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BIJDRAGEN
TOT DE

MUNT- EN PENNINGKUNDE
VAN

FRÏE SLAND.
{Vervolg van deel IV, bh. 69.)

VIL Twee gouden muntjes (tiers de soî) te Duurstede,
in de zevende , of het begin der achtste, eeuw geslagen.
VIII. Munt onder Keizer KOENRAAD den tweeden, den
Saliër, in Friesland, tusschen de jaren J027 en
J039 ,ffes lagen.
ÏX. Munten van BRÜNO den derden, Graaf van Brunswijk, Staveren, Ooster- en Westergoo, Islegoo
enz., tusschen de jaren J039 en áOtti geslagen.
X. Munten van EGBBRT den tweeden, Markgraaf van
Thuringen, Graaf van Meissen, Staveren, Oosteren Wesierg'oo en Islegoo , tusschen de jaren J068
en, J090 geslagen,
XL Munten van Leeuwarden, Sneek en Bolsward, uit
de vijftiende eeuw.
XII. Gedenkpenning ter eere van IGRAM FJN ACHELEN,.
IV.
22
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als Voorzitter van het Hof van Friesland,
geslagen.

VII.

TWEE

GOUDEN MUNTJES ( T I E R S DE SOL) ,

in J57&

TE D UUR-

STEDE , IN DE ZEVENDE, OF HET BEGIN DER
ACHTSTE , EEUW , GESLAGEN

foaksen, Friezen en Franken, heetten de volkstammen,
die, van de Elbe tot de zeeëngte tusschen Frankrijk en
Engeland, in de vijfde en eenige volgende eeuwen, de
oostkust der Noordzee bewoonden. De beide eerste bleven
Heidenen, ook nadat het laatste volk, het voorbeeld, door
deszelfs Koning CLOVIS , in 496, gegeven, volgende, het
Christendom omhelsde. Uit dit verschil van godsdienst,
gepaard met eene onmatige zucht tot buit en overheersehing, en de begeerte tot herkrijging van vroeger bezeten
streken, door volksverhuizing verloren gegaan, en door
Friezen en Saksen ingenomen , — uit deze drie oorzaken
ontsprong eene bron van bloedige oorlogen tusschen de
Franken, Friezen en Saksen. Met de onderwerping der
Friezen (734) en Saksen (805) eindigde deze, op leven en
dood, gedurende eene lange reeks v a n j a r e n , met afwisselend geluk gevoerde strijd 1.
Utrecht en Duurstede waren destijds de sleutels van
Friesland. Geen wonder dus, dat ook bij en om die,
bovendien reeds rijke, handelplaatsen menigwerf gestreden
werd, en nu eens Franken, dan weder Friezen, er
heerschten, al naar mate voorspoed ze schonk, of orjspoed, of vredesverdragen , ze ontnamen.
Van de bezetting dier Friesche plaatsen door Franken
1

Wij hebben dit breeder ontwikkeld in het 4de hoofdstuk,
§ X, van onze prijsverhandeling: Geschiedkundig onderzoek van den
koophandel der Friezen tot aan den dood van ILdBEX. den grooteJK
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zijn nog onloochenbare gedenkleekenen overgebleven. Het
zijn gouden muntjes, tiers de sol genaamd (zijnde het
derde gedeelte van den solidus2),
door Frankische Koningen van den Merovingischen stam aldaar geslagen.
Wanneer zulks geschied zij , laat zich met geene volkomene
juistheid bepalen, vermits zij wel de beeldtenis van eenen
Koning der Franken uit den Merovingischen stam, doch
niet diens naam, maar, in plaats daarvan, dien des Muntmeesters, dragen 3 . Ook over de grenzen van het tijdvak,
2

Een Frankische solidus, met zijn derde deel, vindt men afgebeeld bij L E L E W E L , Numismatique du moyen age, Paris 1835,
Atlas pi. I , N°. 18 en 19. Zie torn. I , p. 12.
3
LELEWEL zegt bovendien, 1. 1., I, p. 12: » On n'y cherche
» ni portrait, ni ressemblance. L'art de ses siècles délivre de
» cette peine les laborieux scrutateurs; mais on est satisfait de ce
» que la ceinture du front et la coiffure de la tête sont royales."
Eene menigte portraits geeft deze groote muntkenner, Atlas,
tab. XXXII. Indien men wist, welke Vorsten op deze Utrechtsche
en Duursteedsche munten voorkwamen, of wanneer de Muntmeesters
leefden, dan wist men ook, wanneer de Franken die plaatsen bezet
hielden, en de chronologie der Friesche geschiedenis in die duistere eeuwen zoude er bij winnen. Het werk van (M. B.OLLIN)
Monétaires des Rois Mérovingiens, ecueil de gao monnaies, en 6s
planches, apec leur explication, Paris 1843, 4to, en J, LELJEWEL'S
Dïonnaies des Mérovingiens, in zijn Jsfumismatique du. moyen dge,
t. I , p. 23—82, zijn bij zulk een onderzoek onmisbaar. Men zie
verder de uitmuntende Verhandeling over Duurstede van den Heer
S. H. VAN DER NoOBDAA, in het Tijdschrift voor munt- en pen—
ningkunde, I , p. 838 enz. Munten van Utrecht en Duurstede, van
Koningen van den Merovingischen stam, ymdtmen (meest dezelfde)
afgebeeld bij VAM l^oos, Aloude Hollandsche historie, I , 270; VAN
MlKRlS, Manten van Utrecht, plaat I ; CANNEGIETER, De Brittenhurgo, p. 146 ; GHESQUIÊRE, Trois poijits interessants, pi. I,
en zie p. 48-50; MACARÉ,

Verhandeling, pi. I I , 22; L E L E W E L ,

1. 1„ pi. I I I , 38, IV, 9, en Atlas, tableau XXXVIII; LE Br,ANC,
Traite des monnoyes de France, pi. 78, 2; (ROLLIN) 1. 1. geeft
pi. 45 een tiental van Utrecht. Zie ook aldaar pi. 50, N°. 7, en
57, "No, 1, alsmede de Verhandeling over hef oude muntregt van
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waarin zij geslagen werden, heerscht geene eenstemmigheid
van gevoelen bij schrijvers, van dit onderwerp gewagende.
Zoo bepaalt VAN MIERIS het lusschen 640 en 751, ECKHART

na 689, in welk jaar PEPIJN van Herstal aan RADBOUD
een gedeelte van Friesland (Frisïa cüerior) onlweldigde.
Zeker is het, dat met PEPIJN (751), den vader van KAREL
den grooten^ de type van de Frankische munt veranderde,
en dus deze munten van Utrecht en Buurstede niet door
Vorsten uit den Carlovingischen,
maar uit den Merovingischen, stam, en na 630, zijn geslagen, omstreeks welken tijd Koning DAGOBERT eene kapel, aan Sint THOMAS
gewijd, in Utrecht stichtte. Twee dier munten, te Duur'
stede geslagen , werden hoogst waarschijnlijk in Friesland',
in 1844 en 1845, gevonden» Be eerste is, als onbeschreven (voor zoo verre mij althans bekend is), en vooral ook
om het omschrift, zeer merkwaardig; de tweede hebben
wij ter vergelijking er bijgevoegd, waartoe de uitmuntende
toestand van het muntje {fleur de coin) en het verschil,
hoewel gering, dat het met andere afbeeldingen opleverde,
gerede aanleiding gaven.

î,

4

Borstbeeld van eenen Frankischen Koning,

van

Utrecht in het Tijdschrift dier stad, 1837, alwaar een twaalftal
van Utrecht en Duurstede is afgebeeld. Ook in onze Prijsverhan—
deling, hoofdst. IV, f 7, hebben wij over die munten gesproken.
I1EI/EWE.L1, 1. 1., I , p. 22, erkent de groote moeijelijkheid, om in
dezen afdoende resultaten te bekomen; maar zegt toch ten slotte :
» Cependant je crois qu'il ne faut pas desespe'rer de pouvoir réus» sir, et qu'à force d'observations re'ite'rées on parviendra à dé» terminer une liste chronologique des Monétaires et les change» mens consécutifs de 1'empreinte."
* Plaat V I , N°. 27. Zeer goed bewaard; op de keerzijde is de
stempel echter wat te veel op zijde geschoven, waardoor de reeds
misvormde letters nog gebrekkiger gestempeld zijn.
Gewigt
0,0012,5. Verzameling Friesch Genootschap.
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den Merovingischen stam , van de linkerzijde gezien , gedekt met een' helm. Omschrift, inverso geleaen :
DORESTATE
Zie daar de oude oorspronkelijke echt Friesche naam van
het tegenwoordige (Wijk bij) Buurstede. Elders vindt men
dien naam steeds als Doresiat, Boristatus,
Borestadus,
en later als Sorestadium , Dorestadum, Dorstadum,
Dorestade en Durstat, gespeld 6 ; doch op deze overoude
munt komt het echt Friesche state voluit voor. Dien uitgang hebben nog vele Friesche stinsen en eigenerfde plaat»
sen; want state zelf duidt een landgoed, een grondstuk T,
en van daar ook het huis, de stins, het kasteel, dat er
op staat, aan.
De keerzijde bevat een kruis, met twee stippen ter
wederzijden van het toppunt, omgeven met een' uit pareltjes gevormden cirkel. Het omschrift, gedeeltelijk slecht
gesneden, en in een paar letters afgebroken, is moeijelijk
Ie lezen 8 . Wij maken er uit:
(LAIIVPJOMLOVS M(onetarius)
II. 9 Borstbeeld als boven, doch van de regterzijde

s

De meeste Merovingische munten hebben het borstbeeld van
de regterzijde gezien. Zie LELEWEL, i. 1., p . 26-28.
e
V. D. WOORDAA, 1. 1., p, 173.
7
Zie R.ICHTHOFEN, Altfriesisches Wörterbuch, Göttïngen 1840,
in voce. B. v>: Wiarda state bij Ooutum, Kingma state bij Fra—
neker, enzi, enz. Over de beteekenis van het eerste woord, Dor,
Dore, zie v. D. NOORDAA, i. 1., p. 818, 819. •Dore, oud-Friesch
deur, zie RlCHTHOFEN, in voce : is dus Dorestate, zoo veel als
de deurplaats [sleutel zouden wij nu zeggen), van Friesland?
8
» La monnaie Mérovingienne n'offre très-souvent que des
» fragmens de lettres, et occasiorme des casse-tête quelquefois
» indéchiffrables pour les plus habiles." LELEWEL, I, p. 47.
9
Zie plaat VI, N°. 28. Zeer veel overeen komende met de
munt bij C. A. RETHAAN MACARE, Verhandeling over de bij Dom-
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gezien, en de muts of helm veel minder duidelijk.
schrift:
10
AOfl-ESTAT FIT
dat is: geslagen te Duurstede,
Keerzijde:
schrift :

Een k r u i s , verhoogd op zes parels
MAA'EL*NVS

12

MUNT ONDER KEIZER KOENRAAD
DEW SALIER ,

IN FRIESLAND

JAREN 1 0 2 7

.

Om-

M(onetarius)

dat is: MADELUSÜS , Munttneester.
ook munten voor te Utrecht geslagen

VIII.

lt

Om«

EN 1 0 3 9 ,

,

Van dezen komen
.

DEN TWEEDEN,

TUSSCHEN

DE

GESLAGEN.

Onder het opschrift: » Unedirte deutsche Münzen aus
> der Zeit der sachsischen und fränkischen Könige," beschreef Dr. B. KÖHNE, destijds (1843) te Berlijn,

nu

te

St.Petersburg,
woonachtig, in zijn uitmuntend Zeitschrift
für Æünz*, Siegel- und Wappenkunde, Ster Jahrgang,
1843, p. 166—192, een 55lal zeldzame Germaansche en
Frankische munten, waarvan ook eenige aldaar op plaat VI
zijn afgebeeld. Drie stuks van dit 55tal werden onder
burg gevondene munten, Middelburg 1839, pi. I I , W°. 22, afgebeeld.
Gewigt 0,0012,75. Verzameling Friesch Genootschap.
i ° » Le d triangulaire, A, est d'une invention recente." L E «
1EWEL, I , 1. 1. p. 41.
11

L E L E W E I / , 1. 1.,

I,

p. 29,

zegt er van:

» Sur les mon-

»
»
»
»

naies d' Utrecht et de Dorestad la croix surmonte les rangées
ou une groupe de perles * \ \ , * . ; qu'on ne remarque pas
autre part; c'est une attitude difféi'ente de la croix haussée, qui
parait être de localité."
13
» J'admettrai 1'identité de MADELINUS de Duurstede et
5» d'Utrecht." LELEWEL 1. 1. ï e Bodesium (Bodese in Lotharingen?) sloeg een andere MADJELINUS munt (zie L E L E W E L , 1. l>,
I . r- 46, 58, 59) tusschen 656 en 670.
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Beijeren, en wel bepaaldelijk onder het bisdom Freisingen,
gerangschikt, als zullende aldaar onder Keizer COENRAAD
den tweeden, den Saliër (1024—ÎO39), geslagen zijn. Op
de eerste dier zilveren munten, N°. 4 3 , aldaar plaat VI,
N°. 16, afgebeeld, en p. 188 beschreven, ziet m e n 1 3 :
Voorzijde: Een gekroond borstbeeld, regts gewend. Omschrift:
CH&NRAD REX
Keerzijde: Een kruis, met kleine driehoeken in de vier
hoeken van hetzelve. Omschrift:
FRIGISINGÄ ENGH
Deze munt, waarvan slechts één exemplaar bekend i s ,
berust in het Koninklijk Kabinet te Koppenhagen, en is uit
den vond, te Roeskild, in Julij 1839, gedaan, afkomstig.
Het laatste woord van het omschrift der keerzijde duidt,
zegt de Heer KÖHNE , waarschijnlijk den Muntmeester aan.
Eene tweede munt, uit denzelfden vond afkomstig, is
aldaar, onder N°. 44, beschreven 14 . Zij heeft: Voorzijde:
Het gekroonde hoofd van Keizer KOENRAAD den tweeden,
den Saliër, en het omschrift:
+ CONRSD IMPE(ra)T(or)
De keerzijde: Een kruis, tusschen welks hoeken een
kogeltje of parel. Omschrift:
+ FRESONIA
Reeds de Heer KÖHNE vermoedde, dat deze munt niet
te Freisingen te huis behoorde, zoo wel om het niet gebruikelijke Fresonia, voor Frigisinga,
als ook om den
van de Beijersche munt verschillende type.
13

Ter vergelijking ook overgebragfc op onze plaat VI, N». 29,
volgens eene afteekening naar het oorspronkelijke stuk, ons welwillend door den Heer C. THOMSEN, te Koppenhagen, toegezonden.
14
Zie plaat VI, W. 30, Koninklijk Kabinet te Koppenhagen.
De Heer THOMSEN bezit zelf ook een tweede, doch zeer afgesleten,
exemplaar er van.
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Wij herkenden er eene zeer merkwaardige Friesche munt
i n , en zagen deze meening ook door den Heer THOMSEN
omhelsd, toen deze, op onze aanvraag, ons eene afteekeiiing van deze, tevens allerzeldzaamste, munt welwillend
toezond.
Onder de namen Fresonia, Frisonia , Fresones , Frisones,
vindt men Friesland en de Friezen, zelfs nog diep in de
middeleeuwen, aangeduid, terwijl men hierbij tevens het
oog had op de bewoners van meer zuidelijke streken, die
in vroegere dagen tot Friesland behoord hadden 1 5 . Zonder twijfel behoort dus de munt met Fresonia in Friesland
te huis. Moeijelijker is de vraag te beantwoorden, wie
dezelve geslagen heeft? Vele gissingen kan men hierover
te berde brengen. Wij zullen die kortelijk optellen en
toetsen.
Keizer KOENRAAD , wiens naam de munt draagt, verdient
het eerst in aanmerking te komen; en de vraag: sloeg hij
deze munt, op eigen naam, voor Friesland f komt hier
te berde. Voor de bevestigende beantwoording er van
pleiten zijne betrekking als leenheer van die landen, waaruit grootendeels oudtijds het ducatus Fresonïae, het hertogdom Friesland', bestond. KAREL de groote had het wel
versnipperd, en in pagus (gooëv) , met Comités (Graven)
aan het hoofd, opgelost, waarvan veîe namen nog bekend
zijn (zoo als van Staveren , Ooster- en Weslergoo , Fivelgoo, enz.); doch nog na zijnen dood, bij voorbeeld, in
839, komt het ducatus Fresoniae voor l s , en dat wel in
een stuk , van den Keizer uitgegaan. Be oude naam kan
15

Bij voorbeeld, in de 13de eeuw, OLIVEBIUS

in zijne Historia

Damiatina,

Zie De vrije

Fries,

Scholasticus,
I I , p . 285.

Gesta Fresonum is de titel van eene kronijk, door het Fviesch
Genootschap uitgegeven.
16
Giftbrief van LoDEWIJK den, vromen, bij KxuiT, Histories
criticaÎ I I , 1, p, 1 sq<j.
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dus nog lang beslaan hebben, al was de Dux (Hertog)
verdwenen. Er is dus niets vreemds in , dat Keizer KOEHRAAD voor dat Fresonïa eene munt sloeg. Zijne betrekking
tot ons vaderland was naauwer, dan die van menig ander
Duitsch Keizer. Zoo vinden wij hem, in 1027, te Utrecht,
om den twist over de keus van eenen nieuwen Bisschop
te beslissen. Zijne gemalin, GISELA , schenkt hem zelfs
destijds eenen zoon te Oosterbeek ï7.
Vier jaren laier
(1031) vierde hij het Paaschfeest te Nijmegen; j a , den
4, Junij 1039 stierf hij zelfs zeer onverwacht hinnen Utrechts
wallen, waarheen hij zich met zijne geheele hofhouding
en gezin, ter viering van het Pinksterfeest en om andere
redenen, begeven h a d 1 8 . ïn Utrecht was bovendien eene
munt gevestigd, hoewel van den Bisschop BEKNÜLPHÜS ,
wiens munt echter van de onze in type geheel verschilt 1S),
zoodat zij aan hem , even min , als aan de Bisschoppen
van Freisingen, moet toegewezen worden. Ook Nijmegen,
de rijksstad, waar KOENRAAD zich in zijn paleis ophield,
komt hier als muntplaats ter sprake.
Maar tegenover dit gevoelen kan men nog een tweede
stellen, waarvoor ook goede gronden zijn aan te voeren.
Men vindt toch DIRK den derden, Graaf van Holland, die
juist in het zelfde tijdvak leefde, waarin deze munt geslagen werd (f 27 Mei 1039) , in buitenlandsche Latijnsche

stukken dier dagen , TMIEDERICUS , THEODORICUS FRESONIJE, DIRK van Friesland, genoemd20. Bovendien was
17

VAN LOON, Aloude historie van Holland enz,, I I , 289, en
de aldaar aangehaalde schrijvers.
18

VAN LOON,

19

Zie L E L E W E L , 1. 1.,

1. 1.,

II,

p.

293.

t. I I ,

p. 191, Atlas, pi. XX,

N». 3,

en vooral de nadere opheldering van den Heer J. H. BALFOORT,
Utrechtsen tijdschrift, deel I X , 2de stuk, tweede twaalftal, K». 1.
20
In Vita MEINWKUCI,
JEjiiscopi Paderboriiensis, cap. 93.
Aldaar leest men, A°, 1024, van eene rijksvergadering, te Hirsnh'
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de naam van Graaf van Holland destijds nog niet bekend,
en men noemde zelfs hen, die om Dordrecht woonden,
nog Friezen, Zijn graafschap kan dus nog onder den
naam van Fresonia alleen bekend zijn geweest 21 .
Maar hierbij komt nog een berigt, bij SCHOTANÜS 2 2 geboekt,
te weten, dat Graaf DIRK de derde in 1026, met hulp van
anderen , Oost-Friesland,
dat is , Friesland beoosten het
Vlie en bemesten de Lauwers, onder zijne gehoorzaamheid
zoude gebragt hebben, en dat hij zijnen zoon FLORIS voor
B Potestaet ende Landtsheer, ofte Grave aldaer," deed huldigen. Indien men dit berigt geheel konde vertrouwen, dan
zoude onze munt door FLORIS aldaar kunnen geslagen zijn,
ten zij men dien liever aan DIRK den derden zelven wilde
toekennen, als Graaf over een groot gedeelte van het
oude hertogdom Fresonia 2 3 . Maar er kunnen bedenkingen tegen deze verovering in het midden gebrast worden.
Indien toch DIRK de derde zulks verrigt had, dan zoude
hij in onmin met Keizer KOENRAAD geraakt zijn, wiens
gemalin, GISELA , uit een vroeger huwelijk, een zoon had,
LUDOLF , Graaf van Brunswijk
(f 1038), wien zijne gemalin , GEERTRUI , dochter van ARNODD , Graaf van (het
latere) Holland, de graafschappen Staveren, Ooster- en
Westergoo, enz., ten huwelijk medegebragt had. DIRK de
derde zoude alsdan de leengraafschappen van de sliefdoch-

feld gehouden, » in praesentia
THIBDERICI Fresoniae," en
ibid., cap. 102, A«. 1030, bij eene dergelijke gelegenheid, » astanti» bus legitimumcjue huic rei testimonium perhibentibus
THEO—
» DoRico Fresoniae,''' TAe VAN LOON, 1. 1., 11, p. 288 (11, en
290 (12), en AREND, Geschiedenis des Vaderlands, I I , 1, p, 63.
2i

A R E N D , 1. 1., p. 56, 57, 93.

52

Geschiedenissen van Friesland, p. 81.
Van zijnen broeder S I G F R I E D , SiKico, Landvoogd (Praeses)
van West-Friesland (zie AREND, 1. 1., p. 61,62), is zulks minder
•waarschijnlijk, als een persona inftrior.
23
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ter des Keizers aangetast hebben, terwijl men geene sporen
van onmin tusschen Keizer KOENRAAD den tweeden en DIRK
den derde7i, maar wel die van goede verstandhouding,
aantreft, alhoewel het bekend is, dat KOENRAAD zeer den
Bisschop van Utrecht genegen was.
Het ontbreken van alle andere kenteekenen maakt in
dezen slechts gissingen mogelijk, terwijl men als eene
zoodanige nog de vraag zoude kunnen opwerpen, of ook
LUOOLP , Graaf van Brunswljk,
Staveren,
Oosle?*' en
Westergoo en Islegoo (f 1038), deze munt kan geslagen
hebben, te meer, daar van zijnen zoon en opvolger,
BRUNO den derden (1039—1047), zulk een aantal Friesche
munien voorhanden zijn?

IX.

MUNTEN VAN BRUNO DEN DERDEN , GRAAF VAN BjHUNS-

wiJK, STAVEREN,
ENZ.,

OOSTER- EN WESTERGOO,

ISLEGOO

TUSSCHEN DE JAREN 1 0 3 9 EN 1 0 4 7 GESLAGEN.

Wij hebben in de eerste en derde Bijdrage tot de
Munt- en Penningkunde van Friesland de gronden,
waarop ons gevoelen rustte, dat BRUNO de derde, als
Graaf van Staveren v Ooster- en Westergoo, te Dockum
en Staveren, tusschen de jaren 1039 en 1047, munten
liet slaan, zoo breedvoerig en tevens, zoo als wij hopen,
overtuigend ontwikkeld, dat wij thans, bij het te voorschijn brengen van andere BRUNO munten van gelijken
type, met eene verwijzing naar het aldaar, betrekkelijk
den persoon, die %e sloeg, en den tijd, wanneer, terneder
gestelde, verrneenen te kunnen volstaan. Al de munten,
waarvan wij nu zoo wel de afbeelding en beschrijving, of
alleen de laatste, mededeelen, zullen wel niet door BRUNO
den derden in Friesland geslagen zijn, maar sommige in
Brunswijh,
of in een ander leengraafschap van dezen
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Vorst, te huis behooren ; desniettemin vinden zij bij de,
zonder eenigen twijfel, voor Friesche en als van BRUNO
den derden afkomslig te erkennen munten eene geschikte
plaats, vermits men door deze bijeenvoeging, met één oogopslag , de geheele overeenkomst in type van d e , het zij
in of buiten Friesland, door BRUNO den derden geslagene
munten kan opmerken; eene overeenkomst, die onze
stelling, dat juist BRUNO de derde, die met beide landen
in aanraking kwam, ook beide, tusschen 1039 en 1047,
liet slaan , kan ruggesteunen.
Drie der afgebeelde munten zijn door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, bij de
openbare verkooping van een gedeelte der, bij uitstek,
groote verzameling van den Heer WELZL DE WELLENHEIM ,
te Weenen, in het jaar 1845, gekocht 2 ' 1 .
De vier overigen bevinden zich in het Koninklijke Deensche Muntkabinet te Koppenhagenis.
Van deze zijn,
blijkens eene mededeeïing van den Heer THOMSEN (die in
zijn eigen, bij uitstek rijk, kabinet 17 varianten van
BRUNO munten bezit), drie (zie plaat V, N°, 17, 18 en
.21) bij Vallóo, en eene (plaat V, N°. 19) bij Törring, ia
Jutland, gevonden. De handel heeft ze voorzeker derwaaris gebragt
In den catalogus WELZL DE WELLENHEIH , tï. 1. p, 328,

worden deze BHUKO munten halve (?) denarii (penningen)
genoemd, omdat zij hleiner en lig ter, dan andere munten
van die soort en uit dien tijd, zijn. Al de zeven munten,
2* Het zijn de N». 6405, 6406, 6407, van het eerste stuk van
het tweede deel van den catalogus. Wij zullen later zien, dat
W». 6405 zeer verschilt van de beschrijvingj aldaar p. 329 voorkomende. In wiens bezit W°. 6404 (in Bijdrage I I I , N°. 3, beschreven) is gekomen, is ons onbekend,
25
De afteekeningen zijn door den Heer L. LASSÓE, op verzoek van den Heer Justitieraad C. THOMSEN, aldaar, vervaardigd.
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zoo even vermeld, hebben op de voorzijde het borstbeeld van
Koning HENDRIK den derden, onder welken titel deze Duitsche Keizer, gedurende de jaren 1039—1047, als nog niet
tot Keizer in Rome gekroond, voorkomt. De Koning
draagt eene gelakkelde kroon, en is regts ziende afgebeeld.
Voor hem staat een kruisstaf, of scepter, dien hij vast
schijnt te houden.
Wij zullen de zeven, onder N°. 15—21 afgebeelde,
muntjes, naar mate zij in de omschnften der keerzijde
verschillen , of overeenkomen , ook afzonderlijk , of bijeen
gevoegd, behandelen.
N°. I. Zie plaat V, N°. 15 î e . Voorzijde: Borstbeeld
als boven omschreven. Omschrift:
HER1CVS RE+ (HENDRIK de derde)
Keerzijde: In het midden tusschen twee uit pareltjes
gevormde lijnen:
BR.VN (BRUNO de derde)
Beneden: Omschrift: DOCC_
Boven:
VCCA
_
De geheele naam is dus: DOCCVCCA t en het muntje
een variant van het onder N°. 1 in de eerste Bijdrage
beschreven en afgebeeld muntje van Bockum,
waarheen
wij alzoo in dezen, ter nadere opheldering, verwijzen.
II. Plaat V , N°. 16 2 7 . Voorzijde: Borstbeeld als boven. Omschrift:
H6HRICVS ER+ (sic voor REX)
Keerzijde : In het midden : BRVN
Omschrift: Beneden :
o IVI o of IVV of IAI of VAI
26
D e voorzijde goed bewaard gebleven, de keerzijde minder.
Zie W E L Z Ï . , I I , 1,' p . 598, N«. 6406. Gewigt aldaar 9 G r a i n ;
hier 5 korrels.
2 7 Goed bewaard gebleven; doch de keerzijde flaauw gestempeld. Gewigt 12 G r a i n ; 7 korrels. N ° . 6407, W E L Z L . , I I , 1.

Wumkes.nl

334

BIJDRAGEN TOT DE MUNT- ES I'EMÏKGKUNDK

Boven:
VIR-O o
De uitgang VIRO herinnert dien van STAVVERO, op
eene munt van Stavoren,
plaat I , N°. 2 , afgebeeld.
Misschien is het eene slecht gesneden Staversche munt.
III. Plaat V, N". 17. Voorzijde: Borstbeeld als boven.
Omschrift:
H E I N R . . . S RE-f
Keerzijde: In het midden : BR VN
Boven:
BODTIS
Beneden:
VVE(RT ?)
IV. Plaat V, N°. 18. Voorzijde: Borstbeeld als boven.
Omschrift:
HENRÏCVS RE+
Keerzijde: In het midden: BRVN
Omschrift: Boven : BODTI
(retrograde gelezen)
Beneden:
SWER
Wij hebben dus hier twee munten, die kennelijk in
dezelfde plaats zijn geslagen, alhoewel men de letters der
naam bij de eene op de gewone wijze," en bij de andere
retrograde, moet lezen, welk laatste aan de onkunde en
onhandigheid van den stempelsnijder is te wijten, van
welke op de munten dier eeuwen, zoo wel in dit opzigt,
als in andere, bij voorbeeld, scheve, of geheel omgekeerde,
plaatsing der letters, enz., tallooze voorbeelden voorkomen.
De opschriften der boven- en beneden-keerzijde, zamengevoegd, leveren op :
BODTISVVE(RT)
en BODTISWER
Welk Fries denkt hierbij niet terstond aan de stad Bols-

ward 9
Maar kan die stad op zulk eene hooge oudheid roemen ,
dat reeds in de elfde eeuw (1039—1047) munten van haar
voorkomen ?
Alvorens wij deze vraag beantwoorden, moeten wij opmerken, dat het voorkomen van den naam van eene plaats
op munten uit zulk eene eeuw, waarin die plaats nog
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gering, ja bijna onbekend, was, niet lot bewijs ;'egen
den oorsprong dier munten uit die, desiijds nog kleine,
plaats kunnen aangevoerd worden. De voorbeelden van
het tegendeel zijn menigvuldig. Zoo zegt, bij voorbeeld,
D1'. KÖHNE , voorzeker een bevoegd getuige in dezen 2 8 :
«Het zoude gemakkelijk zijn, een aantal onbeduidende
» stadjes aan te voeren s alwaar in de middeleeuwen mun» ten gevestigd geweest zijn , ja zelfs in dorpen en kas» leien werd dikwerf munt geslagen." De Keizer, of zijn
plaatsvervanger, de Leengraaf, stond bovendien het regt,
om munt, en bijzonder om kleine koperen en zilveren
munt, te slaan, meermalen aan den Heer, of II oofdeling,
Patroon, enz., van het een of ander stadje, vlek, dorp,
of kasteel, af, die dan aldaar op zijnen naam munt sloeg.
Wanneer men dit in het oog houdt, dan is er niets
vreemds i n , dat reeds in het midden der elfde eeuw, door,
of van wege, BRUNO den derden, als Graaf van Westergoo, munten in Bolsward geslagen zijn. Doch het verschil tusschen Bolsward en Bodtisvvert, of Bodtiswer , is
te groot, om de zelfde plaats te kunnen aanduiden, werpt
welligt een onzer lezers ons tegen. Doch de eerste spelling , bedenke men, is de spelling der negentiende, de
laatste die der elfde eeuw. Hoe menige stad veranderde,
gedurende die acht eeuwen, niet bijna geheel van naam
en zoude dan Bolsward hierin eene uitzondering maken ?
Maar wij behoeven niet alleen te gissen; de wijze der
naamsverandering kan men aantoonen. Dat de uitgang
VVE(RT), of W E R , op de beide munten, gelijk slaat met
den uitgang VERT op de beide volgende BRUNO munten,
zal wel aan geenen twijfel onderhevig zijn. Die zelfde
uitgang is zeer gemeen aan vele namen van Friesche plaat28

In zijn Zeitsckrift
I I , p. 122.

jür Münz-,

Siegel- und Wappenlcunde,
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sen; en geen wonder, ver, veri, wer, wert, is eene
wierde, waard, dat is, terp, of hoogte, geschikt, om
bij hooge vloeden zich vrij te waren van de in het land
opdringende, opgeruide zee. Op zulk eenen weerd ligt een
gedeelte van Bolsward. WINSEMIUS, in zijne Beschrijving
van Bolswert, zegt 2 9 : » Het is ghelooflyck , dat de stadt
» ghenoemt is van eenen weert (tweîcke gevoelen ook aen
» ons overgesonden heeft de Edele en Hoochgeleerde Auso»
s NIUS POPMA 3 0 ) , ofte hoochte, in het water, ofte moras»
» landen, leggende, ghelyck verscheyden dorpen daer
» omtrent gelegen , haren naem van een weerdt hebben
» Aen desen hoeck van den Middelantsche zee (Middelzee,
» Boerdiep) 3 1 zyn voermaels geleyt de fondamenten van
B desen stadt, ghelyck de situatie van dien noch uytwyst:
» want op het zuy-oosten, daer de straten ghenaemt die
» Polstraet, HoogJistraet, Sand ende Byck, veel hoogher
» ligghen als de andere straten van de stadt, dewelcke tot
» na den grooten kercke op het waterpas afghemeten zyn,
» onghelooflyck leger bevonden werden."
Ook het eerste gedeelte van beide namen kwam in vroeger tijden meer overeen. WINSEMIUS toch verhaalt, 1. I,,
dat in zijnen tijd (1622) nog de afdruk van een oud zegel
voorhanden w a s , hei welk tot omschrift had: Sigillum 3i
2 9 Achter zijne Chronique van Vrieslant, Franeher 1622, fo.
30

AÜSONIUS -POPMA, beroemd letterkundige en regtsgeleerde,

wiens libri I V , De differentiis verhorum caet. door J. V. HEKELIUS
(Lipsiae et Dresdae 1708) nog op nieuw uitgegeven werden. Zie
ook FOFPENS, Bibliotheca Belgica, in voce.
si Zie de ligging op de kaart dier zee, bij P. BROUWER P Z .
en W . EEKHOFF, Nasporingen over de Middelzee, en aldaar p. 46.
32
Hoe dit zegel, of het volgende, er uitgezien heeft, kan men
opmaken uit een nog voorhanden zegel van het jaar 1640, eene
kennelijke navolging van een middeleeuwsch zegel van Bolsward,
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de BOBELSFEltT ,

837

en dat het groote

stads geheim zegel tot omschrift had : Sigillum
BOD ELS WART.

SCHOTANDS 3 \

Civium de

ÜBBO EMSUUS 35 ,

MENSO

36

, de schrijvers der Oudheden en gestichten van
Friesland27, die van den Tegenwoordige staat van Friesland 3S , enz., ontleenen het eerste gedeelte van den naam,
Bols, Bodels , van zekeren BODEL , wij zouden nu zeggen
BOELE , den stichter, of heerschap, dier plaats. Wanneer
zulks plaats vond, vindt men niet vermeld, en indien
ALTING

Het stelt den H. MARTINUS voor, hoe hij, te paard zittende, ten
behoeve van eenen nederknielenden bedelaar, een stuk van zijnen
mantel afsnijdt. St. MAARTEN, aan wien de hoofdkerk was toegewijd, was de Beschermheilige van Bolsward. De meeste St.
Maartenkerken in ons vaderland zijn zeer oud, en in de eerste
tijden van de invoering des Christendoms gesticht. De schot
hiertoe ging toch van Utrecht, als bisschopszetel, uit, hetwelk
nog de afgesneden slip des rooden mantels van St. MAARTEN als
wapen voert.
3 3 » W j steden, als
Bodelswert." Charter van 1423, bij
SCHOTANUS, in tablino, p. 77. » Frater ALBERTUS, vice-Gardia» nus Fratrum Minorum Conventus Bodilswerdiensis." Xestamentum anni 1407, ibid., p. 69. Zie Tegenw. staat van Friesland,
I I I , p. 183 (b). Nog zegt men Boolsert, en schrijft in de landtaal
Boahwert.
34
Beschryving (1664). Bolstverdt, p . 233: » ' t Gaet vaster,
» dat de naem so veel beteeckent als Bodelei-weerdt."
35
Be Frisia, Lugd. Bat. 1626, p . 55. » Non a Bodel, qua
» olim profundum ma ris aut fluvii significatum fuit*, sed a Bo» lone aut Bodelone, ut vetustas locuta est, conditore aut looi
» istius quondam domino."
36
Notitia Germaniae Inferioris, pars I I , p. 26,
S7 I I , p . 10.
38

I I I , p. 183. » Van zekeren BODELO, bij verkorting BOELE,

» die waarschijnlijk op het hoogste gedeelte der stad een stina ge» bouwd heeft."
*

Zie FuRMElui Atmales Frisiae, I, p, 201.

IV.

23
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werkelijk, op deze wijze, Bolsward aan zijnen naam kwam,
dan kon ook hiervan, als eerst allengskens geschiedende,
geene zekere dagteekening worden opgegeven.
Er is evenwel eene opteekening van Occo van Scharl,
die een bepaald jaar voor de stichting van Bolsward, en
tevens eene andere naamsafleiding, aangeeft.
ï Anno 7J3," luidt het aldaar 3 9 , abouwede BOLSWYNA,
» Coninc RABBODUS [des eersten] dochter, ende naeghelaten
» huysvrouwe van HARIALT (een Deen), een cleyn stedeJ> ken, een half uure gaens vant beginsel des Middehees,
» ende noemdese nae haev selven Bolswert:
want de
i Coninck haer daer een schoon Iusthuys gegeven hadde,
» omme te woonen;
ende het worde metter tyt een
» seer neerachtich stedeken: want al het landt opt west
» van den Middelzee haer goeden daer henen voerden ,
i van waerse voort nae die hooftstadt Stavoren geschicket
» worden; die Benen ende Noormannen hebbent namaels
i çjhedestrueert, doek ist veel schoonder weder opghebout."
Deze aanteekening bij Occo van Scharl is nog onlangs, op
goede gronden verdedigd 40 ; terwijl w i j , hoe het hier dan
ook mede zijn moge, met WINSEMIUS , zeggen: » 't I s , in
s allen ghevalle, een seer olden stadt, ende voor etlycke
i hondert jaren getimmerte
Wij vinden hiervan eene
39

OoCO Scharlensis,
Chroniicke van Vrieslantt
Leeuwerden
1597, p . 14. Volgens h e t opschrift op het stadshuis te Bolsward
moet men het jaartal op 715 stellen. Zie Tegenwoordige
staat,
I I I , p . 182 ( a ) .
40
Door Mr. D . FoCKEMA, Schetsen van de Friesche geschiedenis, I , p . 199, 200, voornamelijk op grond der naam BOELTJE,
Bo£L., BODEL, voor vrouwen, en de gunstige ligging der stad aan
een veel bezocht vaarwater, waardoor Bolsward, in 1422, eene
hansestad werd, Reeds in 1380 hielden zich Hamburgsche kooplieden aldaar op. V. D. BERG, De Nederlanden en het Hanseverbond, p. 140.

Zie ook J. H. BETTCKER ANDREAE,

de origine juris munieipalis Frisici, p. 444 s<j.
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bevestiging in de beide door ons opgespoorde munten,
welke wij geene de minste zwarigheid maken , aan Bolsward toe te kennen.
V. Plaat V , N°. 19. Voorzijde: Borstbeeld als boven.
Omschrift:
HENRICVS RE+
Keerzijde: In het midden:
BR VN
Omschrift: Beneden:
L°IV°N
(inverso en retrograde gelezen).
Boven:
V6<>RT
41
VI. Plaat V, N°. 20 . Voorzijde: Borstbeeld als boven. Omschrift: HENRICVS ER+ (sic voor REX).
Keerzijde: In het midden: BRVN
Omschrift: Beneden , (inverso gelezen): LIVN
Boven:
V6RT (retrograde gelezen).
Wij hebben dus hier, even als bij de beide vorige Bofs.
warder, wederom twee munten, die uit de zelfde plaats
afkomstig zijn, blijkens de omschriften L°IVN°Ve°RT
en LIVNV6RT
Hoogst opmerkelijk is hier weder de overeenkomst met
den naam van Frieslands hoofdstad, Leeuwarden,
nog
heden ten dage in de Friesche landtaal Liuvert geheeten.
Dat het woord VeRT toch hier, even als op de beide
vorige munten VVERT, of W E R , ons woord weerd uitdrukt, zal wel niet betoogd behoeven te worden. Grooler
is het verschil tusschen Leeu(warden) en Livn(verl).
Maar
wanneer wij de oudste stukken, van het jaar 1149, waarin van Leeuwarden gewag gemaakt wordt, raadplegen ,
dan vinden wij aldaar den naam dier stad Lien(ward)

i l Verzameling Friesch Genootschap. Volgens het
W E L Z L , moest men op de voorzijde HEHRICVS ERX,
keerzijde BRVN en DOCCVICCA lezen, de grootte
zwaarte 12 Grain zijn. Het exemplaar, dat duidelijk
echter slechts öi korrel. Grootte 8.
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gespeld " , hetwelk met Lwn(ward)
slechts ééne letler
verschilt, terwijl de u, blijkens Liuvert, kennelijk er in
te huis behoort. De latere naam Leeuwarden schijnt zich
naar den leeuiv , het wapen der stad, gevormd te hebben.
Men nam, op grond der overeenkomst van uitspraak van
den naam van dat dier met die der eerste lettergreep van
de slad, de leeuw als wapen aan, eene nieuwe reden, om
op twee honderd verschillende wijzen Leeuwarden aan te
duiden ' l3 . Het verschil van naam levert dus geene zwarigheid op, om deze munten aan Leeuwarden toe te kennen ;
doch het is gemakkelijker de naamsovereenkomst aan te
duiden, dan wel zekere bewijzen aan te voeren , dat in
het midden der elfde eeuw reeds munten aldaar kunnen
geslagen zijn.
Wij zouden ons tot dat einde kunnen beroepen op het,
volgens SCHWARTZENBERG (1. 1., I, p. 97), in het jaar 1276
opgestelde boetregister, waarin van Lyodera , of Liordsra,
panninghen (en onze afgebeelde denarii zijn immers ^ewm'ngen) en Liordera grate merck gewag gemaakt wordt;
doch, behalve dat RICHTHOFEN 4 i dit stuk als later opgesteld beschouwt, zoo zoude, de waarheid van deze bewering in het midden gelalen, zulks ons slechts tot 1276,
of hoogstens het midden, of begin, der dertiende eeuw
terugvoeren, terwijl wij twee eeuwen hooger moeten opklimmen. Dien tijd kunnen wij , met geschiedkundige
zekerheid, tot op honderd, jaren bereiken, wanneer (1149)
de naam Lienward het eerst voorkomt, zoo als wij zoo
even aanstipten, en waarop wij later zullen terugkomen.
42

Zie S C H W A R T Z E N B E R G , Chartarboek

van Friesland,

I , p . 76

en 77.
43

In de Geschiedkundige
beschrijving van Leeuwarden,
1846,
I , p . 30 en 3 1 , Bijlage C, van den Heer W . E E K H O F F , zal men
die opgeteld vinden.
44
Friesische Jtechtsquellen,
p . 384 (*).
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Trachten wij nu ook die klove vau eene eeuw aan te
vullen.
Tot dat einde moeten wij de zaak wat hoog ophalen ,
en ons in het Friesland der negende eeuw verplaatsen. —
Door KAREL des grooten voorgangers overheerd , had het
land, door meerdere rust, gedurende een tijdvak van
tachtig jaren (734—814), in bloei en aanzien gewonnen.
Met den dood van KAREL den grooten (f 814) , ja reeds
kort voor denzelven, begon eene der ijsselijksle plagen,
die immer ons vaderland teisterden, de invallen der Noormannen. Friesland leed er bijzonder veel van. De jaarboeken dier eeuwen en de oude Friesche wel ten leveren er
de bewijzen voor op. Ook door de Middehee, of het
Boerdiep, drong de Noorman diep in het tegenwoordige
Friesland door, en vond aan beide zijden gelegenheid,
om zijnen rooflust bot te vieren. Wat was nu natuurlijker , dan dat de inboorlingen aan de oevers dier Middelzee
stinsen oprigtten, om tot toevlugtsoorden voor de omwo»
nenden te dienen ? Van daar het aantal slinsen,
nu
staten, dat de Middelzee omzoomt. Men moest destijds in
een ver weerbaar huis wonen , wilde men eenigzins veilig
voor den, soms jaarlijks terugkeerenden, Noorman zijn.
De door weerden, of terpen, litwei5 hoek der Middelzee,
waar het tegenwoordige Leeuwarden ligt, moest eene der
eerste plekken zijn , waar zich die stinsen vesligden , het
was toch de beste landingsplaats voor den Noorman. Groot
was dan ook het aantal er van in, of bij, die plek,
waarop Leeuwarden zich verheft. Alleen het overoude
geslacht CAMMINGIIA bezat er acht, van ieder van welken
45
Liunvert, of Liunwerd. Seluinen is kleiner, zachter worden, van daar in de luinte, luinig weder; kan dus ook.Luinwerden
zijn, de luinte gevende weerden? Er waren er meer dan een. Zie
de kaart bij EJÎKHOFF, 1. 1., I, p. 16. Een huis ter Luine, in
Kollummerland, aan het strand, is bekend.
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eene afzonderlijke geschiedenis geschreven is ie. Een dier
slinsen komt hier vooral in aanmerking; hij schijnt de kern
van hel Ztènward van 1149 geweest te zijn, en den naam
aan de latere stad gegeven te hebben, welken naam hij eerst
zelf van de gelegenheid der plek welligt ontleend had.
Nog toont men de plek a a n , waar hij stond ; en het Aed
Lewerd, met het jaartal 1171, onder de afbeelding van
eenen stins, op eenen, in 1762, vernieuwden steen in den
gevel van een huis in de Groote Kerkstraat, te lezen, heeft
er de geheugenis ook in den mond des volks van bewaard.
Doch ware dat het jaartal der stichting, dan zoude ons
zulks niet veel baten , om het Liunvert van 1039—1047 er
in te vinden. Hoogst waarschijnlijk is het de tijd van
herbouwing, welligt van steen. Men weet, hoe zeldzaam
steenen gebouwen oudtijds in deze landen waren. De tijd
van stichting gelooven wij tot dien der invallen van de
Noormannen te mogen terugvoeren. Zie hier onze gronden. — In het jaar 839 hergaf Keizer LODEWIJK de vrome
aan zekeren GERULFUS (GERLOF zouden wij hem nu noemen) eenige van zijne eigendommen, gelegen in het hertogdom Friesland, in de goo (pagus) Westergoo (Westracha), onder de state (villa) Camminge, Ilunderi, en onder
andere daaromstreeks gelegene staten 4 ''. GERULFUS had die
46
Door den Heer EJEKHOÏT, voor het aangehaalde werk,
thans (December 1845) gedeeltelijk in het licht verschenen.
47
» Quia ante aliquod annos (na 814, toen K A R I L de groote
» stierf) concessimus cuidam fideli nostro vocabulo G E R U L F O
» (juasdam ves proprietatis nostrae quae sunt in ducatu Frisiae
y> in pago Westracha
in villa CAXMIUGE (,) HVXDERI et in alîis
» villis circumquaque se positis."
LEOPOI^D VAN LEDEBÜR, in

zijne Fünf münstersche Gaue und die siehen Seelande Friesland's,
Berlinl836,

p. 61, « das Huus Kamminga,"

bij K L U I T en FALKE

voorkomende, vermeldende, zegt: » ZOT Kirchspiel jtrum, in ÏVonse—
» radeel;" maar in de noot N°. 122 voegt hij er bij: » Camminga,
•t n-rlches ifft au/ Kart en nicht finde, wird im Kirchspiel Arum,
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goederen door nalatigheid in het vervullen zijner pliglen
verloren; zij waren verbeurd verklaard, en de schatkist
had ze zich toegeëigend 4S .
» genannt in WiERlCHS {Staat von Friesland, S. 254)." W l E RICHS (wie was deze?) ontleende dit voorzeker uit SCHOTANUS,
Beschryvinge vanFrieslandt (in 1664 gedrukt), pt 211, alwaar men
leest: » Hier (bij Arum) ligghen de staten Cammingha., nu by den
» Ed. Heer Jr. TACO VAK CAMMINGA, Grietman zynde, bewoond,
» Sytsma ende Beyem of Beyma." Doch deze state droeg waarschijnlijk destijds (1664) niet langer, dan 12 jaren, dien naam, en
wel sedert 1652, toen TACO VAN CAMMINGHA Grietman van Wonseradeel werd (zie Jr. Mr. H. BAERD VAN SMINIA, Naamlijst der
Grietmannen, p. 272), en de platte naam Hoog Huystra in Cammingha omdoopte. "Van daar, dat noch bij SCHOTANUS, 1664,
noch bij OTTENS, ZQO als LEDEBÜR te regt opmerkte, op de kaarten Cammingha, ten zuiden van Arum, maar wel Hoog Huystra,
voorkomt, en dat dan ook in den Tegenwoordige staat pan Friesland (1787), I I I , p, 160, die state Kamminga OF Hooghuistra genoemd wordt. Verder hebben wij geen Camminga state in Westergoo kunnen opsporen,
48
» Sed quia intervenientibus quibusdam turbinibus per ipsius
» GERULFI negligentiam (had welligt de Noorman hem ouerrom—
» peld?) ab ejus potestate et dominatione eaedem res abstractae
» fisco regio sociatae sunt, placuit nobis easdem res illi restituere
» et (juem admodum pridem fuerat in ejus potestatem et dominati» onem transfundere." Men vindt dezen giftbrief reeds bij SCHATEN,
Annales Paterbornenses, in 1693 uitgegeven, p. 119; verder bij E c CARD, Rerum Francicarum Orientalium, t. I I , p . 317; bij J. F .
FAIJKE, Codex traditionum Corbejensium, Lipsiae 1752, p. 290; en
bij A. K.LUIT, met aanteekeningen verrijkt, in zijne Historia critica
comitatus Hollandiae et Zeelandiae, t. I I , p. I, 1780, p. 1 sqq.
FALKE zegt 1.1. : » ïabulae, quas ex originum litteris undiquaque
» illaesis beneque conservatis addimus." Hij deelt ook, tabulall,
N°. 7, eene afteekeniug van het zegel mede. Alhoewel men bij het
gebruiken van uit de abdij van Coruey gekomen stukken niet te
schroomvallig ten aanzien der echtheid kan zijn, zoo is de echtheid van dit stuk, zoo wel om het aangevoerde, als ara het verband
tusschen den inhoud zelven en latere daadzaken en stukken, bij on»
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Ruim twee honderd jaren later vinden wij die zelfde
goederen in het bezit van de destijds rijke abdij van Corvey, in Westphalen,
Een regisier, door SARACHO , Abt
v;in Corvey, tusschen de jaren 1053—1071 (de jaren van
deze zijne waardigheid), opgemaakt, telt die goederen in
de zeîfde volgorde o p , als waarin zij in het diploma van
839 voorkomen, zoodat het geheel het voorkomen heeft,
als had de giftbrief (die trouwens nog zeven eeuwen later
te Corvey voorhanden was) hierin tol leidraad gediend 4 9 .
Het was ook natuurlijk, dat de titel van bezit den
.ian geene bedenking onderhevig. Over de vervalsching, ten opzigte
van Corveysche geschiedbronnen, zie men S. HlRSCH undGr. W A I T Z ,
Kritischer Prüfung des Chronicon Corbejense, in de 3'ahrbilcher des
dsulschen Reichs, von L. RANKE (gekröntes Preisschrift), Berlin 1839,
Dr. SCHAüMANK, Ueber das Chronicon Corbejense, Göttingen 1839,
en vooral Dr. P. W I G A N D , Die corveyschen Geschichtsquellen% Ein
Nachtrag zur lerit. Prüfung des Chronicon Corbejense, Leipz. 1841.
49
» Registrum SARACHONIS bonorum et proventuum abbatiae
j) Corhejensis," achter FALKE, 1. 1., p. 43.
» N°. 743. In Camminge in. pago VVestracha et in Frisie du» catu BRIO et DlG&o (namen der landgebruikers) habent CXX
» jugera et quilibet cjuotannis persolvere debet XXX modios sili» ginis, XXX modios avene et II lineos pannos.
» 744. \nHunderi in eodem pago VVestracha VADER habet bi» vsngum et quotannis persoivere debet I I boves et XX modios
» siliginis.
» 745. In eadem regionehabitant HATJUART (,) ADALGO ( , ) R E D -

» D A G ( , ) B E I O et U B B I et quilibet quotannis persolrere debet XX
» modios siliginis, XX modios avene, IIIf pannos lineos et I I I oves."
Deze vijf laatste gebruikers bewoonden dus de villae circumquaque
se posiiae van den giftbrief van LoDEWIJK den vromen, van 839.
Ch'er de echtheid van dit register van SARACHO laat W I G A N D ,
1. 1., p. 16, zich aldus uit 1 » Von den ältesten Güterregistern
» und He7>erollen haben wir blos Abschrifien." (Cf. p . 60.) P. 17:
» Dieses Gü terverzeichniss hat aber z« viel innere PVahrheii und
» Farbe seiner Zeit, als das/, wir es für ein Machwerk des P A U L » r.lN'i hiiHi'B dürflen. Kislorisclie Farta konntcn solche Histovi-
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overgang van eigendom volgde. Hoe deze plaats had, is
onzeker. FALKE , dezen GERULFUS met eenen GEROLDUS
verwarrende 50 , laat dezen, oud geworden, de abdij van
Corvey betrekken en daardoor tot bezitter dier Friesche
goederen worden. Het feit zelf heeft echter niets onwaarschijnlijks. Het was destijds eene zeer gebruikelijke gewoonte , waarin Keizer LOTHARIUS voorging, en op eene
andere wijze laat het zich moeijelijk verklaren, hoe eene
zoo ver van Friesland gelegene abdij in het bezit van
goederen aldaar kwam, ten zij dat bij kinderloozen dood
van GERULFUS, of van zijne afstammelingen, deze goederen , als aan den fiscus teruggekeerd, door den Keizer
aan Corvey zijn geschonken. Dit is zeker; Corvey bezat
vastigheden in en bij Weslergoo (wij zeggen opzettelijk in
en bij Westergoo) , dat is, ook in het tegenwoordige Oostergoo, bij welker grensscheidingen Leeuwarden, in hel
laatste, ligt.
Zulks blijkt toch uit twee brieven , door den Abt WiEALD, in het jaar î 149, aan de Christenen in de parochie
Lienward en den Bisschop HERIBERT van Utrecht geschreven, uit welke brieven blijkt, dat de [parochie]ke?~k van
Leeuwarden, sedert lavç/, eene bezitting van de abdij van
Corvey was "'.
» ker verfälschen und erfinclen, alicr nicht Verfassungszustände
» eines ülteren Zeil s c h i l d e r e n , "
50

WIGAND,

1. 1.,

p . 120,

zegt:

» SCHAUMANN,

1. 1.,

hat

» die falschen Conjecturen F A L K E ' S [Codex tradit.,
p . 288 sqq.)
» treffend e r l ä u t e r t , "
51
» WlB ALDUS Dei gratia Corbejensis Abbas, Jidelibus Chris» tianis, qui sunt in parochia Lienward, salutem et benedictio» nem. — Notum facimus vobis, quod nuîlus illorum quatuor,
» qui in ecclesia vestra praebendas habent, ad nos adhuc venit,
» nee possessionem ecclesiae nostrae a nobis accepit, cura jam
» duobas annis abbatiam Corbejensem tenuerimus," etc. Werkelijk
werd WiBAi.i), -àht van Stabalo, ook Abt Ie Corvey f in 1147. In
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Had dan die rijke abdij deze kerk gesticht, en lag zij
in hare goederen, vroeger door Camminga, Hunderi en
daaromstreeks gelegene staten, aangeduid ? Wij gelooven
van j a : want St. Virus, de beschermheilige van Corvey,
wiens beenderen lang aldaar rustten, was ook de patroon
van Leeuwardeti, doordien hij de patroon van de St.
Vitus of kerk van Oldehove wasS2.
Wat was nu natuurlijker, dan dat de dochter den zelfden patroon als de
moederkerk had? Een verschijnsel, dat men bij de St.
Maartenskerken van Utrechtschen oorsprong terugvindt E3 .
Uit dit alles blijkt, dat de plek, waar Leeuwarden nu
staat, hoogst waarschijnlijk in 839 reeds bewoond, ja
reeds eenigen tijd geweest, was5 4; dat het bovendien
den tweeden brief is sprake » de ecclesia de Lienward
quae est
» Corbejensis ecclesiae possessio;" en over » census, ex antiquo
» jure debitum." De echtheid dezer brieven is boven allen twijfel
verheven. MARTENS en DURAND vonden te Stabulo een' codes
brieven van dezen Abt ^VIBALD, en namen dien op in hunne
Veterum scriptorum et monumentorum historicorum amplissima
collectio, Paridis 1724. V A N M I E R I S nam ze uit de Collectio
nova, tom. I I , p. 296, in zijn Charterboek, I , p . 99, en uit dezen
SCHWARTZENBERG,

1. 1., I , p . 76 en 77, weder over, W I G A N D

zegt, p . 8 : » Der Zustand des Klosters war durch schlechte
» Vervvaltung etc. tief gesunken. WlBALD stellte wieder Ordnung
» her. Er suchte verlorene Güter -wieder zu erlangen."
Onder
deze behoorde de kerk te Lienward.
5î
Zie het leven van den H, KITVS, patroon van vele landen en,
steden, en eertijds van de godvrugtige inwoners en burgers van de
overtreffelijhe stad Leeuwarden, enz., door W . F . ï . , Amst. 1687.
53
Meerdere gronden, uit handelingen van latere dagteekening
ontleend, voert Mr. A. VAN HALMAEL aan, in zijn Iets omtrent
Sint VITVS,
den patroon van de hoofdkerk der stad Leeuwarden,
Provinciale Friesche courant 1844, N". 58.
54
Leest men yoor Westracha,
Ostracha, of Oestrac/ia, dan
valt alle zwarigheid weg; zoo niet, dan bedenke men, dat het
diploma in Cruciniaco {KreutznacK), in 839, gegeven is, op verren
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hoogst waarschijnlijk is, dat een stins, en wel bepaaldelijk die van Zewerd, welligt met meer anderen, zich in
de elfde eeuw reeds aldaar verhief, en eindelijk, dat die
stins in het bezit der CAMMINGHA'S geweest is, welk geslacht
reeds in de negende eeuw voorkomt, en nog bestaat 5 5 .
Doch er is nog eene omstandigheid, die eenig licht over
deze zaak kan verspreiden. Zij is deze: kef voorkomen
der CAMMWGHÂS
als Muntmeesters in de oude Friesche
wetten. In deze overoude gedenkteekenen van het regtswezen bij de Friezen leest men 5 6 : » Het pond zal zijn
» van zeven Agrippijnsche penningen: wantKeulen heette,
» in oude tijden,.... (Colonia) Agrippina
Toen was de
3 munt al te ver en de penning al te zwaar. Toen kozen
» de luiden eene nadere munt en een' ligleren penning 5 7 ,
afstand van de geschonken wordende goederen, met welker ligging
in Oosters of Westergoo men minder bekend moest zijn, terwijl de
uitdrukking » et in aliis villis circumquaque se positis," zelfs met
behoud van » Westracha," Leeuwarden, als op de grenzen (nu nog
als de Swette bekend) gelegen, in den kreits kan doen vallen.
55

Jr. V I T U S V A L E R I U S VAM CAMMINGHA is thans nog Griet-

man van Leeuwarderadeel. Zie verder het geslacht GAMMINGHA
in het Stamboek van den vroegeren en lat er en Frieschen Adel, door
Jr. Mr. M. DE HAAN HETTEMA en Mr. A. VANHALMAEL, 1845-1846.
SG Volgens de vertaling van "WIERDSMA en BRANTSMA, I, p. 123.

^ / a n d e r e teksten heeft RlCHTïioFEtf, 1. 1., p. 4 en 5. De Rustringer tekst zegt: » Rednath and Kawing (vergelijk ^'V~IERDSMA,
» 1. 1., in de noot 123), alsa hiton tha forma twene, ther to Fris—
» londe the pannig slogon;" de Emsiger II: » Rednachtes munte
» ofte Kawynghes munte, dat weren twee munterseersten in Vrees—
» lande." Vergelijk eene andere plaats, Kest 9. WIERDSMA, 1.1.,
p. 133. RICHTIIOFEN, 1. 1., p. 14 en 15. BEUCKER ANDREAE,
1. 1., p. 99 en 131. FOCKEMA, Schetsen, I I , p. 312 stjcj.
57

Ligteren penning. Ook de BRUNO munten kenmerken zich
juist hierdoor. GöTZ, in zijn werk Deutschlands Kaysermünzen
des Mittelalters, zeide reeds, blz. 64: » Der feinere stempel und
y> das rerânderte

niedn'ge

Gewicht

bleibt m e r k w ü r d i g . "
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» bepaalden de luiden. Tegen de twee en zeventig ponden
» was 't hunne geschat op LXXII schellingen, REYNALDA'S
j muntslag, of KAMMINGA'S muntslag."
Wanneer deze verandering in de munt plaats had, heeft
men tot nu toe met geene geschiedkundige zekerheid kunnen bepalen. Niets verhindert o n s , den aanvang er van
in het laatste gedeelte van de eerste helft der elfde eeuw,
onder BRUNO den derden, 1039—1047, vast te stellen, te
meer, daar men uit de vergelijking der N°. 15—21 met
den ouderen, onder N°. 30 afgebeelden, Frieschen denarius
van Keizer KOENRAAD den tweeden een ziglbaar onderscheid
in grootte, en dus waarschijnlijk ook in zwaarte, zal
bespeuren 58 . Wanneer wij daarbij bedenken, dat uit dat
zelfde tijdvak, van slechts acht jaren , munten van Stave-

ren , Dockum, Bolsward en Leeuwarden, voorkomen,
den naam van den Leengraaf BRUNO den derden voerende,
en daarbij herinneren, dat hij, als een trouw aanhanger
en bloedverwant van Keizer HENDRIK den derden, dezen
in zijne oorlogen trouw zal bijgestaan hebben, en, als
veeltijds afwezig, zich met de afgelegen Friesche graafschappen weinig heeft kunnen bemoeijen; wanneer wij
eindelijk hierbij nog opmerken, dat in latere tijden door
de Duilsche Keizers aan afzonderlijke Friesche geslachten
het regt van te mogen munten werd gegeven, of een
Friesch Edelman tot Muntmeester benoemd werd 5 9 , dan
58

De munten van E & B E R T den tweeden"^0. 3, 22-26, zijn weder
grooter. Hij schijnt de denarii op de grootte der keizerlijke G o s larsche teruggebragt te hebben. Voor halve denarii, zoo als de
B R D N O munten

in

den catalogus W E L Z L D E W E L L E N H E I M ,

II,

1, N°. 6404-07, genoemd worden, zijn zij te zwaar.
59
Zoo verkreeg JOHAN RENGERS van ten Post (zie Stamboek
van den Frieschen Adel, p.298), bij diploma van Keizer F R E D E R I K ,
van 12 Jan, 1474, het regt, om gouden en zilveren munt te slaan. In
1485-1494, en welligt nog iets later, deden zulks de SJAERDEMA'S te
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gelooven wij, met eenigen grond van waarschijnlijkheid,
te mogen gissen, dat Muntmeesters uit de geslachten CAMMINGHA en REYNALDA, namens BRUNO den derden (en welligt ook later namens EGBERT den tweeden), die munten te
Staveren , Dockum , Boîsward en Leeuwarden , geslagen
hebben.
Hoe het hiermede ook zij, wij vermeenen te hebben
aangetoond, dat het Lwnvert van 1039—1047 het Leeuwarden van thans is, en dus de munten met dat omschrift
aldaar geslagen zijn.
VIL Zie plaat V, N°. 21. Voorzijde: Borstbeeld als
boven. Omschrift: HENRICVS RE+
Keerzijde : In het midden : BRVN
Omschrift: Beneden , retrograde gelezen : MILD
Boven: N À W , of, de laatste letters omgekeerd gelezen:
NVM, hetwelk MILDNVM geeft 60 :
Doch men kan uit deze letters ook nog andere namen
zamenstellen, bij voorbeeld:
MILDNAW, MILDNVM,
DLIMNAW enz, enz.

Volledigheidshalve moeten wij hier nog melden, dat
, in zijn werk DeutscMands Kaysermünzen des Mitteialters, Dresden 1827, op tabula XXIII, N°. 262—267,
GÖTZ

FraneJcer. Zie Bijdrage IV. Van vroegere tijden vindt men ook
sporen in de oude Friesche kronijken.
60
Zoude het ook Midlum kunnen zijn? Een dorp, op de
hoogste der groote en vruchtbare Midlummer terpen, digt bij het
door oude sagen zoo bekende Almenum (nu in Harlingen versmolten), gelegen. » Aen 't kerkhof," zegt SCHOTANUS, Beschryving
van Friesland, p. 206, » is een pleyn, ghenaemt Frittema weer—
» stal, omdat aldaar onder den blauwen hemel 't recht plach ge» houden te worden." Het was voorzeker een der oudste in de
kîeistreken bewoonde plekken yan Friesland,
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zes munten met BRVN heeft afgebeeld. Hetgeen hij over
dezen BRUNO giste, hebben wij reeds in Bijdrage I opgenomen , terwijl wij thans, door de welwillendheid van
den Heer K. KAAN , te Haarlem, in staat gesteld werden,
de bij GÖTZ voorkomende zes afteekeningen en beschrijvingen met de door ons gegevene te kunnen vergelijken.
Men weet het, die van GÖTZ zijn zeer ruw en slecht,
terwijl zijne beschrijvingen niet altijd overeenkomen met
de op de afteekeningen zelve voorkomende letters. Hij
beschrijft ze aldus:
» N°. 262. Voorzijde H...IC. REX. Zijn regts gewend
» borstbeeld met de getakkelde kroon. Voor hem een kruis» staf. Keerzijde OER . , CIVA. Tusschen twee puntlijnen
j> B.R.VN, Ook afgebeeld bij BECKER , Zwei hundert selj) tene Mün%en des Mittelalters, Bresden 1815, N°. 62 G1."
» N°. 263. Denarius. Voorzijde gelijk N°. 262 (HEN» RICVS REX). Keerzijde: BR.VN en STAV... Van binj> nen als boven omschreven. Zie BECKER , 1.1., N°. 63 G2.
61

D e afbeelding bij B E C K E R hebben wij niet kunnen vergelijken. W e l l i g t bekomt de volgende gissing daaruit eenigen m e e r d e ren grond van zekerheid. Als men, even als bij de Dockummer
munt, van onderen op leest CIVAOER. (zoo heeft de afteekening),
en de onduidelijke A en O voor afkappingen van N en D houdt,
heeft men C I V N D E R , de Kuinder, een zeeplaatsje, op de grenzen
van Friesland,
in Overijssel gelegen. Men herinnere zich, dat
B R U N O de derde ook Graaf van Islegoo was, waartoe de Kuinder
hehoorde, terwijl de Heeren van de Kuinder in de 13de en 14de
eeuw aldaar ook munt sloegen, waarvan de Heer F R . V E R A C H T E R ,
in zijne Documens pour servir à l'histoire monetaire des Pays—Bas,
Anvers 1840-41, M°. 1 en 3, een achttal heeft afgebeeld en opgehelderd.
Zoo zegt ook J A N C K O D O Ü W A M A , in zijn Boeck der
partijen ( J A N C K O D O U W A M A ' S Geschriften, I , uitgegeven door h e t
Friesch Genootschap), p . 34: » l e k heb wal geit sien, den he (de
» Grawe van de Cuner) hadden doen m a e c k e n . "
62

yan

D e zelfde munt als de door ons plaat I , TJ°. 2, afgebeelde
Staveren,
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» N° 264. Denarius. Voorzijde = 262—63 (HENRICVS
» RE+). Keerzijde BR.VN' en ABEO—VAIT. Van ondej ren op buitenwaarts te lezen. Weegt 14 a a s 6 3 .
D N°. 265. De zelfde, maar de letters op de voorzijde
» wat door elkander. Op de keerzijde BR VN. Men moet
ï het omschrift omgekeerd lezen T . . AH—TRA. Weegt
» 14 aas G i .
» N°.266. De zelfde voorzijde (HENRICVS REX). Keer> zijde BR.VN en DCOAIO. Weegt 14 a a s c s .
> N°. 267. De zelfde voorzijde: H E N R . C . RE+. Keerj> zijde: BR.VN en ILDV—IVIA , zeer verschillend te lezen.
» Weegt 13 a a s 6 0 . "

NASCHRIFT.
In het tijdschrift Frisia, N°. 19, in November 1842 te
Emden uitgegeven, vond i k , na het stellen en ter perse
zenden dezer bijdrage, eenen brief van den Heer SUÜR , te

JSorden , getiteld : Etwas über fnesische Sagen. In het
eerste gedeelte van dien brief neemt de schrijver de ook
63

Zie M A D E R , Kritische Beiträge zur Münzkunde des Mittelaltersj Prag 1811, 8vo, Theil V, M°. 28. G Ö T Z , Beiträge zur
Groschen Kabinet, N°. 3315. Voor ABEO kan men op de afteekening lezen V R E O , misschien voor V E R O , en boven T I A V ;
doch TIAVVERO weten wij evenmin te huis te brengen als OER.VVAIT en andere omzettingen.
64
De afteekening heeft boven VIRT. Vergelijk hierbij onze
N ° . 19.
es De afteekening heeft D ( ? ) O . C 3 A , hetwelk een Dockummer
BRUNO munt schijnt aan te duiden.
cG
De afteekening komt zeer overeen met N°. 20, en ik lees
er ook o p : V I V I ( = ( ? ) L I V N ) V 6 R T , het kan dus een L e e u warder BRXJNO munt zijn, ook om de gelijke plaatsing van het
Ï R 3 V bij beide.
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door ons opgenomene vermelding der oude Friesche wetten over den veranderden muntslag o p , en zegt daarna:
» Met deze Muntmeesters heeft men zich bijzonder afge» sloofd. Dan eens zouden UBBO RAINALDA en HARALD
» CAMMINGA , reeds op het einde der achtste of in het begin
ï der negende eeuw, munten geslagen hebben, dan eens
» zouden SAGO RAINALDA en REGNER (REINIER) CAMMINGA
Ï uit de twaalfde eeuw, bedoeld zijn. Eene zoodanige
» onzekerheid, bij welke zoowel de eene als de andere
» meening evenzeer geschiedkundigen grond mist, duidt
» aan, dat deze vermelding tot het gebied der sage be» hoort.
» Ik zal mij nu slechts met REDNATH, of REYNALD, bezig
s houden, vermits de zeer oude Latijnsche bewerking der
ï keuren, misschien de oudste van allen, hem slechts alleen
» vermeldt. (Hoe CAWING , of KANGA , er bijgevoegd is,
» kan ik niet zeggen.) REDNATH , of REYNALD , dan sloeg
» penningen , welke minder gewigt hadden, dan de Keulj) sche; van hem was dus ligt geld afkomstig. In zulk een
» onschuldig licht komt hij in de wetten voor; maar verin mits het slaan van ligter geld ook tevens het werk vaa
» den valschen munter is, zoo komt hij als zoodanig op
ï eene andere plaats voor, waar men hem niet zoude gea zocht hebben,
» In eene der Friesche (?) bewerkingen van Reinhard
» Fuchs, den Oud-Nederlandschen Reinaert de Vos, wordt
» verhaald, hoe de vos den koning van eenen door zijnen
s vader nagelaten, en bij de Kriekenputte, in het veen bij
» Hülsterloo, verborgen schat voorliegt, e n , met belrek» king tot de ligging dier plaatsen , zich op de getuigenis
» van den haas beroept. De haas getuigt:
» Ie hebber gedoget grote pine
» Op ÆrielcenpuKe no menegen dach ,
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:•> Dat ics vergeten niet ne mach.
» Hoe mochte ie vergeteN dies ,
» Dat aldaer ÄJSTJTOITT de ries

» Die valsche peiminge sloech

67

?

» Eene nieuwere bewerking van het gedicht heeft, wel is
E waar, den naam van den valschen munter anders,
i> maar geeft er dezen belangrijken toenaam bij:
» SraiosET , die rieke F^riess ,
» Plach daer t' slaen syn valsche geit.
» Desgelijks heeft het Oud-Nederlandsche proza SYMOHET
» de Fries. Dat in den van lateren tijd zijnden, plat-Duit» schen Reineke,
STMONJST
de krumme staat, waaruit
!, eindelijk in den nog veel jongeren, met zedelessen voor» zienen, proza tekst, Der listige Reineke Fuchs ge)i naamd, een valsche munter SIMEON is geworden, is mij
» bekend, maar doet hier niets af. Ik maak slechts op den
* naam van den onderhavigen persoon , REINOVT,
en de
x hem toegekende eigenschap, de Vries, opmerkzaam. Zij
» stammen, wel is waar, van twee verschillende uitgevers
» af; maar het is natuurlijk, dat men zich afvraagt, of de
» oudste oorspronkelijke tekst niet ook DE (V)RIES gehad
» heeft? Ten minste de beproefde verklaring van het woord
i ries door het Fransche ribaud (een weelderig, ontuchtig
s mensch), geeft aan onze plaats geenen haar passenden
•» z i n .

» De Friesche keuren werden, in die gedaante, waarin
i, zij ons nu voorkomen, omstreeks de twaalfde eeuw
i bijeengebragt. Reinaert de vos behoort tot den zelfden
[67

Daer hi hem mede hedroech
Entie gesellen sine ?
Reinaert de vos. Episch fabelgedicht van de isde en /3de eeuw,
met aenmerjcingen en ophelderingen, door J. F . W^ILLEMS, Gent
1836, p. 108, vs. 2666 en volgende. Zie aldaar de noot, en op
het woord ries.']

IV.

24
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J> tijd. Wanneer nu beide eenen bepaalden naam, met
» een bepaald toevoegsel, vermelden, terwijl het zeer te
ï betwijfelen is, of de vervaardiger van het gedicht de
» keuren gekend heeft, zoo mag men het vermoeden ops peren , dat beide zich op eene en de zelfde sage groni den, welke den man in het algemeen als eenen munter
ï van vroegere dagen in het geheugen behouden had, ter» wijl zij hem ligter geld, dan het voor hem in omloop
» zijnde, toekende, terwijl zij niet meer wist, of hij dit
y geld met geoorloofde, of ongeoorloofde, bedoelingen
ï geslagen had. Voor het overige blijft het steeds mogelijk,
j> dat een werkelijk persoon der oudheid, zoo als meer» malen, ook hier tot grondslag van de sage ligt."

X.

MUNTEN VAN ECBERT
VAN THÜRISGEN,
OOSTER-

DEN TWEEDEN ,

GRAAF VAN MEISSEN,

EN TVESTERGOO

MARKGRAAF
STAFEREN,

EN ISLEGOO,

TÜS-

SCHEN DE JAREN 1 0 6 8 TOT 1O9O GESLAGEN.

I. Zilveren munt 6 S . Denarius (plaat V, N°. 22). Voorzijde : Een kruis, in welks vier hoeken een parel, of
kogeltje, alles omgeven door eenen uit parelljes gevormden cirkel. Omschrift: + ECBERTVS.
Keerzijde: Tusschen twee, even zoo gevormde lijnen
leest men de letters NOTA °
Omschrift: Boven: STVA
Beneden:
ERON
68

Deze en de drie andere keurige afteekeningen, N». 23, 24 en 26,
danken wij aan den Hoog Welgeboren Heer C. M. DE JONGH VAN
RODENBURGH, wien deze allerzeldzaamste munten, bij zijn verblijf
in Kopenhagen, in Mei 1845, op ons aanzoek, hoogst welwillend
tot dat einde door den bezitter, den Justitieraad C. THOMSEN,
werden afgestaan,
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Hetwelk als STAVERON moet gelezen worden.
Wij hebben dus hier eene munt, die door een der beide
EGBERTS, waarvan de eerste van dien naam van 1057 tot
1068, en de tweede van 1068 tot 1O9O regeerde, in Staveren is geslagen, gelijk wij vroeger in Bijdrage I hebben
aangetoond. De type van deze munt verschilt echter geheel van de aldaar onder N°. 3 afgebeelde munt, door
EGBERT den tweeden, omstreeks 1080, te Stave?~en geslagen , gelijk mede van andere EGBERTS munten, waarvan
wij, in deze Bijdrage, zoo wel de afbeeldingen als de
beschrijvingen, of alleen de laatste, zullen mededeelen.
Waarom men al die munten bepaaldelijk aan EGBERT den
tweeden moet toekennen, hebben wij ook ter aangehaalde
plaatse ontwikkeld; genoeg zij het te herinneren, dat

de tweede, tegen Keizer UENDBIK den vie7°den
opgestaan, diens munten, en wel bepaaldelijk de keizerlijke te Goslar, met de èeeldtenissen van St. SIMON en St.
JODAS , geslagen, met zijne eigene beeldtenis en naam,
in zijne leengewesten, als zelfstandig Vorst, liet naslaan.
EGBERT

Aan welken EGBERT moet echter deze munt worden toegeschreven ? De type der keerzijde, met NOTA tusschen
twee parellijnen, herinnert het even eens geplaatste BR VN
op de munten van BRUWO den derden, den broeder en
voorganger van EGBERT den eersten, en om deze redenen zouden wij deze munt wel aan EGBERT den eersten.
durven toekennen, ware het niet, dat men er alle kenteekens van de Keizers, onder welke hij leefde, op miste,
welke hij steeds houw en trouw bleef, zoo als wij vroeger
hebben aangetoond. Om deze reden moeten wij ook deze
munt aan EGBERT den tweeden toekennen. De voorzijde
komt dan ook zeer overeen met die van de munt, onder
COENRAAD den tweeden, den Saliër, 1027—ÎO39, in Friesland (zie de afbeelding N°. 30, plaat VI), geslagen; terwijl
de keerzijde kennelijk eene navolging van de BRTJNO mun-
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ten van Staveren is, op welke het STAV, even als op deze
EGBERT munt, in het bovenste gedeelte geplaatst is, gelijk
het VERO , of ERON, bij beide op de bewedenhelft gevonden wordt. EGBERT de eerste, of zijne Munlmeesters, hebben dus door de vereeniging van deze beide fypes, die het
volk kende, hunne munten gangbaar onder het volk, dat
geen geld aanneemt, hetwelk het niet uit den type zelven
kent, willen maken. Misschien kwam hier nog eene tweede
oorzaak bij, en zijn deze en de twee volgende munten door
EGBERT den eersten geslagen in zulk een tijdperk, dat hij
HENDRIK den vierden, zijnen leenheer, nog iets ontzag, althans
dezen niet onverzoenlijk wilde vertoornen , door geheel in
alle deelen keizerlijke munten, met eigen beekl en naam,
na te slaan, zoo als de N°. 3 , Bijdrage I , en No. 23—26,
op plaat V van deze Bijdrage, kunnen aantoonen. — Hoe
het hiermede ook zij, kennelijk duiden deze munten eenen
overgang van type aan, waaruit men tot eenen overgang
van denkbeelden van EGBERT den tweeden, ten opzigte
vnn HENDRIK den vierden, zijnen leenheer, mag besluiten.
Wij houden ze dus voor iets ouder, dan de andere EGBERT
munten met de twee heiligen.
Op al de vorige munten lazen wij in het midden den
naam van BRVN, op deze echter NOTA. Is het een
eigennaam, gelijk daar, of niet? Wij gelooven hel laatste , en houden met den bezitter, den Heer THOMSEN , het
woord NOTA, dat is nota,
voor eene "verminkte verkorting van het woord m o ne t a, Zulks is geene zeldzaamheid in die dagen; en welken anderen naam, of
woord, zoude EGBERT de tweede,
die zijnen eigenen
naam, in plaats van dien van zijnen opperheer, den Keizer
HENDRIK den vierden, reeds op de voorzijde geplaalst had,
wilde hij de type der BRVN munten navolgen, op de
keerzijde, tusschen de beide parellijnen, zetten ? Munt
van Staveren beteekent dus het ornschrift der keerzijde.
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Behalve deze alierzeldzaams/e munt, bezit de Heer
, blijkens eene daarvan aan ons gedane heusche
mededeeüng, nog twee even zeldzame munten van den
zelfden type. Wij hopen later hiervan de afbeeldingen te
kunnen mededeelen, en geven voorshands deze beschrijving.
II. Voorzijde: + ECBERTVS, in het midden -fjf, het
kruis met de vier kogeltjes.
Keerzijde, Boven, VGGA
Beneden: DOCC
Daî is: DOCC VGGA., en in het midden: N O T A " ,
kennelijk eene navolging der BRUNO munten van Zfockum,
waarop het VGGA even zno boven, en het DOCG beneden^
geplaatst is, iets, dat het te huis brengen dezer munten,
waarop men steeds VGGADOCC las , onmogelijk maakte.
III. Voorzijde 6 9 : In het midden het kruis met de vier
kogeltjes. Omschrift: BODLINVVE
Keerzijde:
Omschrift: ECBE RTVS
In het midden: NOTA, lusschen twee parellijnen.
Deze laatste munt is slecht bewaard, zoodat de D en
eerste V moeijelijk te herkennen zijn. Evenwel maken wij
geene zwarigheid, deze letters, met den Heer THOMSEN ,
aldus te lezen , vermits deze zelfde groote munlkemier ons
nog onlangs, (13 September 1845), ten geschenke zond eene
afteekening van eene andere hoogst zeldzame munt van
EGBERT den tweeden , in zijne eigene verzameling voorhanden , en hem destijds uit Zweden toegezonden, die duidelijk de zelfde letters bevat, en die wij beschrijven onder N°.
THOMSEN

69

Wij zeggen voorzijde om het kruis, keerzqàe om het NOTA»
rnoneta, munt. Van daar dat in het spel kruis of munt, wanneer
de jongens de munt omhoog werpen, of onder de hand, of voet,
verstoppen, en laten raden, wat boven ligt, ook het kruis het eerst
wordt genoemd, hoewel men op bijna alle middeleeuwsche en latere munten liet kruis als op de keerzijde, dat ia, als tweede geplaatst, rekent.
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IV. Zie plaat V, N°. 25.
Voorzijde: Borstbeeld en face, gedekt met eene muts,
of platten helm. Omschrift: + VECBERTVS
Keerzijde:

St. SIMON en St. JUDAS ; tusschen de hoofden

dier beide heiligen een kruisje. Omschrift: -j- (B)ODLINVV...
Wanneer wij deze omschriflen met die der boven omschreven BRUNO munten van Bolsward vergelijken, dan is
de overeenkomst groot genoeg, dat wij althans geene zwarigheid maken, ook hierin Bolswarder munten te herkennen.
V. De voorzijde = N°. IV (plaat V, N°. 23).
Omsehrift: + VECBERTVS
Keerzijde = N°. IV.
Omschrift: + DOCCIN(G)VN
VI. De voorzijde = N°. III en IV (plaat V, N°. 24).
Omschrift: + ECBERTVS
Keerzijde = N°. III en IV
Omschrift: DOC(CI)NCVI1N
Zonder twijfel zijn dit munten, door EGBERT den tweeden
in de pagus (goo) Doecinga 70 (Docknm) geslagen.
De Heer THOMSEN bezit ook nog eene dergelijke munl,
met de zelfde voor- en keerzijde, doch zeer versleten.
VII. Op de voorzijde leest men nog als omschrift de
letters + EME
VS
en op de keerzijde -f D . . . C
Welligt een variant van N°. V en VI.
Van de Staversche munten van EGBERT den tweeden
bezit de Heer THOMSEN twee varianten.
VIII. Voorzijde = N". IV—VII.
Omschrift: + VECBERTVS
Keerzijde = N°. IV—VII.
Omschrift.- + STAVERONV
"

Zie oyei' deze benaming Bijdrage I, N a . 11.
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IX. Voorzijde = N°. IV—VIII.
Omschrift: + VECBERTVS |
Keerzijde = N°. IV—VIII.
Omschrift: -f STAVERONV
Het streepje achter den naam EGBERTUS , op de laatste
munt, doe niemand twijfelen, of hiermede ook EGBERTUS
de eerste (1O57>—-1088) bedoeld zij, want het was destijds
bij Vorsten geen e gewoonte, zulks op hunne munten, of
zegels, te doen, zoo als ons de BRUNO (III) munten met
HENRICVS (den derden) en BRVN(O) (denderden) kunnen
bewijzen; veel minder zoude EGBERT, als de eerste van
dien naam, zulks doen, om van zijne gehechtheid aan het
keizerlijke huis te zwijgen.
X. Voorzijde = N°. IV—IX (plaat V, N°. 26).
Omschrift: + ECDERTVS
Keerzijde = N°. IV—IX.
Omschrift: + GEROIEVVRE
Welke plaats hiermede bedoeld wordt, is ons onbekend.
Kan het ook Gernrode, bij het Harzwald, of Grouw, een
aanzienlijk dorp in Friesland, zijn?
Ook bezit de Heer THOMSEN nog de volgende:
XI. Voorzijde = N°. IV—X 7 I .
Omschrift: + ECBERTVS
Keerzijde: -f EMMGH6M -= N<>. IV—X.
Het is de zelfde munt als:
XII.

(N°. 6411,

Voorzijde =
Omschrift:
Keerzijde =
De uitgang
en duidt iets

Catalogue WELZL DE WELLENHEIH

râ

.)

N°. IV—XI.
EGBERTVS
N \ IV—XI. EMNI OJHEM (flaauw zigtbaar).
HEM (Mem) is in Friesland zeer gemeen,
beslotens, dat is, door dijken, of grach-

7

' Afgebeeld bij MADER , Kritische Beiträge zur Münzkunde
des Mittelalters (6 Theile, Prag 1803-13, 8»), Band IV, N \ 63, p. 93.
72
Grootte 8|. Gewigt 10 Gr. Hoogst zeldzaam.
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grachten, omgeven, aan, bij voorbeeld, Eemswouderhem,
Morrahem, Schierwoldingerhem,
en de meer bekende
grietenij Rauwerderhem,
allen stukken aangeslibd en ingedijkt land, langs den oever der Middelzee. Ook dorpen hebben dien uitgang, bij voorbeeld,
Oosthem,
Westhem, enz. Doch ook in Buitschland7 3 vindt men
dien uitgang , bij voorbeeld , Bockenheim , Gandersheim ,
niet ver van Goslar, Ilildesheim, dat EGBERT de tweede
in 1089 belegerde, enz.
Al deze munten van EGBERT den tweeden, van Thuringen, zijn zeer zeldzaam. Die, welke zich in de rijke
verzameling van den Heer TIIOMSEN bevinden, zijn dien grooten muntkenner, gedurende veertig jaren, uit vonden in
Skandinaviën en in de nabijheid van Riga gedaan, geworden. Levendig was reeds in die oude tijden aldaar het handelsverkeer : want de land- en waterweg van Constanlinopel,
de zetel der toenmalige beschaafde wereld , naar het noorden eindigde in de nabijheid van Riga, zoodat men hier te
lande, hetgeen het zuiden opleverde , van de kuslen der
Oostzee ging halen, alwaar daarvan de stapelplaatsen waren.
Van daar dat dikwijls aan die kusten Arabische, Grieksche en andere munten , uit zuidelijker streken, gevonden
worden 7 4. Geen wonder, dat dan ook de munten van
Friesche handelsplaatsen uit de elfde eeuw aldaar, hoewel
sommige hoogst zeldzaam, voorkomen.
' 3 » Heim ist das Bedeckte, Geschlossene, Besonderc, fîaher
» die Wohnung, die Heimath," enz. W I G A N D , Das Vehmgcricht
JVestphalens, Hamm 1825, en onze Dissertatio de Judiciis Vemïcis,
Lugd. Bat. 1835, p. 69, (1), (2).
74

A. M. STRINNHOI.M, Die

WiJcingszüge,

Staatsverjassung

und Sitten der alten Skandinavier, Hamburg 1839, p. 264 sqq.,
en vooral C. MINUTOLI, TopographUche Uehersicht der ytusgrabungen griechischer, römischer, arahischer und anderer Münzen
und Kunstgegenstände, wie solche zu verschiedenen Zeiten in den
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MUNTEN VAN LEEUWARDEN,

SNEEK

86 i

EN BOLSWARD,

UIT DE VIJFTIENDE EEUW.

I. Zilveren munt van Leeuwarden ' 5 . Voorzijde: Het
wapenschild van Leeuwarden, met den klimmenden leeuw.
Omschrift, in zoogenaamd monnikkenschrift:
MONETA NOYA LEWERDEN(sis)
Keerzijde: De dubbele arend, in een wapenschild, dat
gelegen is op een kruis, hetwelk bijna tot aan den rand
der munt reikt. Omschrift:
ANNO | DOMI | NI MC S CCC 87
De diameter van deze te Wijk bij Duurstede, in het
voorjaar van 1844, opgegraven zeldzame munt is 8 Nederlandsche strepen. Zwaar beschadigd zijnde, kan men de
oorspronkelijke zwaarte er van niet opgeven. Thans is
deze 9 korrels. Het zilver is van zeer slechte gehalte, of
zoogenaamd baloen. Alhoewel in het zelfde j a a r , als de
bij VAW ALKEMADE , Grafelijke munten van Holland, plaat
XL , 4 , N°. 2 , afgebeelde Leeuwarder munt, geslagen ,
verschilt de type van beide zeer.
II, Munt van £eeutaarden7e.
Voorzijde: Een zittende
leeuw, die omziet, en in zijne klaauwen het wapenschild
van Leeuwarden draagt. Omschrift:
+ MONETA * NOVA * LEWERDENSIS
Küstenlandern des baltischen Meeres Slatt gehatt, zugleich als
Andeutung über den Handelsverkehr der nordischen und morgenIdndischen Völkern, Berlin 1843. Zelfs bij Katwijk, in de ruïnen
van Brittenburg, zijn Arabische munten gevonden. Zie onze Verhandeling over den koophandel der Friezen.
75
Voorhanden in de verzameling van den Hoogleeraar Dr. P.
O. VAN DER CHIJS, te Leiden, die er ons welwillend de afteekening van toezond, op plaat VI, N». 31, te vinden.
7" Afgebeeld pi. VI, N'. 32.
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Keerzijde: Een zeer versierd , of gelelied, en gespleten
kruis, Omschrift:
* ANNO S DOMINI ï M ï CCCC ï XCHI
Deze munt is dus slechts een jaar later geslagen, dan de
bij VAN ALKEMADE , t. a, p., met Romeinsohe letters, naar
eenen beeldenaar onjuist, pi. XL, 4 , N°. 3 , afgebeelde,
met welke dezelve in type en omschriften dan ook zeer
overeenkomt.
3. Munt van Snee/i77.
Voorzijde: Het wapen der
stad Sneek. Omschrift:
+ MONETA o NOVA o SNEKENSIS
Keerzijde: Een gespleten kruis, het geheel vierendeelende ; op deszelfs midden eene S. Omschrift:
ANNO | DNI o M o | - CCCC ° | ° XCIII »
4. Munt van Bolsward"1*. Voorzijde: Het wapen van
Bolsward, zijnde een dubbele a r e n d 7 9 . Omschrift:
MONETA * NOVA * BOLSWERDE'
Keerzijde: Een gespleten kruis, het geheel vierendeelende; op deszelfs midden eene B. Omschrift:
ANNO | DNI î M i CCCC * L | XXVIII
De afbeelding van de drie laatste, hoogst waarschijnlijk
•zilveren munten, zijn, op eene zeer toevallige wijze, bewaard gebleven. De Heer W. EEKHOFP, Archivarius der

slad Leeuwarden, vond ze tweemaal afgedrukt in eene
"

Afgebeeld plaat V I , N«. 33.
Afgebeeld plaat VI, N«. 34. Waarschijnlijk de halfscheid
der andere, pi. I , N«. 5. 7, pi. I I , N». 6, en pi. I I I , N". 11,
afgebeelde Bolswarder munten.
79
Over den dubbelen arend, of adelaar, zie Dr, B. KöHNE,
Zeitscàrift für Miinz-, Siegel- und Wappenkunde, Berlin 1842, I I ,
p. 179-182. Deze zegt: » De dubbele adelaar kende men reeds in
» de eerste helft der 13de eeuw; en vermits hij reeds op munten
73

» van de Ortokiden-Vorsten van Amida, SALEH MAHMUD en R o c -

» NEDDIN MASUD, uit de jaren der Hegira 614-621 (1217-1224),
» voorkomt, 7,00 js hfit zeer waarschijnlijk, dat hij door de kruis-
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verzameling van stukken, betrekkelijk het langdurige twistgeding tusschen de steden en de drie deelen van Friesland,
over de bevoegdheid der eersten , om, qua corpus, een
vierde deel te mogen uitmaken (vermits de steden vroeger
als deel der grietenijen stemden) , gevoerd. Men wilde, ook
door het produceren van deze munten, de zelfstandigheid
der steden, afgescheiden van de grietenijen, bewijzen.
Onder het een, op los papier, afgedrukt bewijsstuk leest
men,
» De vier s o pennin van de boven gesle. vier affdruykzels
i> zyn op huyden onder andere brieven en munimenten van
» wegen die steeden van Vriesîant in den Raedlcamere van
H der Cancalerey verthoont en geexhibeert door ABELUS
)) FRANCKENA en Ml". MBYNE LYCKLES als Gedeputeerde en
» mede vuyte name van platten lande, geads*. met hun
s Advocaten als namentlicken M ln . JAN MONTSMA en HIDDE
» FOLSGARA wesen de Intitulatien en Descriptien in vorigen
>, boven elcx van dien gescreven staet. Actum den XX
» Augusti 1583. In kennisse en presentie van my.
» Ter ordonnan. des hoffs van Vriesîant
« T. HEERES."

Men kan uit de overlegging van deze munten opmaken,
d a l , omstreeks eene eeuw na de stempeling, zij reeds als
» vaarders in Europa verbreid is. Sedert 1226, was hij het wapen
» der stad Ziubek, enz
Tot het ontstaan van den Iceizerlijken
» dubbelen adelaar gaven, zonder twijfel, de zegels van LoDEWIJK
» van Beijeren en KAREL den vierden, met de beide adelaars ree—
» vens den ieizerlijken troon, aanleiding. Deze zamenvoeging vond
» onder Keizer K.ARJEL den vierden plaats, die de dubbele adelaar
» in zijne banieren voerde."
Sl)
De vierde munt, aldaar afgedrukt, is de munt van Bohward
van 1477, afgebeeld op plaat 1, N". 7.
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geld, uit den handel verdwenen en zeldzaam geworden
waren.

XII.

GEDENKPENNING TER EERE VAN

IGRAM VAN

ACHELEN.

, geboren Ie 's Herlogenbosch "', in
het jaar 1534 , uit een adellijk geslacht, was welligt een
zoon , of kleinzoon , van AHTONIE VAN ACHELEN , Schepen
dier stad, die den 27. Julij van dat zelfde jaar overleed,
ÏGRAM VAN ACHELEN
82

en van ALIDA VOGELS

83

.

Zeer verschillend wordt zijn familienaam, in gedrukte
en ongedrukte stukken; gespeld, komende dezelve nu eens
als VAN AciiLEN, dan weder eens als VAN ACHLUM , of VAN
84
ACHELEN , voor , doch aan dien van VAN ACHELEN , a!s
het meest gebruikt, en van het Belgische dorp Achelen
ontleend, hebben wij de voorkeur gegeven.
81

Blijkens zijn grafschrift, te vinden bij HoYNCK VAN P A FENDRECHT, Analecta Belgica, I, p. 173. Het werkje Tombeaux
des hommes illustres, p. 48, zegt onjuist: » Natif de Frise."
Zie HOYMCK, 1. J.
82
De penning, bij VAN LOON, Ned. historiep., deel I , blz. 186,
afgebeeld, en in 1574 geslagen, vermeldt, dat hij destijds 40 jaren
oud was.
83
C H A L M O T , IVoordenboeh, in voce.
8
* V I G L I U S AB AYTTA noemt hem steeds VAN, of AB A C H K L E U ;
BOCHO M O N S M A , of MONTZIMA, AB AcHXTJM en AB AcHLEN;
PETRUS F R I T E M A , AB ACHLBN; BUCHO AYTTA, AB ACHLEN;
AGGAEÜS ALBAEA, AB ACHLUM,• HECTOB AYTTA, AB ACHELEN
en Vor.CARDUS AYTTA, AB HACHLUM. Zulks bleek mij uit een

15tat Latijusche en Vransche brieven, gedurende de jaren 15631576, door dezen aan hem geschreven, en ons goedgunstig ten
gebruike, bij het zamcnstellen dezer levensschets, verstrekt door
3r. Mr. M. DE HAAM HETTEMA. Bon, Ned, beroer/en, I, p, 580,
heeft zelfs IGRAM VAX DEIIELEN', doch p. 582 ACHELKN' De
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IGRABI was niet het eenige lid van zijn, ook door andere
afstammelingen bekend, geslacht 85 , dat zich in Friesland
vestigde: want den 14. October 1572 werd ROELAND VAN
ACHELEN Grietman van Dantumadeel,
en leide den 29.
dier maand den eed af in handen van zijnen neef, den
President IGRAM VAN ACHELEN, als daartoe door het Hof
gecommitteerd 8 e .
Het geheele geslacht der VAN ACHELEN'S, even als dat der
AYTTA'S , kenmerkte zich door Spaanschgezindheid en vasthouden aan het Roomsch-Catholijke geloof.

Van IGRAM'S jeugd vonden wij niets opgeteekend; doch
zijne groote, vooral reglsgeîeerde, kunde schijnt hem
spoedig in kennis met VIGLIUS AB AYTTA gebragt te hebben , door wiens destijds veel vermogenden invloed hij,
reeds in 1560, 26 jaren oud, tot Raadsheer bij den Hove
van Friesland benoemd werd 8 7 .
Friesche vrienden van IGRAM, die hem VAN AcHLUM noemden,
(een dorp van dien naam ligt in FraneTceradeeV), wilden hem weiligt daardoor tot eenen landgenoot maken.
8S

B. v., FOLKERT VAN ACHELEN, broeder van IGRAM, in

1587 Raadsheer in het Hof van Brahand. CHALMOT, in voce.
8(1
CHALMOT, in yoce. Over zijne verdere lotgevallen zie aldaar, en Jr. Mr. H. BAERDT VAN SMINIA, Naamlijst der Grietmannen, p. 244 en 118.
87

26 October.

» In plaats van JACOB ROUSSEL,"

ze

g ' de

Naamrol der Raden van Friesland, p. 19; deze komt evenwel nog
in 1571 en 1572 voor. Zie GABBBMA, Verhaal van Leeuwarden,
p. 532, en J. CAROLUS, De rebus CASVARIS

à ROBLES BIZLAEI

in

Frisia gestis, p. 129-130, alwaar deze schrijver, die, als ProcureurGeneraal hij het zelfde Hof, hem persoonlijk gekend heeft, zegt:
» Ea fere tempestate (1572) IGRAMO AB ACHLEN, Senatus Praeside
» — febrium contagio correpto, primum in Senatu locum tenuit
» JACOBUS ROÜSSEI/IUS, Hannonia

oriundus, sed longa annorum

•n serie (sedert 1538, zie Naamrol, p. 11) apud Frisios, Senatoria
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Kort daarna (1551) werd hij ook door banden van
bloedverwantschap aan VIGLIUS , door zijn huwelijk met
MINTS , of MEINTJE (CLEMENTIA) , VAN HOYTEMA , dochter van
JELLE VAN HOYTEMA

en

MINTS (CLEMENTIA) VAN AYTTA ,

zuster van VIGLIÜS 8 8 , verbonden.
VIGLIUS , zonder wiens raadpleging in de familie AYTTA ,
zoo als men zegt, geen stroo over dwars werd gelegd, te
meer dewijl hij, als hoofd der familie, op dit punt zeer
kitteloorjg was, had zoo veel met dit huwelijk van zijne
nicht o p , dat hij, blijkens eene aanteekening in zijne
door hem zelven opgestelde levensschets, destijds in Friesland zijnde, de bruiloft, met veel luister, op zijne state
te Zwïchem liet vieren 8 9 .
» dignitate functus." Over de wijze van benoeming, vooral met
betrekking tot het zitting nemen in het Hof van niet ingeborenen
(exlranei), zie J. M. VAN BEYMA, Diss. continens historiam Curiae
Frisicae, Lugd. Bat. 1835, p. 18 sqq.

SUFFRIDUS PETRUS schreef

ook een werk De Piaesidïbus et Procuratoribus Qeneralibus in
Regio Senatu, Frisiae. Zie Dr. J. G. OTTEMA, Over het leven
van S, PETRUS, in De vri/e Fries, I I , p. 448 enz. Hij hield briefwisseling met IGRAM VAK ACHELEN, zie de Praefatio (van P.
WESSELING) voor J. CAROLUS, 1. 1., p. 14, en vergelijk S U F F R .

PETRUS, De scriptor. Frisiae, p. 497 (XVII, 3).
88

J r . Mr. M. DE HAAN HETTEMA en Mr. A. V A N H A L M A E L ,

Stamboek van den Frieschen adel, Geslacht AYTTA, N°. 24, p. 15,
en Aanteekeningen, p. 13. Deze naam is door veel schrijvers zeer
verminkt, b, v., door V. LOON, 1. 1., I, p. 186, CHALMOT, enz.

MlNTS had eene zuster, IDA genaamd, die bij HOPPERUS, in zijne
Epistolae, Traj. ad Rhen. 1802, nog al eens voorkomt, zie aldaar
p. 17, 63, 64 sq., Stamboek, p. 13, en den brief van V I G L I U S ,
1 July 1563. V I C L I U S vermaakte aan IGRAM VAK ACHELEN'S

vrouw, gezamenlijk met vier andere bloedverwanten, zijn huis te
Brussel, en twee renten van ƒ 250. Zie HOYNCK V. P., 1. 1., 1,
p.209.

Ook IGRAM VAN ACHELEN komt in het testament aldaar,

p. 203, als scheidsman voor.
'9 HoYNCK, 1. 1., t. I, p. 34, en in de Synopsis, alsmede
S U F F R . PETRUS, De scriptoribun Frisiae, p. 340.
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Uit dit huwelijk sproten zes kinderen .
Het tiental jaren, dat tusschen zijne benoeming tot
Raadsheer en bevordering tot Voorzitter van het Friesche
Hof (1560—1570) verliep, was verre van kalm te zijn.
Gedurende hetzelve toch kreeg de leer der Hervormden de
overhand, zoo wel in Leeuwarden als in geheel Friesland.
Het hof trachtte, door het opontbieden (11 Sept. 1561)
der Priesters van de drie kerken van Leeuwarden,
te
vergeefs, dit te stuiten 91 . Ook het strenge plakkaat, door
hetzelve (l October 1566) uitgevaardigd, hielp niets 9 2 ; » j a
» zelfs nadat AREMBERG (in het midden van Januarij 1567)
j> Leeuwarden weder in zijne magt had," zegt SCHOTANUS
(1. I., p . 739), » vertrouwde men de Regters, als meestal
«vreemdelingen zijnde, niet." Geen wonder, dat dan
ook eene poging van hen, om, door van huis tot huis
rond te gaan (April 1568), ten einde de gemeente over te
halen, om eenen nieuwen eed van gehoorzaamheid aan
den Koning af te leggen, mislukte 93 . Toen de Voorzitter
94

KAREL VAN NITZEN, den 23. December 1569, stierf , had,
90

SCFFR. PETRUS,

1. 1.,

p . 355-56.

1. F O L K E R T ,

J . U. L .

en Advokaat, eerst Raadsheer in Braband, en in 1624 Raadsheer
van den Geheimen Raad, gehuwd met M A R I A M A R G A R E T H A , dochter van JACOB B O G A E R T , Ridder, President van den Raad van
Vlaanderen,

f 1631 ( C H A L M O T , 1. 1., Stamboek,

1. 1., I , p . 173).

2. WiiiLEM.

3.

AKTTOON.

1. 1., HOYNCK,

4. M I N T S .

5.

AL-

DEGONDB, en 6. I D A . HOPPERUS schrijft (13 Sept. 1563), 1. 1.,
p. 6 3 : » Transiens Mechliniâ, I G R A M M I uxorem, (nam ipse prior
» me adiit), salutavi, cum filiolo et sorore ( I D A ) ; " terwijl BUCHO
MONSMA aan M I N T S , 26 Oct. 1563, toewenscht » felicem p a r t u m . "
91
92
9 3

SCHOTANUS, Geschiedenissen, p . 736. GABBEMA, 1.1., p . 455.
Over het regt van het Hof hiertoe, zie v . BEYMA, 1.1., p. 66-67.
SCHOTANUS, 1. 1., p . 149.

GABBEMA,

1. 1., p . 511.

Over

andere maatregels van het Hof, tegen bijeenkomsten en op h e t
heffen van schattingen, zie SCHOTANUS, 1. 1., p . 755.
9

»

Naamrol,

p. 17. G A B B E M A , 1. 1., p . 521.
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wel is waar , de Spaanschgezinde partij nog de overhand ,
doch de tijden lieten zich zoo donker aanzien, dat ÏGRAM
VAN ACHELEN , alhoewel een zelfstandig, kundig en ook
aan staatkundige bemoeijingen geenszins vreemd man 9 5 ,
niet zonder schroom de destijds dubbel gewigtige betrekking van \oorzitter van het Hof van Friesland aanvaardde,
waarloe hij den 14. April 1570 benoemd werd 9 e .
De magt van het Friesche Hof toch bepaalde zich in die
dagen niet alleen tot het vellen van vonnissen in burgerlijke of strafzaken 9 7 . Neen, ook de behartiging van vele
andere gewigtige belangen was aan hetzelve toevertrouwd.
Daaronder telt men het defensiewezen , de waterstaat, althans gedeeltelijk, de keuze, of bevestiging, van Overheidspersonen en Priesters, de te zamenroeping der Landsdagen,
95
Niet alleen toch familiebetrekkingen bragten IGRAM VAN
ACHELEN van tijd tot tijd in Braband, zoo als welligt in 1563,
zie HoYNCK, 1. 1., I , p. 63, maar ook staatkundige zendingen.
Zoo zond de Hertog van Aremberg, in Februarij 1566, hem derwaarts, om verslag te doen aan de Hertogin van Parma van zijne

verrigtingen. Ep, V I G M I , 25 Febr. 1566, bij HOYNCK, 1.1., I , p . 352.

Kort na de beeldstorming, (Aug. 1566), zoude hij wederom derwaarts
reizen. VIGLIUS ried het hem in eenen brief (d. d. 27 Aug. 1566)
af. — In 1567 woonde hij op de Eewal (opschrift van een' brief
van P. FRITEMA, 17 Jan. 1567) : later, toen hij President werd,
bij de cancellarij. Charterboek, I I I , p, 661, (b). GABBEMA, 1.1.,
p. 403, 443. Brief van V I G L I U S , d. d. 7 Novb. 1571.
»« Dit blijkt uit den brief van V I G L I U S , van 9 Febr. 1570
(niet 1569), bij HOYNCK V. P., 1.1., I, p. 500.

ALVA had de

voordragt aan den Koning opgezonden, opgemaakt door de Raden,
die in dezen geene leuze hadden, zoo als WlNSEMlus, lib. II,
Histor., p. 134, onjuist vermeldt, en HOYNCK V. P. te regt, opmerkt 1.1., n a . 2. Later kwam VIGLIUS, 14 Junij 1570, hier nog
eens op terug. Zie HOYNCK V. P., 1. 1., I, p. 569. Naamrol,
p. 22. W I N S E M I U S , Hist., p. 132.

9' Zie VAN BEYMA, 1. 1., p. 28-38, jurisdictio civüis, p. 38-43.
jurisdictio criminalis.
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de afkondiging der plakkaten, de overdragt van onroerende goederen , enz. 9 s . Daarbij kwam, dat de Spaansche
Stedehouders, over dit gewest gesteld, meestal Walen
waren, met het volk en de landtaal en landsregten geheel
onbekend, die zich dus, althans bij den aanvang van
hun bestier, veelal op den Voorzitter en de Raden van het
Hof moesten verlaten, wier leden de Regering zorgde, dat,
zoo veel mogelijk, ijverige Spaanschgezinden en vreemdelingen waren " . Geen wonder dus, dat IGRAM VAN ACHELEN,
gedurende de acht jaren, dat hij de hooge waardigheid
van Voorzitter van het Hof bekleedde, steeds als de regterhand van den Stedehouder voorkomt. Als zoodanig voerde
hij het woord op de Landsdagen, en deed er de »pro••J> posities", waarbij hem zijne welsprekendheid en groote
kunde niet weinig te slade kwamen. Veel goeds, waarvan
wij nu nog de vruchten plukken, heeft hij , in die acht
jaren , in Friesland helpen tot stand brengen; en wanneer
men bedenkt, dat hij hierin met de grootste tegenkanting
had te worstelen, door verschil van Godsdienstige en staatkundige gezindheid, die twee magtige drijfveéren van des
menschen handelingen, ontstaan; wanneer men daarbij
overweegt, hoe moeijelijk het moest zijn, om sich in een
land, door zulke twisten verdeeld, door den oorlog geteisterd , en door vriend en vijand , Ie land of over zee
komende, gebrandschat, hiertoe de middelen te verschaffen, dan voorzeker zal IGRAM VAN ACHELEN, hoe Spaanscb-

gezind ook, onze achting moeten afpersen. Wat hij verrigtte, verdient dan ook hier wel eene korte uiteenzetting.
In 1571 vinden wij hem, met zijnen ambtgenoot ADRIAAN
VASTART, in Groningen,
waarvan Gedeputeerden van het
98

V. BEYMA, I. lt, cap. II, p.
politici*
9 9 SCHOTANÜS, 1. 1., p . 739.

44-70, Jura et officia regiminis

IY.

25
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platte land gebruik maakten, om hem te verzoeken, om
bij den Luitenant Stedehouder GASPAR ROBLES aan te dringen op het beteugelen van den moedwil van het krijgsvolk. — Destijds bestond er in dit gewest een groot en
langdurig verschil, over het onderhoud der zeedijken,
tusschen de Buiten- en Binnendijksters, welks uiteenzetting
ons, in deze beknopte levensschets, te verre zoude voeren,
doch waarvan het gevolg was, dat het onderhoud en de
herstelling der zeedijken verwaarloosd, en Friesland door
de ongelukkig destijds herhaaldelijk plaats hebbende watervloeden zeer geteisterd werd 1 0 °.
De Stadhouder, de Graaf van Megen, committeerde, in
1571, den

President VAN ACHELEN en

PETRUS FRITTEMXA,

Raadsheer, om partijen te accorderen; doch de Binnendijksters waren hiertoe niet te bewegen 1 0 1 . Men beleide
daarop eenen Landsdag, waarop VAN ACHELEN (19 Mei
1571) 102 de »propositie" deed, om de kosten van herstelling der zeedijken, op drie ton geschat, en nog dagelijks
aangroeijende, voor gezamenlijke rekening te hoeden.
Hiertoe betoonden, zich echter de Binnendijksters, ouder
gewoonte, ongenegen , zoodat de Buitendijksters, zoo goed
en kwaad zij konden, de dijken herstelden 103 , doch de
zaak bleef onbeslist 104 .
ïoo D e verschrikkelijke Allerheiligen vloed, van 1570, was de
eerste oorzaak van de vernieling der dijken. Nog zes watervloeden
volgden in 1572-1573, 1575, 1577 en 1578. Zie den Heer J. VANLEEUWEN, Tafereel van den Watervloed in 1825. Leeuw. 1826,
p. XXXV-XL, en over den twist aldaar, p. X L I ; en J. C A R O i u s , 11., p. 1-4.
i " 1 SciiOTANirs, 1. 1., p, 758.
K"2 Idem, 1. L, p. 759.
!°3 L. 1., p. 760,
104
In dit jaar (1571) werd de Kanselarij (het gebouw voor
het Hof), te Leeuwarden, voltooid, en, den 7 November door het
Hof betrokken, blijkens het, ixu verdwenen, opschrift, daaryoor
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In het volgende jaar ontbood het Hof GASPAR ROBLES,
Heer van BiMy, Luitenant Stedehouder van GILLIS VAN BAK.»
JLAIMONT, Heer van Sterges, opvolger van den destijds overledenen Graaf van Wegen105.
Deze (later in 1574 l o c
Stadhouder geworden), vastberaden, en zich jegens Friesland zeer verdienstelijk gemaakt hebbend krijgsman, bewerkte, in overeenstemming met het Hof 107 , dat eindelijk,
den 23 December 1572, de Binnendijksters eene schriftelijke
bewilliging gaven, van in de uitspraak van arbiters, waaronder IGRAM VAN ACHELEN , te zullen berusten 1 0 8 , welk
compromis door AL VA , den 28 Maart 1573, werd goedgekeurd 1 0 9 .
Reeds den 7 Augustus 1573 volgde de uitspraak der arbiters, door den Koning den 4 September geconfirmeerd 1 1 0 ,
door IGRAM VAN ACHELEN enz., boven den ingang gesteld, te
vinden bij GABBEMA, 1. L, p. 531-32.
105
ScHOTAffüS, 1. 1., p . 762, Bon, Ned. beroerten, V I ,
p. 382.
106
ScHOTANirs, 1. 1., p. 787b.
107
Aan den Stadhouder en het Hof had ALVA de zaak verwezen. Zie SCHOTANÜS, 1. 1., p . 758, sijq;.
108
SCHWARTZENBERG-, Charterhoek, I I I , p . 919. ScHOTANUS I.I.,
p. 786. » Op den Landsdag van 6 Mei 1572 hield de President,
» een welspreeclcende man, een schoone reden." SCHOTANÜS, 1.1.,
p. 762. IGRAM trachtte te vergeefs de Staten te bewegen meergeld
op te brengen. In dat jaar waren de Staatsgezinden, hoewel
voor korten tijd, zelfs bij magte, een Provinciaal Hof in
Franelcer te vestigen.

SCHOTANÜS, 1. 1., p. 768. V . B E I J M A , 1.1.,

p. 25. Het verdriet en de groote zorgen, die deze hoogst onrustige tijden opleverden, waren welligt eene der oorzaken der hevige
ziekte, waarin ÎGRAM, in het najaar van 1572, stortte, en waarvan hij
slechts langzaam weder opkwam. Zie J. CAROLUS, 1, 1., p. 129-130.
1 0 9

SCHWARTZENBERG,

1. 3.,

III,

p. 931.

Zie

ook het

re-

quest van de Buitendijksters, met het appointement van A L V A ,
yan 26 Junij 1573, aldaar, p. 940-943, en SCHOTANHS, 1.1., p. 786.
HO SCHWARTZüNBERG, 1. 1 , I I I , p . 946, 948.
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en den 18 November uitgesproken 111 . Zij luidde: » dat
> de uitspraak door SCHENCK en anderen, in 1533 gedaan,
j> van kracht zoude blijven, weshalve de Binnendijksters
» den dijk moesten onderhouden, van het Bild tot Barlin» gen, en de Buitendijksters de overige dijken." — Deze
gewigtige zaak eens beslist zijnde, stelde de voortvarende
Stadhouder de volvoering er van niet uit, waarin VAN
ACHELEN hem getrouw bijstond

112

.

Niet onbeloond bleven deze gewigtige verrigtingen, door
zijne, zeker voorname, medewerking tot stand gekomen.
Nog in dat zelfde jaar werd een gedenkpenning te zijner
eere geslagen. De voorzijde er van heeft zijn , in raadsheerlijk gewaad getooid, links ziend borstbeeld, blijkens het
omschrift: IGRAMÜS ABACHLEN, Frisiae Praeses, A(nno)
Aetiatis) 40. De keerzijde vertoont HERCULES , met zijne
attributen, den leeuwenhuid, knods en den gouden appeltak , door hem uit den tuin van ATLAS geroofd. Het omschrift is: ANIMUM REGE A(nno) D(omim) 1574) d. i. Be-

stuur het gemoed; waarschijnlijk de zinspreuk van IGRAM
FAN

ACHELEN113.

111

SCHOTANUS, 1. 1., 786b, alwaar men voor » op 't uytgaen
» van Augustus" zal moeten lezen » Julij,"
m
ZieWlNSEMirs, 1.1., p, 585-589, en aldaar, p. 586-87, het
Reglement over het opmaken der dijken, den 25 Maart 1574, te
Harlingen gemaakt, en door I. VANACHELEN mede onderteekend.
113
Zie de afbeelding en beschrijving bij VAN LOON, 1. 1., I,
p. 186, die dezen penning bepaaldelijk wil toepasselijk maken op den
eisch (propositie) van nieuwe middelen, voor het onderhoud der soldaten, door hem, namens den Stadhouder, op den Landsdag, in Maart
1574,

gedaan.

Zie

SCHWARTZENBERG, 1. 1., U I ,

p. 964.

WIN-

SBMIWS, JET/af, fol. 210,215. SCHOTANUS, p.788-89. BoR,VlIdeboek,
p. 580-82, en over de » propositie," den 1 Septb. 1574 en 30 Junij
1575, op de Landsdagen, door VAN ACHELEN gedaan, SCHWARTZENBERG, 1.1., III, p. 987 en p. 1014. Deze penning is nog eens in
het koper gesneden, welligt door bewerking van eenen peiminghan-
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în het volgende jaar werd, den 4 Julij, op den Landsdag besloten: » dat alzoe Doctor IGRAM VAN ACHELEN ,
» President in den Hove van Vrieslandt, in tyden van zyn
» officie diverse diensten ende moeyten tot prouffyte van
» den lande van Vrieslant gedaen en gehadt heeft; soe
ï hebben de gemeene Volmachtigen van Oestergoe, Wes)> tergoe ende de Sevenwolden, op ten gemenen Lantsdach
ï als nu binnen Leeuwarden vergadert zynde, geordonneert
•» ende gecommitteert, ordonneren ende committeren midts
» dezen, te weeten, die van Oestergoe IDSAERT VAN DOUW» MA , van Westergoe RYURDT VAN ROORDA , ende van
» Sevenwolden ERASMUS DOUWSMA, omme mit WATZB VAN
» CAMMINGA ,

HERO

VAN BOURMANNIA ,

L Y E U W E VAN B E I J M A

B ende Doctor GHYSBERT AERNSMA , als Rekenmeesters van
v den voorz. Lande (eerst ontfangen ende gehoort hebbende
» de rekeningen van de ommegeslaegen penningen , van
t 't geene ten prouffite van den Lande in den Lants kiste
ji bevonden sall worden over te schieten), den voornoemden
» Meere President, voor de voors'z. diensten, zoe veel te
j> passeren, ende mit sulcke somme van penninghen vut/t
ti 't zelffde overscJmt, « 2 ^ nyet anders, te vereeren , als
7> %y in redelyokheyt bevinden sullen te behoeren 1 I 4 . "
ROBLES ontving ƒ 3,000, waarnaar men de som Ican afmeten, die I. VAN ACHELEN gewierd.
delaar, om, als zeldzaam voorkomende, Penningverzamelaars in de
gelegenheid te stellen, goedkoop, op deze -wijze, hunne collecties te
kunnen completeren, waarin dan zulke uitgeknipte papieren gedenkpenningen op hunne plaatsen, werden nedergelegd, vermits het verknippen der, bij het verschijnen eerst zeer kostbare, werken van
V. MIERIS en v. LooN', tot dat einde, wel zeldzaam geschied zal
zijn. De Hoogleeraar C. P. SERRÜRE vond deze plaatjes bij eenen
penningliefhebber te Gent, en liet dezelve door den Heer C H .
ONGHENA, ten behoeve van het Friesch Genootschap, bij wien
dezelve thans berusten, tot afdrukken weder geschikt maken,
111
SCHWARTZENBERG, 1. 1-, I I I , J). 1023-24.
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Geen wonder dan ook, dat zijn naam prijkte op het
gedenkteeken, den zoogenaamden Steenen Man, door de
Staten van Friesland in 1576, op den zeedijk bij îlarlingen, op de scheiding tusschen Binnen- en Buitendijks,
opgerigt, en twee eeuwen later hersteld 115 .
Op het einde van dit zelfde jaar, 1576, waarin zulk een
openlijk vereerend getuigschrift van de moeite en arbeid,
die hij en anderen zich voor het welzijn van Friesland
gegeven hadden, werd ten toon gesteld, veranderden de
zaken aldaar, en in Groningen en Drenthe, zeer ten nadeele
van de Spaanschgezinde partij. GASPAR ROBLES werd door
zijn eigen, om soldij muitend, volk in Groningen gevangen gezet, en door die troepen ondersteund, kon GEORGE
LALAIW , Heer van Rennenherg, zich als Stadhouder der Stalen in friesland staande houden. Het Hof nam, als zoodanig, den 16 Januarij 1577, daartoe gedrongen, hem aan 11S ,
en wij twijfelen er aan, of ÏGRAM VAK ACHELES reeds den
volgenden dag, met evenveel welsprekendheid en hart als
voor dezen, de «propositie," om geld aan LALAIN, den vriend
van WILLEM van Oranje, te verschaffen, zal gedaan hebben.
Nadat LALAIN (4 Maart Î577) ie Leeuwarden plegtig was
ingehaald 1 1 7 , deed het Hof (12 Maart) de pacificatie van
Gent aflezen. ROBLES , hoewel gevangen, stookte echter
nog steeds onrust in Friesland, en toen zekere WYBE VAN
GOUTOM zich meester van het Blokhuis te Leeuwarden had
gemaakt, liepen de burgers te wapen, en dreigden den
President VAN ACHELEN, dat zij het geweer niet zouden
l i s Afgebeeld en beschreven bij WINSEMIUS, 1. 1., p. 588-89
en elders. Zie ook VAN LEEUWEN, 1. 1., X L I I I . De beide kop-

stukken [Janus hoofd) van den oorspronkelijken terminus of steenen man staan, op een gemetseld voetstuk, in, den tuin van het
Burmania huis te Leeuwarden,
l l e
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SCHOTANUS, 1. 1., p. 800.
SCHOTANUS, 1, 1-, p. 809.
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afleggen, of eten of drinken, voordat zij het Blokhuis
weder in handen hadden. Men dreigde zelfs het leed op
hem te zullen verhalen. Na beraadslaging met het Hof,
vond men middel, door geld, het Bîokhuis van de soldijlooze soldaten terug te bekomen lls.
LALAIW , tot vaste Stadhouder (29 September 1577) benoemd, hield 1°. October van dat jaar eenen Landsdag,
alwaar VAN ACHELEN, namens hem, de goedkeuring van zijnen commissiebrief, van de pacificatie van Gent, en de
betaling van het Duilsche krijgsvolk, verzocht.
In die zelfde maand werd het Collegie van Gedeputeerd e n 1 1 9 tot stand gebragt, ook met het doel, om de magt
van het Spaanschgezinde Hof te verzwakken. Vruchteloos
beklaagde zich dit hierover, en natuurlijk ontstond hierdoor
eene botsing tusschen deze twee staatsmagten, die niet
weinig in hevigheid toeaam, toen het Hof verhinderde, dat
de verklaring, door de Staten (7 December 1577) gedaan ,
om DON JÜAW als vijand van den Staat te beschouwen, gepubliceerd werd. Niet voordat LALAIN zelf in Leeuwarden
overkwam, geschiedde zulks (16 Maart 1578 1 2 0 ) . Deze
nam kort daarna (21 Maart) een stout besluit. Hij liet
drie Raden op het Blokhuis brengen, en drie anderen,
waaronder VAN ACHELEN , in hunne huizen bewaren,
waarop weldra de verkiezing van een nieuw Hof volgde,
dat aan den Aartshertog MATTHIAS werd aangeboden
(18 April 1578 l a l ) . Te vergeefs eischte men daarna van
IGRAM VAW ACHELEN de sleutels der Kanselarij en de ze118

ld., l. l., p . 811.
ScHOTANUS, 1. 1., p. 812, F . SJOERDS, Beschrijving van
Friesland, I I , p. 209. Over het vroegere Collegie van Gedepu119

eerden zie v . BEXJMA, 1. 1«, p . 23 en 49.
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gels af,

hoe hard de Abt van Klaarkamp,

GERARDUS

JACOBI , een der Gedeputeerden , hierop ook bij hem aan-

drong , en zich op den wil van den Aartshertog beriep.
Eerst nadat die wil VAN ACHELEN kenbaar was geworden,
schijnt hij te hebben toegegeven, zoodat, den 14 Julij
1578, het nieuwe Hof zitting konde nemen 1 2 2 , dat later
door WILLEM den eersten geconfirmeerd werd.
Tegen het oude Hof werden, in het volgend jaar, elf
punten van beschuldiging opgesteld, die men bij SCHOTANUS ,
1. 1., p. 828—29, kan vinden opgeteekend. De uitslag was,
dat zij van hunne posten ontzet bleven.
IGRAM VAN ACHELEN, uit zijne hechtenis ontslagen, verhuisde naar Braband, alwaar Koning PHILIPS de tweede
hem tot Lid van den Geheimen Raad te Brussel maakte,
welke waardigheid hij, den 18 Augustus 1598, met dien
van Voorzitter (in plaats van JAK VAN DEN BURCH , f 1597)

van den Grooten Raad te Mechelen , verwisselde 123 .
Hij overleed aldaar, den 28 October 1604, en werd in
de kerk van St. ROHBOUT begraven, alwaar men op zijnen
grafsteen deze opschriften vindt:
AMPLISSIMUS CLARISSIMUSQUE YIR
D. IGRAMUS AB ACHELEN,

EQUES AURATÜS
PRAESES OLIM FRISIAE,
POSTEA SENATUS SUPMEMI,
OBIIT MECHLINIAE, ANNO SALUTIS HUMANAE
1604, 18 OCTOBRIS.
HOCQÜE SUB LAPIDE REQUIESCIT.

lî!

SCHOTANUS, 1. 1., p . 817-18.
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QUI TEGOR EXIGUA SITÜS HIC IGRAMUS ARENA,
ACHELEN A PROAVIS NOBILE STEMMA TULI.
SILYA — DUCIS NATO , GENTILI TEUTONA TELLUS ,
FRISIA PATRE ORBA E S T , PRAESIDE MECHLINIA.
NON QUOD EQUES,QUODERAMMAGNIPARS SUMMA SENATÜS,
SAETA TRUCIS POTUIT FLECTERE JURA STTGIS ;
SED YIRTUS STUDIIS , DURISQUE EXERCITA REBUS
YIYERE ME FAMA , YIYERE MENTE D E D I T 1 2 4 .

Zeeuwarden,
December 1845.

Mr. J. DIRKS.

i 2 i HOYNCK v. P., 1. 1., I, p. 173-74. Deze, 1. 1., I, p, 570,
zegt nog nader, dat IGRAM in de Hoofdkerk van Mechelen, in de
kapel van den H. NICOLAAS, in het koor, begraven ligt, en dat
deze kwartieren op zijnen grafsteen zijn te vinden :
VAN ACHELEN, VAN R I E L L E , VOGELS, BANCK,
HOYTEMA, TlELSMA, ÂYTTA, H A N I A .

Men vindt ook dit grafschrift, met eenige veranderingen, zoo ala
18 Septembris voor Octobris, BALCK voor BANCK,

TIELTSMA

yoor TlELSMA, in het werk, Provincie, Stad ende Districkt van
Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, enz., door (den
Graaf J. T . D . J. CÜYPERS D ' ALSINGEN en A. VANDEN EYNDEN),

Brussel, 1770 4to, dl. I, bl. 49. — IGRAM'S yrouw overleefde
hem.

/Stamboek; 1. i.
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Pag, 328, reg. 2 3 , staat: ecueil, lees: Recueil.
x 331, j 4 e n 5 ,
» zeer den Bisschop van Utrecht,
lees: den Bisschop van Utrecht
zeer.
» 341, » 34,
> aan het strand, lees: vroeger aan
het strand gelegen.
» 349, » 18,
» MILDNVM, lees: MILDNÂM.
»
»
» 19,
» DLIMNAW, D DLIMNAW.
» 360, j> 28,
» in te voegen: p. 301.
y> 368, » 2 5 ,
» cancellarij, lees: kanselarij.

Wumkes.nl

