen. Vooreerst ontbreken munten in Brockmer
land, vóór den tijd van Ocko geslagen, tot nu toe geheel, 
dan is er zóo weinig overeenkomst tusschen de namen Bed-
nat h, hoe ook gespeld, en JRenald Hengana dat onmogelijk 

arda , Willküren der Brookmânner, S. 175, § 215, die deze woorden vertaal t : 
vReinal Hengena, da er Richter und zugleicli Kedde war, gdb er und alle seine 
»Amtsgenossen diese Kür, und alles Tolk genehmigte es." De naam Hengena is 
ons, behalve hier, nog slechts eenmaal voorgekomen. Op de laatste blad
zijde van een der beide bekende codices van den Brockmerbrief vindt men eene 
merkwaardige opgaaf van boeten, voor gestoorden landvrede betaald, wegens 
doodslag bij een oploop door de daarbij genoemde personen, en onder dezen 
wordt ook genoemd: »Hajo Hengena pro homicidio Wiardi Tadiconis.... mar-
cas." Zie Wiarda , Willküren, S. XIX. 

1) So scheinet es auch aus einigen Artikeln und besonders aus den §§ 212 und 
215 hervorzuleuchten, dass sie spâter nachgefiiget seyn. Willküren S. XIV. 

2) Evenals de Emsiger Doemen van 1312 (Rechtsquellen S. 182); de Foeko 
Ukenawillekeur van 1427, en meer andere wet ten, de namen noemen van 
hen die ze opstelden en uitvaardigden, meenen wij dat dit bij den Brockmer
brief kan geschied zijn. Alleen leest men daar den naam van den opsteller niet 
in den aanhef maar aan het einde van het stuk. 

3) Vergelijk v. Bichthofen's Rechtsgeschichte I , S. 171 en 172. »Neben den 
sechzehn Bedjeva, von denen einer als ihr Tïethere fungirte", u. s. w. 
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de eerste uit de laatste kan ontstaan zijn, en eindelijk 
zou men, de boven geopperde gissing aannemende, tot de 
groote onwaarschijnlijkheid gedwongen worden om te ver
onderstellen dat er een Broekmer tekst, althans een Brock-
mer handschrift van de XVII keuren moet geweest zijn, 
waarin Eednath het eerst is genoemd, en dat hieruit alle 
andere handschriften, behalve alleen het Eustringer van 
1327, afgeleid zijn. Nadat dan sommige dezer handschriften 
eerst in Eustringen de bijvoeging Cawing ontvangen heb
ben , komen zij in westelijker streken waar anderen hen 
reeds waren voorgegaan. Zulk een heen en weder zwerven 
der teksten is ondenkbaar; veel waarschijnlijker is de ver
onderstelling dat de oudste teksten der XYII keuren in 
Eustringen te huis behooren, en dat in verschillende tijden 
van daar handschriften naar meer westelijk gelegen streken 
kwamen, alwaar zij de bron zijn geweest voor de tot ons ge
komen vertalingen of afschriften. Vóoi den tijd van Eed
nath is uit dien oorspronkelijken tekst de, ons in een hand
schrift van 1327 bewaard gebleven, Eustriûger-Friesehe 
tekst ontstaan. Ná Eednath zijn daaruit voortgekomen: 
de Hunsingoër-Latijnsche en -Friesche teksten. Na dat 
Cawiog had gemunt, ontstonden die teksten waarin hij ne
vens Eednath wordt genoemd, zooals de beide Einsiger en 
de Westerlauwersche, terwijl die waarin Foka voorkomt, 
tot de jongste van allen zal behooren, ontstaan uit eenen 
reeds vroeger in Fivelgo ingevoerden tekst, cloeh die alleen 
daar en niet buiten Fivelgo en het Oklampt bekend is 
geweest. 

De omstandigheid dat de alleroudste handschriften welke 
tot ons kwamen uit Eustringen herkomstig zijn en dat de 
oudste redactie in de landtaal eveneens van Eustringer 
oorsprong is, steunen ons gevoelen dat de XVII keuren het 
eerst in het oostelijkste deel van het Friesche gebied, in 
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Eustringen of daaromtrent, in schrift zijn gebracht, al wa
ren zij wellicht toen reeds elders niet onbekend en van 
daar, steeds westwaarts voortgaande, even als wij dit bij 
de Friesche munten in de elfde eeuw hebben gezien, in 
schrift verbreid geworden. 

Alleen in Eustringen hebben wij derhalve, Eednath te 
zoeken, nergens is de kans om hem terug te vinden groo-
ter dan daar. Te vergeefs echter slaat men de geschiedenis 
van die streek vóór het midden der veertiende eeuw op; 
geen kronijk, geen oorkonde, geen overlevering zelfs, noemt 
ons een naam die op Eednath gelijkt. Zou hij, die toch 
door het belangrijke feit van daar eene verandering in het 
muntwezen ingevoerd te hebben, gewichtig genoeg( was dat zijn 
naam in de oude rechtsbronnen werd opgeteekend, zóo ten 
eenenmale vergeten kunnen worden dat, niet alleen over 
hem, maar ook over zijne daden het diepste stilzwijgen 
heerscht? Dat is niet waarschijnlijk en daarom komen wij 
ten slotte tot de vraag: heeft Eednath ooit geleefd, heeft 
hij inderdaad wel bestaan ¾ Wij gelooven van neen, de 
numismatiek kan het ons leeren. 

Het spreekt van zelf dat de Eednathsmunten ouder moeten 
zijn dan die van Edo Wimken, ook bestaat er eene munt van 
Jever uit de veertiende eeuw welke tot iets vroeger tijdperk 
kan opklimmen dan het zijne, namelijk eene navolging van de 
Toursche grooten, met het omschrift •£< MOISTETA IN IEVAE 
en in een der hoeken van het kruis eene E. Het voorkomen van 
deze letter daar ter plaatse vormt eene afwijking welke, behalve 
op eene gelijksoortige Oldenburger Toursche groot die daar eene 
L heeft, nooit op eenige andere Toursche groot is aangetroffen1). 

1; Zie Merzdorf. die Münzen und Med. Jeveiland's, B. 23, N°. 1 en 2 te 
vergelijken niet zijn werk Oldenburg's Münzen und Medaillen S. 25 8, en verder 
Revue de la Num. Beige, T. IV, 2e Serie, p. 205, 6, PI. XIII, 2 en Grote 
Miinzstudien III , S. 102. 
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Is dat de Rednathsnxunt? Wellicht, beslissen durven wij 
dit niet, maar wat daarvoor pleit is haar gewicht. 

Wij hebben vroeger aangetoond dat de penning, Eedde-
nathes monete, 0.852 gram moet wegen. Verdubbelt men 
dit cijfer dan komt men tot 1.704 gram, hetgeen vrij wel 
overeenkomt met het gewicht va,n de bedoelde Toursche 
groot van Jever, waarvan de beide eenig bekende exem
plaren 1.607 en, een minder goed bewaard stuk, 1.20 gram 
wegen, hetgeen veel te gering is voor het normaal gewicht 
van den echten Tourschen groot. Die munten zijn dus, 
met behoud van de populair geworden vreemde munttype, 
volgens het inheemsche stelsel en gewicht geslagen. Eene 
kleine ongeveer gelijktijdige munt met de omsehriften 
•£ MONETA : DE : IEVR :IHB en I I : : . . . ERINGEN : IEV, 
weegt de helft, namelijk 0.86 gram ') en al is de munt van 
Edo Wimken iets zwaa,rder, namelijk 0.91 gram, haar slecht 
gehalte in aanmerking genomen, meenen wij dat ook zij 
volgens dit stelsel geslagen is. 

Aangenomen voor een oogenblik dat Edo Wimken bij zijn 
optreden de munt in werking vond en het bestaande munt
stelsel volgde, dan rijst de vraag wie vóór hem te Jever 
die munt deed slaan. Het antwoord daarop geeft ons de 

De vraag is bij ons gerezen of de Qldenburger Toursche groot rnet L in een 
der hoeken van het kruis wel eene grafelijke Oldenburger munt is, en of dit 
MONETA OLDBNB' niet kan slaan op het kasteel Oldenborg bij Norden (»noch 
van der borgli de men nomel de Oldeborg", oorkonde van 1421, Ostfr. Urk. buoh 
I , S. 252, N°. 2,91), alwaar Udo, Foeko Ukcna's zoon, die niet Hyraba It-
zinga, erfdochter van Norden, dat kasteel en de heerschappij over Norder-
land in 1421 bekwam, later gouden munt sloeg. Hymba's grootvader was 
Luert Idzlnga die in 1372 zijnen vader Everhard als hoofdeling opvolgde; de L 
in het kruis, kan dan op hem slaan. De buitengewone zeldzaamheid der be
doelde munt — er is slechts een exemplaar van bekend — zou ook eerder aan 
eene in beperkt getal geslagen hoofdelingen munt dan aan eene grafelijk Olden-
burgsche doen denken 

1) Merzdorf, Die Münzen Jeverland's, S. 23, N°. 1, 2 , 3 en 5. Revue de 
Ja Num. Beige, T IV, 2e S. p. 2 0 4 - 6 , T. III , 2e S. p. 244. 
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oorkonde van 1449 in de woorden: „wani do Æo Wymme-

ken de Ynwaneren bynnen Jever bedwungen hadde unde de yn-

wanere JEden de munt e avergeven unde vorgunt hadden . . . . ,*', 

alzoo geen bepaalde persoon, maar het volk zelf en dat volk 

werd, vóór dat het zich in 1355 een hoofdeling koos, be

stuurd door eenige jaarlijks bij volkskeus aangewezen rieh-

teren, in de landtaal, redieva, redian, redgevan genaamd. 

Gelijk alle andere zaken, het opperbestuur betreffend, zal 

ook de uitoefening van het muntrecht aan hunne zorg zijn 

toevertrouwd geweest, zooclat de landsmunt, indien Edo Wim-

ken bij zijn optreden er eene vond, de munt der richter en 

moet geweest zijn, of, in 't Bustringer-Friesch de: Redie

va t hes slachta. Schrijft men dit laatste in het schrift der 

oude codices, dan krijgt men, door slechte lezing van n voor 

ii en d voor ) , uit dit t*cbi£uatft£$ slachta of moneta, 

rcbbeuAthc0 „ ,, „ ge

speld met dubbele d, juist zoo als het voorkomt in den oud

sten en besten aller teksten, te weten in den Latijnschen tekst 

cl er zeventien keuren i). 

Wat aanvankelijk niet anders was dan een soortnaam, tot 

nadere aanduiding der bedoelde muntsoort, is weldra aan

gezien en later steeds gehouden voor een eigennaam. Dit kon 

te gereeder geschieden omdat de eerste toevoeging van Red-

denathes slachta of juister: Redieuathes moneta, plaats had in 

eenen Latijnschen tekst en het fautief gelezen Friesche woord 

daarin eerder dan in andere teksten, kon worden gehouden 

voor een persoonsnaam. 

1) Rechtsqnellen S. 2, Spalte 1. Dit Reddnathes schijnt ons de zuiverste 
spelling te zijn, die nergens anders zoo voorkomt als hier. Een ander hand
schrift had, volgens aant. 8, ReddatJies, overigens ontmoet men den naam zelden 
met dubbele d geschreven. Andere spellingen zijn: Redlathes, Rethnathes, Red-
nad, Reyuades, Reynaldis, Reddenachtes, Rednachtes munt enz. 
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Toen men iets vroeger of later, maar altijd ná 1355, den 

naam Edo Wimken, die weldra tot CAWING verbasterde, 

als een nieuwe glosse aan de zeventien keuren toevoegde, 

verstond niemand meer de ware beteekenis van de uitdruk

king jReddenatlics moneta of dacltta, anders had men ook van 

hoof deling en-munt, in stede van Edo Wimkens-munt, moeten 

spreken. De begripsverwarring had dus toen reeds plaats gehad 

en dit doet ons de allereerste invoeging, die van BÆDNATII, terug 

brengen tot een vroeger tijdvak, niet toen met de verkie

zing van Edo Wimken tot hoofdeling, de richteren ophiel

den de munt te doen slaan, maar vroeger toen, een van 

beiden, òf zij daarmede aanvingen, òf het noodig werd den 

solidus, dat is een twaalftal hunner penningen, te onder

scheiden van andere solidi, of twaalftallen van andere munt

soorten. 

Dit laatste was vermoedelijk het geval in den aanvang 

der veertiende eeuw zoo niet iets vroeger, toen er nieuwe 

geslagen muntsoorten, ook in Friesland, waar men tot dusver 

alleen als geslagen munt den geheelen en halven denarius 

kende, in gebruik kwamen, namelijk eerst de Engelsche 

sterlingen en iets later de Toursehe grooten. Beide munt

soorten kwamen uit hun vaderland, Engeland en Frank

rijk ? waarschijnlijk niet rechtstreeks maar over Vlaanderen 

en Holland, alwaar zij reeds voor het einde van de dertiende 

eeuw nagevolgd zijn, in Fiiesland. Sedert het begin van 

de dertiende eeuw worden zij in Friesche oorkonden genoemd, 

en de bepaling harer verhouding, die men daarbij aantreft, 

doet zien dat zij toen nog niet lang in gebruik kunnen ge

weest zijn. Zoo leest men in een verdrag tusschen Norder-

land en Bremen, gedagteekend te Norden den 7 September 

1310: „Nullus eciam ISordensis in Br e ma porie tur in truncum 

nisi pro furto vel spoho manifesto; si quis eciam in debite se 

captum probare pofuerü, Inde duobus talentis seu deceia solidis 
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sterlingorum est emendandum'"' 1). In een ander stuk, uitge

vaardigd te Groningen den 8 September 1819, is sprake 

van: „quadraginta quattuor marcas sterlingorum, mar ca duode-

cim soudis sterlingorum. numerata, Turonensi grosso pro tribus 

denariis sterlingorum comjmtando.^ 'r). 

Wat de andere vraag betreft, het is uiterst moeilijk om 

te zeggen wanneer de richteren begonnen zijn met te mun

ten. Tot ongeveer het einde van de elfde eeuw waren het de 

graven die dit deden als plaatsvervangers van den koning 

of keizer. Sommigen hunner bleven het ook later doen, 

gelijk blijkt uit de beleening van Sophia, gemalin van graaf 

Otto van Eavensberg, met het muntrecht te Emden en el

ders in 1224, door koning Hendrik VII. Daaruit ontsproot 

de bevoegdheid tot het slaan van geld aldaar, eerst door 

de bisschoppen van Munster, later door hunne proosten 3). 

1) Ostfr. Urk. back I, S. 41 , n°. 44. Bremer Urk. buch II , n°. 105. 
2) Ostfr. Urk. buch I , S. 44, n°. 48. Driessen, Mort. Gron. III, p. 618. 
8) De Munstersch-Erader munten vormen eene afzonderlijke afdeeling der 

bissehoppelijk-Munstersche numismatiek. die echter nog door niemand is na
gegaan en beschreven, ja waarvan men het be¾taan niet vermoed heeft. Daarom 
achten wij de volgende aanteekening hier niet onbelangrijk noch overbodig. 

Wij hebben gezien dat de Munstersche munt zeer lang, waarschijnlijk te be
ginnen met 1253 toen Emden door aankoop in bezit van de Munstersche bis
schoppen kwam, de gewone en als het ware de landsmunt in Oostfriesland 
is geweest. Nu is het niet waarschijnlijk dat daarvoor alleen voldoende was 
het uit Munster aangevoerde geld , en mag men mitsdien veronderstellen dat 
die bisschoppen in Oostfriesland zelf munt hebben doeo slaan, te meer omdat 
zij te Emden, het recht daartoe bezaten. Te onderzoeken blijft dan alleen nog 
of men hunne Binder munten van de andere te Munster geslagene penningen 
onderscheiden kan. Wij meenen van ja , immers juist sedert dat zij Emden in 
hun bezit kregen, ziet men geregeld van alle bisschoppen, twee soorten van 
penningen naast elkander bestaan, die onderling in typen en omschriften min
der . maar in gravure en bewerking des te meer verschillen. Grote zegt daar
omtrent (Münzstudien I, S. 233) het volgende: »Die zweite Unterzeitraum, 
von Wilhelm bis Ludwig- II , 1259 bis 1357, bat das Eigenthümliche, dass 
Ton j'edem Bischofe zweierlei Typen vorhanden sind — roh geschnittene Stem
pel init seitwarts gekehrter Fignr und der alten T-förmigen Stola, auch der 
zweiepitzigen Inful, und sauberer geschnittene mit vorwàrts gekehrtem Bilde 
und mit Y-förmiger Stola und spitzer Inful, die sich unter Ludwig in die ba-
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Wellicht is het omstreeks dien tijd, althans in den loop 
van de dertiende eeuw dat de, elders en somwijlen ver af 

rettförmige /«m/eekige Inful der spâteren Bischöfe verwandelt — die daher nicht 
nacli einander, sondern nében einander ausgeprâgt sind, wodureh es zweifellos 
soheint, dass in dieser '/eit in zwei verschiedenen Münzståtten gleichzeitig ge-
münzt ist. Bben das faûd wahrend dieser Zeit in Osnabrück statt. Die dor-
tigen Bischöfe münzten sowob.1 in Osnabrück als in Wiedenbrück, und die 
Denare beider Officinen unteischeiden sich nicht bloss durch den Namen der 
Münzstâtte, sondern auch durch die Typen. Bei den Münsterschen Denaren 
iîndet nur letzteres, nicht anch ersteres statt, denn die R,everse haben, statt 
des Ortsnamens, sâmmtlieh nur den des heiligen Paulus. Es fîndet sich aber 
weder in den Urkunden noch in den Chroniken eine Andeutung, dass die Bi
schöfe von Munster noch in irgend einer anderen Münzstâtte, als in Munster 
gemünzt hâtten, denn dass die Aebtissinnen von Hervord einige Male die Na
men Münsterscher Bischöfe, als geistlicher Oberer, anf ihi'e Münzen setzten, 
hat hiermit nichts zn thun." 

Grote vergeet hier Emden. Wij meenen dat daar, tusschen 1259 en 1357, 
de door hem bedoelde ruwer gegraveerde munten zullen geslagen zijn ten be
hoeve van Oostfriesland, en dit des te eerder omdat er eene munt bekend is 
die daar stellig is gemaakt en die zich, door hare typen, juist aansluit bij de 
bovenbedoelde munten waar deze ophouden, namelijk onder bisschopLodewijk 
II die in 1357 stierf. Van latere bisschoppen komen de twee soorten van pennin
gen niet meer voor, hetgeen natuurlijk is, want toen sloeg men te Emden de 
munt die wij, als volgt, beschreven vinden op bl. 51 , n°. 726 van den cata
logus der verzameling Schellhass, Dresden 1870. 

s Denare (14 Jahrh.) nach Art d. Dickpfenn. B. Ludwig's II v. Munster (Typ. 
wie Cappe, IV, 49.) Hs. (Moneta) E — MEDE(NSIS) Sitzender Bisehof vor-
wârts, die Rechte znm Segnen erhebend, in der Linken das Buch haltend. 
Rs. + SA(NCTVS—PAV)L—VS. Dessen Haupt, von vorn, rechts die Hand 
mit d. Schwerte. Deber letzterem zwischen L und V eine undeutliche Figur. 
Gewicht 1.05 und 1.04 gram. 

Deze munt vormt den overgang tot de munten der proosten. Zij kan, als 
herkomstig uit het midden van de veertiende eeuw, geslagen zijn ten tijde dat 
LniWAED ABDENA , die van . . . . 1346—1356 . . . . in oorkonden voorkomt, die 
waardigheid te Emden bekleedde. Zie hier, volgens oorkonden, de opvolgende 
reeks Era der proosten uit het geslacht Abdena met de uiterste jaren waarin 
zij genoemd worden: 

. . . . . 1346—1356 . . . . LIUWAED , proost te Emden. 
1361 — 1368 . . . . FKEDEKIK , proost genoemd in 1363, decanus in Emetha 

in 1361 en 1368. 
. . . . . 1369—1378 . . . . LimvAKD, hoofdeling in Norderland. 
. . . . . 1390—1429 . . . . HISKO, proost te Emden, komt als proost en hoofde

ling voor 10 Augustus 1428, sterft 25 Jannari 1429. 
(Brouërius v. Nidek Analecta, p. 473). 
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woonende graven, de uitoefening van hun muntrecht in de 
Friesehe gewesten, tegen eene bepaalde uitkeering, overlie
ten of in pacht gaven aan het volk zelf dat dan onder toe
zicht zijne richteren geld deed slaan. 

Terug gevonden zijn die richterenmunten wellicht, herkend 
en bepaald evenwel nog niet, omdat niemand tot hiertoe 
haar bestaan heeft gekend of vermoed. Ook wij kunnen niet 
anders doen dan den weg wijzen welke tot hare opsporing-
kan leiden. Daartoe zelf de hand aan het werk te slaan was 
ons tot dusver niet vergund, immers ons ontbreken alle 
gegevens, voornamelijk ten gevolge van den treurigen toe-

. . . .1429—1431 IMELO, † 1455, komt 11 Maart 1429 voor als hoof-
deling en 13 Mei 1429 als proost. Imelo voerde bij het leven zijns vaders 
den titel van hoofdeling. Hisko is gestorven tussohen 10 Aug. 1428 en 13 Mei 
1429. Met de gevangenneming van Imelo, door de Hamburgers in 1461, nam 
de heerschappij der proosten en hoofdelingen te Emden een einde. Vervolgens 
is te Emden munt geslagen door de Hamburgers totdat de stad la ter , na eerst 
tijdelijk in handen van Edzard Cirkzena (1439 —1448) toen weder van Ham
burg (1448—1453) geweest te zijn, in 1453 bij verdrag overging aan Ulrich 
Circzena, die door erfenis en aan¾oop, de rechten van het met Imelo uitgestor
ven huis Abdena op zijn persoon had weten te vereenigen. Gewichtig voor
de geschiedenis der Emder proosten is eene oorkonde van 12 Juli 1434 (Ostfr. 
Urk. buch I , S. 393, n°. 429) waaruit blijkt da t , toen a l thans , de bisschop
pelijk Munstersohe rechten op de stad Emden alleen nog bestonden in eene 
kleine som (24 oude schilden) welke de proost bij de aanvaarding van zijn 
ambt had te betalen. 

De eerste uit het geslacht Abdena waarvan de geschiedenis spreekt is W I A U -
DUS drost te Emden, die voorkomt onder de »mene riuchterar and haudlingar", 
de richteren en hoofdelingen , welke in 1312 de Emsiger doemen opstelden. 
Dit is ook de eerste keer dat men den titel hoofdeling genoemd ziet, doch 
dewijl die maar in éene tekst voorkomt en niet in de oudste Latijnsche redactie 
(zie Eechtsquellen S. 182 en 183), zoo is het ook mogelijk dat dit woord eerst 
later daaraan toegevoegd werd en dat deze oorkonde oorspronkelijk alleen consu-
les, rediewa, vermeldde. De oudste oorkonde waarin bepaald hoofdelingen ge
noemd worden is van 21 Januari 1371. (Ostfr. Urk. buch I , S. 102, n°. 116); 
daar worden zij gelijk gesteld met vermogende lieden — »ibidem a divitïbvs 
seu capitaneis"; reeds weinige jaren l a te r , komen zij voor, bijna gelijkstaande 
met vorsten , »Nos Lynwardus de Emeiha, Affo Beningha et Hylo Attana capi-
tales terre Nordensis". Oorkonde van 2 Februari 1378 (Ostfr. Urk. buch I , 
S. 113, n°. 133). 
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stand onzer rijksmuntverzamelingen. Wie de oud-Friesche 
munten wil opsporen, welke geslagen zijn ná de elfde eeuw 
en voor het midden der veertiende, die heeft deze te zoe
ken onder die bracteaten welke in grooten getale nabij de 
Friesche grenzen en in den omtrek van Bremen gevonden 
zijn, b. v. bij Loxstedt en bij St. Magnus1), en deze een
zijdige munten, zonder op-of omschriften, te vergelijken met 
de oude zegels der verschillende Friesche gewesten. Dezelfde 
symbolen en meer nog, gelijke techniek en gravure, over
eenkomst in lettervormen en fabriek bij beide soorten van 
gedenkstukken, kunnen hier, bij gezet en nauwkeurig on-

1) Bracteatenvormige, dat is eenzijdig geslagene zeer dunne munten , kwa
men in Duitsehland in gebruik m de eerste helft der twaalfde eeuw. In deze 
en de volgende eeuwen waren het gewoonlijk vrij groote en zeer goed gegra
veerde s tukken, die echter gaandeweg weder afnamen in middellijn , hoe lan
ger zoo minder van op- en omschriften voorzien werden, en eindelijk, tegen 
het einde van de veertiende eeuw, op enkele zeer kleine munten zooals hellers 
en dergelijke na , weder veidwenen. In Noord-Duitschland waren zij in de 
dertiende en veertiende eeuw zeer algemeen; men kent munten van Hamburg, 
Bremen, Minden, Hoya, Diepholt, Oldenburg, Brunswijk enz., in bracteaten 
vorm. Zelfs in Groningen sloeg men, sedert het einde der veertiende eeuw, 
enkele kleine muntjes als bracteaten. 

Het zou daarom een zeer vreemd verschijnsel wezen indien ook niet in Oost-
Friesland, omringd als het was van staten en steden waar men dit deed, 
munten in braeteatenvoim waren geslagen, te meer omdat die , blijkens en
kele muntvonden, daar eenmaal bekend en gangbaar zijn geweest. Ten einde 
nu de in Oostfriesland, waarschijnlijk onder de richteren geslagen bracteaten 
teiug te vinden, onderzoeke men die biacteaten welke in of nabij Oostfriesland 
werden gevonden, zooals b v. die welke te Loxstedt bij Bremerhafen en te 
St. Magnus bij Bremen werden opgedolven; beide vonden dagteekenen uit de 
eerste helft der veertiende eeuw en bestonden grootendeels uit munten van het 
aartsbisdom Bremen en aangrenzende staten. Zie J. und A. Erbstein, Die Schell-
hass'sche Münzsammlung, Diesden 1870, S. 3—5. Ook de bracteatenvond van 
Brümmerlohe, aldaar, S. 1 — 3 vermeld, verdient in dit opzicht onderzocht en 
geraadpleegd te worden. Men vergelijke die munten verder met de gelijktijdig 
gebruikte , in Oostfriesland te huis behoorende zegels, waarvan velen vermeld 
en beschreven, doch ongelukkig niet afgebeeld zijn in dr. Friedlaenders Ostfr 
Urk. bueh. Gelijk elders, zal ook voor deze streken uit die vergelijking nieuw 
licht kunnen opgaan over het muntwezen gedurende het bedoelde tijdvak. 
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derzoek, tot geheel nieuwe, onverwachte en belangrijke uit
komsten leiden. 

Ons onderzoek is hiermede volbracht; wij hebben, zoo-
als wij meenen, ons doel bereikt door namelijk met nauw
keurigheid den tijd te bepalen waarin enkele der oudste 
Friesche rechten te boek gesteld en door latere toevoegselen 
vermeerderd en uitgebreid werden. Daarbij ontwikkelden 
wij ongemerkt de geschiedenis van den oorsprong en den 
voortgang van het muntwezen der Friezen gedurende de 
middeleeuwen, en zoo ergens, dan is hier de geschiedenis 
van de nationale munt belangrijk en leerzaam. Schier alle 
vormen waaronder het muntrecht kan voorkomen treft men 
aan op Friesehen bodem en uiterst merkwaardig blijft het 
om na te gaan langs welke overgangen de eene vorm zich 
uit den andere ontwikkelde. 

De alleroudste munt der Friezen was de Eomeinsche, die 
zij in de eerste eeuw onzer jaartelling leerden kennen en 
gebruiken. Immers dat zij vroeger reeds ander geld hebben 
gehad is hoogst onwaarschijnlijk. De zilveren Eomeinsche 
denarius, zooals die sedert Nero werd geslagen, is der Frie
zen munt geworden en, ook toen er geen Eomeinsche tnunt 
meer geslagen of aangevoerd werd, eeuwen lang, zij het 
alleen nog maar als rekenmunt, gebleven. Die denarius 

O " O 

werd hun solidus, waarvan het gewicht den grondslag vormde 
voor hunne later geslagen muntsoorten. De Frankische 
munt is op de Eomeinsche, de Karolingische op die der 
Merovingers gevolgd; in Duurstede ontstond het eerste munt-
huis in of ten behoeve van Friesland, en hoe ook telkens 
andere muntstelsels werden ingevoerd, trouw aan zijn eerste 
en oudste munt, bleef de Fries bij zijn solidus rekenen, totdat 
hij eindelijk, in de elfde eeuw, door nood gedwongen zelf munt 
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slaande, den geslagen penning weder met zijne aloude reken-
munt in overeenstemming bracht. Toen werd de bestaande 
toestand aangenomen en als het ware gewettigd; op naam 
des keizers werd, onder Koenraad II , munt geslagen voor 
en in Friesland. Bene dringende behoefte naar lichter en 
meer gemunte penningen, voortgekomen uit de toeneming 
van handel en verkeer, rust en welvaart, na het ophouden 
der invallen en strooptochten van rToordsche vikingen, deed 
weldra in een aantal verschillende plaatsen, in alle gouwen 
des lands, munt slaan door graven welke namens den koning 
of keizer dit recht uitoefenden en door bisschoppen aan wien 
het muntiecht was geschonken •). 

Later werd in de geslachten der eersten, gelijk meer andere 
rechten, ook het muntrecht erfelijk, hetzij dat zij dit oor
spronkelijk als gouwgraven namens den opperheer des rijks 
hadden uitgeoefend, dan wel dat zij het verkregen hadden 
uit de tweede hand, door beleening, vergunning of verpach
ting' van tot munt slaan bevoegde kerkvorsten. Zoo b. v. 
ontstonden de munten der graven van Holland te Medem-
blik, die der heeren van Kuinre, de Vollenhoofsche munt 
van Reinald II van Gelre, de munten der Groninger pre-
fekten en der heeren van Koevorden en eindelijk die der 
graven van Ravensberg te Emden en van Oldenberg in het 
oostelijkste deel der Friesche gewesten. Ook gemeenschaps-
munten, door twee vorsten op éene plaats geslagen, schijnen 
voor te komen 8). 

1) De graven plaatsten veelal 's konings of 's keizers beeltenis, naam en 
titel, gedeeltelijk of te zamen, op de voorzijde hunner munten, terwijl de 
bisschoppen dit in den regel niet deden. Dit wijst bij laatstgenoemden op 
een grooter en veel onafhankelijker gezag, ookin muntzaken, dan bij de eersten. 

2) Namelijk in Friesland tusschea Plie en Lauwers. » MONKTAJ-UI , Thelonearii, 
»Sculteti, Villici, et omnes inbeneficiati, in Comitatu Ulo maneules, officia vel 
•/•feoda sua primum recipiënt de manu Episcopi, et postea de manu Comiùs, et 
i'iitriijue iurabunt fidet'katern'', zoo leest men in het verdrag van 1204, tusschcn 
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Nog later zien wij door verkoop of concessie, het munt
recht overgaan op anderen; van het eerste levert de Emder 
munt, die van de Ravensberger graven op den bisschop 
van Munster overging, een voorbeeld, van het andere zien 
wij er een in de hoogst merkwaardige munten door de 
richteren, namens het volk, in Friesland tusschen Eems en 

Dirk van der Aare bisschop van Utrecht, en Lodewijk graaf van Loon, die 
toen in Holland het bewind voerde, alsmede in een verdrag van hetzelfde 
jaar tusschen den genoemden bisschop en graaf Willem I van Holland geslo
ten, waarin ongeveer woordelijk hetzelfde wordt gezegd. Beide verdragen be
rusten, in hoofdzaak op een ouder stuk van 1165, waarbij keizer Frederik I. 
als scheidsman, den vrede herstelt tusschen Godfried, bisschop van Utrecht 
en Floris III graaf van Holland, en beider rechten en verplichtingen regelt 
ten opzichte van het gemeenschappelijk door hen bezeten graafschap Fries
land, (Oostergo, Westergo en Staveren). Sedert 1165 kan daarom een, aan 
beide heeren gemeenschappelijk munthuis vermoedelijk te Staveren, bestaan 
hebben; stellig is dit blijkens de bestaande oorkonde omstreeks 1204 er ge
weest , hetgeen ook door munten wordt bevestigd. De kleine muntjes, omstreeks 
1870 nabij Beets in Friesland, in grooten getale gevonden, hebben hun ontstaan 
aan deze gemeenschappelijke heerschappij van den bisschop en den graaf, te 
danken. Allen hebben in hoofdzaak dezelfde type, alleen is op de meesten het 
beeld van een bisschop, op enkelen daarentegen dat van een wereldlijk per
soon (een hoofd in profiel met spitsen helm) te zien Die muntjes waarvan 
de ornsckriften geen zin hebben, zoodat de beteekenis daarvan alleen bij gissing 
kan worden aangegeven, zijn door den heer Dirks tot den tijd van bisschop 
Andries van Cuyk (1127—1188) gebracht. Zie Vrije Fries XIII. bl. 219—240. 
Wij meenen echter op numismatische gronden dat dit veel te vroeg is, en 
dat zij geslagen zijn, hetzij kort na, hetzij nog tijdens de regeering van bis
schop Boudewijn II van Holland (1178—1196). Dit zou dan juist sluiten 
met den tijd waarin, blijkens de oorkonde van 1204, de muntbeambten, aan 
bisschop en graaf gelijkelijk, gehoorzaamheid schuldig waren. Utrechtsch-Hol-
landsche, in Friesland geslagen gemeenschapsmunten, kunnen dan bestaan van 
de volgende heeren: 
bisschop Godfried 1156—1178 graaf Floris III 1157—1190 

Boudewijn II 1178 — 1196 » Dirk VII 1190- 1203 
» Dirk I 1196 — 1198 e n » Lodewijk v. Loon 1203-1204 

Dirk II 1198—1212 » Willem I 1203 — 1223 
Wellicht zijn het dergelijke muntjes geweest welke als Lyodera panninghen voorko
men in eene verordening op de waarde der munt, die door sommigen tot het 
jaar 1276 wordt gebracht. Dirks, Vrije Fries IV, bl. 340, v. d. Chijs de munten 
van Friesland bl. 46. Ons komt het echter voor dat die verordening omstreek¾ 
eene eeuw later is uitgevaardigd. 
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Wezer, geslagen, terwijl Groningen en Selwerd voorbeelden 
leveren van eene verpachting der bevoegdheid tot geldslaan. 
Opmerkelijk is verder de ontwikkeling van de munt der hoof-
delingen in Oostfriesland, van die der steden in Westfriesland, 
terwijl ten slotte, tegen het einde der middeleeuwen met 
inkrimping van het aantal muntplaatsen, het muntrecht 
weder terugkeert tot in enkele weinige handen. 

Omstreeks 1500 toch zijn alleen nog over: tusschen Eems 
en Wezer, de hoofdehng van Jever en de graaf van Oost
friesland, tusschen Lauwei¾ en Eems de stad Groningen, 
tusschen Lauwers en Mie de Saksische hertogen die, als 
guhernatores, Friesland besturen, want buiten de genoemden 
wordt het regaal der munt in de Friesche gewesten dan ver
der door niemand meer uitgeoefend. 

Is deze aan afwisseling rijke geschiedenis van het munt
wezen in de Friesche gewesten reeds op zich zelf belang
rijk, meer nog is zij het en grooter wordt hare beteekenis 
wanneer men bedenkt hoe, alle eeuwen door, de bevoegd
heid tot den muntslag tot de attributen van het hoogste 
staatsgezag heeft behoord. Zoo doende spiegelt dit laatste 
zich, in al zijne veranderingen en overgangen, met even 
veel getrouwheid als nauwkeurigheid, af op de munt en 
daarom kan de beoefening der munthistorie, inzonderheid 
voor tijdvakken welke ons uit andere bronnen schaars en 
ontoereikend bekend zijn. een allergewichtigst hulpmiddel 
worden. Gelijk het maanlicht den wandelaar bij nacht zijn 
pad doet vinden of met meer zekerheid betreden, zoo helpt 
ons de numismatiek tot het aanvullen en bevestigen van 
datgene wat kronieken en oorkonden, rechtsbronnen en over
leveringen ter onzer kennis hebben gebracht, maar, even 
als tegen den morgen, het licht der maan dooi dat van de 
zon wordt verbleekt en ter zijde gesteld, evenzoo verliest 
de numismatiek als hulpmiddel voor geschiedvorsching gaande-



225 

weg hare beteekenis naarmate andere hulpbronnen ontstaan 
en meer en milder beginnen te vloeien. Tegen het einde 
der middeneeuwen heeft zij in dit opzicht hare groote be
teekenis verloren, al blijft hare beoefening, uit enkele andere 
oogpunten beschouwd, ook dan nog nuttig zijn en waarde 
behouden. 

Maar niet voor zuiver geschiedkundige onderzoekingen 
alleen kan die studie van munt en muntwezen hulp leenen, 
een ander nog niet ontgonnen veld, hier door ons betreden, 
waarop zij uitstekende vruchten kan dragen, is hare eigen
aardige geschiktheid tot nauwkeurige tijdsbepaling van oude 
reehtsoverblijfselen, wetten en keuren. Die rechtsoverblijf-
selen en daaronder meer bepaald de hier bij herhaling ge
noemde XVIT keuren, gelijken den, in den loop der tijden 
dik en dicht met klimop en mos begroeiden boom waarvan 
ieder den stam ziet zonder dat iemand dien ooit in zijn 
juiste omtrek en kleur heeft aanschouwd. Omkleed als zulke 
stammen door woekerplanten, zijn het de XVII keuren ten 
gevolge van de vele daar in opgenomen glossen en uitbrei
dingen, die de oorspronkelijke redactie tot onkenbaar wor-

-dens toe veranderd en bedekt hebben. Moeilijk is het om 
dan altijd te weten wat oorspronkelijk is en wat niet, nog 
moeilijker om na te gaan hoe de toevoegselen zijn ontstaan, 
wanneer, en wat hunne beteekenis was. Groote gebeurte
nissen en belangrijke veranderingen zijn daarin somwijlen 
met * een enkel woord, met eene later niet meer begrepen 
uitdrukking of eenen geheel bedorven naam opgeteekencl en 
zoo voor ons bewaard gebleven. Eerst met behulp der numis
matiek worden zij ons ontraadseld en weder duidelijk; zij, 
cle wetenschap der muntknnde, toont hier wat zij voorden 
geschiedvorscher en den rechtsgeleerde vermag. 

Dat op een nauwelijks geopend veld van wetenschappe
lijk onderzoek, waarom zich tot dusver niemand heeft be-
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kommerd, niet terstond en over alles het laatste woord kan 
gezegd worden, dat sommige onzer "uitkomsten een nader 
onderzoek en toetsing behoeven, wij zijn er ten volle van 
overtuigd en wy* zijn de eersten om te erkennen dat waar
schijnlijk de hier door ons uitgesproken gissingen op meer 
dan éen punt wijziging zullen ondergaan naarmate er op 
het door ons betreden gebied meer gewerkt en bekend ge
maakt wordt. Men bedenke echter hoe gering en ontoerei
kend de hulpmiddelen waren welke ons ten dienste ston
den, en hoe veelal slechts afbeeldingen, ook niet altijd 
nauwkeurig, en opgaven van anderen, in stede van oor
spronkelijke munten, onder ons bereik waren. Mochten wij 
ter wille van het onvolkomene ook het goede achterwege 
laten en ook dat niet geven wat onze onderzoekingen in 
spijt van alles, toch nieuws hebben opgeleverd ¾ Wij meen
den van neen, immers ons doel was daarbij geen ander dan 
te trachten om de wetenschap eene schrede verder te bren
gen, een weg te wijzen, eene methode aan te geven die 
tot nieuwe en tot dusver niet vermoede uitkomsten kan 
leiden. Ten slotte maken wij daarbij de woorden tot de 
onze, waarmede von Köhne zijne uitmuntende verhandeling, 
die ons van zooveel dienst is geweest, besloot, toen hij die 
in 1850 bij het publiek inleidde, namelijk deze: „Bei der 
grossen Schwierigkeit dieser Untersuchungen haben sich ge
wiss einige Unvollkommenheiten eingeschlichen, welche der 
Leser freundlichst entschuldigen wolle. Moge aber tadeln, 
wer wirklich im Stande ist, es besser zu machen!" 
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BI. 182, »over IX vake huses:" 

Nadat deze bladzijde reeds afgedrukt was , heeft een onzer vrienden ons op

merkzaam gemaakt op het voorkomen van de uitdrukking vake huses in een 

stuk van betrekkelijk jongen da tum, waaruit blijkt hoe lang die term in zwang 

is gebleven. Men leest namelijk in de »Instructie voor Lieutenant en de Hooffc-

mannen, Mitsgaders Secretarien ende Dienaeren van de Geriehts-Camer der 

Piovinoie van Stadt Groningen ende Ommelanden enz." te Groningen in 1667 

bij de Wed. van Bdzard Huysman, in 4° uitgegeven, bl. 46 , § 82 , getiteld: 

Iinmùsio in Bona immóbüia hoe te geschien, het navolgende: 

»Daer de Debiteur off Condemneerde geen meuble goederen en hadde, off dat 

»cleselve soo wijt sich niet stiecken mochten, sal den Dienaer nae dat hy den 

i'Condemneerden seeekeren dagh ad videndum fieri immissionem in bona immohilia 

»ge-denuncieert ende aengestemmet sal hebben op den ge-praejîgeerden t i jdt , 

i ter plaetsen daer de immobile goederen gelegen, in persone sich vervoegen, 

»ende den condemneerden, ofte hy by de immissie praesent waere, 't ilan-

»daet executoriael mette opgeteeckende executie vertoonen ende voorleesen, ende 

'>daer op den ge-condemneerden zooveel Huyses, Landen ende andere immobile 

«goederen aff, ende den triumphanten ter hant set ten, als sijne toe erkante 

»sehulde is bedragende, ende van 't gedaene Setma immohlium pertinent Pro-

»t?wcol houden met pertinente specificatie van de affgesettede VAECXEÏS VAN ' I 

» H Ü T S . " Item enz. 

In den zin waarin het woord vaeck hier voorkomt kan het niet voor verdie

p ing , ook niet voor kamer gebezigd zijn, maar moet het een meer afgesloten, 

een op zich zelf een geheel vormend gedeelte van een huis beteekenen , im

mers het gaat niet aan om van een huis afzonderlijk de verschillende verdie

pingen of' de vertrekken te veikoopen. Wij vermoeden derhalve clat het hier 

is gebezigd om aan te duiden de afzonderlijke woningen die , onder éen dak 

vereenigd, te zamen als het ware éen huis uitmaken, doch die bezeten en be

woond kunnen worden door velschillende personen. 

In welke beteekenis ook genomen, de uitdrukking: »over negen vake huses" 

zal eene spreekwoordelijke beteekenis bezitten van iets buitengemeen groots 

en uitgebreids. 
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