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(Vervolg van deel V, blz. 192.)

XVII . Munten van Bruno III., Eghert I. en Egbert IL,
1038—1090.

XVII I . Friesche stedelijke munten, uit de vijftiende eeuw.
X I X . Munten van de hertogen van Saksen, als bewind-

voerders (gubernatores) in Friesland (vervolg van
N°. XVI).

X X . Toevoegsels en verbeteringen op bijdragen I—XIII.

X V I I . MUNTEN VAN BKTJNO III., EGBERT I. EN EGBEET II.

1038—1090.

X oen wij, in het voorjaar van 1848, het derde vervolg
(N°. XIII'—XVI) onzer Bijdragen tot de munt- en penning-
kunde van Friesland in het licht gaven, dachten wij onze
taak, met betrekking tot de gedurende de middeleeuwen
in Friesland geslagen munten, voor geëindigd te kunnen
beschouwen. Wel bevroedden wij, dat wij, met der tijd,
nog wel eens in staat zouden gesteld worden, om eene
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nalezing daarop te kunnen leveren; maar dat de naoogst
grooter dan de oogst zelf zoude zijn, was niet te vermoe-
den. En toch is zulks liet geval, en, met betrekking tot
flp Friesche munten uit de elfde eeuw, kan men zeggen,
dat het vroeger geleverde slechts eene voorproef was.

.Reeds in 1847 berigtte D*". B. Von Köhne(l), in een,
later ter onzer kemiisse gekomen, verslag onzer Bijdragen,
N<-\ VII—XII (2), dat zich een belangrijke vond Friesche
munten, uit de elfde eeuw, in de Keizerlijke Eremitage
te St. Petersburg bevond, waarop hij later terug zoude
komen.

Deze beroemde oudheid- en muntkundige heeft zijne
belofte gestand gedaan, en als vrucht van eenen lang-
durigen arbeid ontvingen wij onlangs van hem ten ge-
schenke een boekdeel, getiteld: Ueber die im Mussischen
Reiche gefundenen abendländisclien Münzen des X., XI. und
Kil. Jahrhunderts (3).

Het is hier de plaats niet, om over de belangrijkheid
fan dezen arbeid voor de geschiedenis, oudheid- of munt-
kunde van Duitschland, Engeland, Ierland, België,
.Frankrijk, Zwitserland, Zweden en Moorwegen, uit te
weiden. Met betrekking tot de Nederlandsclie, bijzonder
van de Utrechtsche, Tielsehe, De ventor sclie en Maastricht-
sche munten uit de elfde eeuw, hebben wij zulks elders
gedaan (4), Onze taak is nu, verslag te geven vjin de

/
(1) Commandeur, ridder etc , adjunct van den direkteur der

tweede afdeeling van het Museum der Keizerlijke Ereiaitage.

(2) Mémoires de la Société d''Archeologie et de Numismatique

de St. Petersbourg, 1847, I, p. 217-18.

(3) St. Petersburg, 1850, IV, 228 SSi, met IX platen, met

113 munten, behalve du houtsneûngurcn, zijnde een der 30 afzon-*

sierlijke afdrukken uit de Mémoires de ia Socièté Impériale d'Ar-

cheologie de St. Petersbourg, vol. III en IV, 1849-50.

(4) In de Algemecne Konst- en Letterbode^ 14 en 21 Febr. 185.1»
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Bruno- en Egbert-munten, in Von Köhnes werk beschre-
ven en gedeeltelijk afgebeeld.

Dat de Illde afdeeling, Friesland, daarin eene belang-
rijke plaats beslaat, blijkt reeds daaruit, dat van de 557
beschrevene munten 160 tot deze afdeeling behooren,
waaronder 137 Bruno- en Egbert-nranten en 1 van koning
Hendrik IV., van Stavoren.

Eene eerste vraag is natuurlijk, waar deze munten zich
bevinden? Wij zeiden reeds: in de Keizerlijke Eremitage
te St. Petersburg. Eene tweede: van waar komen zij ?
Uit Polen; liet juiste oord der vinding is niet met zeker-
heid aan te wijzen (5); maar ook elders, in de landstreken
aan de Oostzee gelegen, heeft men overoude Nederland-
sche munten gevonden (6).

Hoe komen die Nederlandsche munten zoo ver van
huis ? vraagt men welligt. Von Köhne tracht dit in eene

(5) Von Köhne, 1, 1., S. 11, 15, 29, 40 en 76; er waren twee
vonden. De eene bevatte meer dan 500 denarii of penningen,
hoofdzakelijk van Bruno III . , Egbert ï. en I I . , Bernulphus, bis-
schop van Utrecht (1027-1054), te Utrecht en Groningen, en van
Willem, zijnen opvolger (1054-1076), alsmede Tielsche, en welligt
ook Deventersche, munten. Von Köhne stelt, S. 30, den tijd van
het begraven van dien kleinen schat op 1071-72. Wij zouden
zulks op 1100-1110 stellen, omdat er munten van Egbert I I , ,
•j- 1090, en ook eene van bisschop Burchard, van Utrecht (1098-
1112), zie 1. 1., S. 95, bij gevonden zijn. Egbert II . toch kan in
1071-1072 hoogstens 12-13 jaren oud geweest zijn. Zie Bijdrage Iy

noot 32»
(6) Zie Bijdrage I, en Von Köhne, S. 17, b, v. in 1847 bij

Zwenigorod (gouvernement Moskou), en in 1824 bij Plock, van
ï i e l ; bij de stad Werro, aan het meer ïammula, van Egbert I I . ,
van Docium, en van keizer Hendrik IL , van Deventer, beschre-
ven door prof. Kruse, in zijne Necro Livonica, p. 18, ns. 35. Zie
ook Von Köhne-, I. 1., S. 25-26. Van Utrecht, van bisschop
Bernulphus (1027-1054), ï. ).,, S. 26, enz.
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§, „ die Ankunft dieser Münzen in Russland", ook met
betrekking tot de andere gevondene munten, op te hel-
deren. Hij zegt: „ Slechts door den handel kan dit geld
in Polen en Kusland gekomen zijn; en dit is des te
waarschijnlijker, omdat men bij de munten ook somtijds
schalen en gewigten gevonden heeft, hetwelk zekerlijk
kooplieden aanduidt, uit hoofde destijds het geld, wanneer
eenige betaling van belang geschiedde, gewogen werd (7).
Een bekende handelsweg ging over Olmütz, Krakau,
Sandomir, Wladimir, naar Kiew, en dat deze van Duit-
sche kooplieden gebruikt werd, bewijzen de in liet Wla-
dimirsclie gouvernement gedane vonden van munten. Van
Kiew trokken de kooplieden deels zuidelijk, om met de
Arabieren en Bizantijners te ruilen, meest echter noorde-
lijk, over Tschernigow, Mohilew, Smolensko, naar Now-
gorod, waarheen ook de weg aan de kusten der Oostzee,
uit Friesland, over de havenplaatsen Kolberg, Dantzig
enz., voerde. De laatste schijnt echter meer van Deenen
en Noormannen, dan van Duitschers, gebruikt te zijn."

Het veelvuldig vinden van oud vreemd geld in Kusland
komt ook daarvan, dat de kooplieden, uit het toen ter
tijd nog weinig industriële Duitschland, slechts weinig
koopwaren in Rusland invoerden, maar veeleer derwaarts
reisden, om pelswerk en andere landsprodukten, in het

(7) Von Köhne, 1. 1,, S. 6. De Duitsche en Angelsaksische
penningen {denarii) werden, bij kleine sommen, geteld, en nakr
schellingen, op 12 penningen ieder, berekend; bij grootere naar
ponden en marleen gewogen. De munten verschilden te zeer in
gewigt. Van daar ook, dat men dikwijls fragmenten in muntvonden
aantreft, omdat men ze toch woog als zilver. Die fragmenten
waren tevens Scheidemünz of pasmunt, en het breede kruis op
sommige diende ter juistere verdeeling of doorbreking, Voorbeel-
den van gevonden weegtoestellen vermelde Von Köhne, S. 19 en
20; in 1848 zelfs in Lapland, op 67o N. B.
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bijzonder Grieksche (vooral gijden) stoffen, reukwerk,
specerijen, edelgesteenten, en al, wat het Oosten kost-
baars opleverde, te koopen, waartoe zij te Kiew gelegen-
heid vonden.
/ Als het bekwaamste ruilmiddel, als het gemakkelijkst te
vervoeren, en algemeen bemind en verbreid, diende het
geld, en, uit hoofde men het woog, welligt ook sieraden
van zilver, welke men dikwijls in Rusland bij geldvonden
heeft aangetroffen (8). Ook had men in Rusland, voor de
14de eeuw, toen men aldaar begon te munten, geen ander
dan vreemd geld in omloop.

Men voerde dus veel geld uit, om de produkten van
het Oosten te koopen, even als nu nog grootendeels met
den inkoop van thee in China het geval is; en daarbij
was het geld oneindig veel schaarscher dan thans, en
werd later dikwijls, gewinshalve, hermunt. Hierin vindt
men de oplossing der vraag, waarom ons overoud geld
meer in het noorden, dan hier te lande, in den grond
gevonden wordt (9). Ook andere landen deelen met ons
in het zelfde lot; waarbij nog deze omstandigheid komt,
dat van die munten meestal een aantal te gelijk buiten-
lands gevonden wordt, als een aan de aarde , door koop-
lieden, toevertrouAvde schat, terwijl, wanneer hier te lande
al eens eene enkele, door acht eeuwen tijdsverloop ver-
roeste of half verteerde, Bruno- of Egbert-munt mogt

(8) Welligt ook Friesche, uit de elfde eeuw? Althans bij een
der vonden van Friesche munten was » eine schön erhaltene Schnalle
(gesp)", in het bezit van graaf A. Uwarow. Von Köhne, 1,1.,S. 11.

(9) Een denarius van Egbert I I . , van Staveren, werd, niet
lang geleden, bij of te Egmond Binnen gevonden. Zie prof. Van
Der Chijs, Letterbode, 1850, n". 40. Bij de teregtwijzing over de
beteekenis der beelden op de keerzijde is den S. ontsnapt, dat wij
in 1845 en 1846 zulks mede reeds opgemerkt en verbeterd hadden.
Zie Bijdrage III, noot 6, en Bijdrage X, n°. IV.
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gevonden worden, deze meestal niet onder cle oogen van

deskundigen komt.

Ten einde onzen arbeid zoo volledig mogelijk te maken,

zullen wij getrouw overbrengen, wat Von Köhne, S. 76—

91, mededeelt, en daarbij onze aanmerkingen en ophelde-

ringen in de noten voegen.

BRUNO III.

1038—1057.

De munten van dezen graaf waren reeds door Mader,

Becker, Grötz en andere muntnavorschers, in oogenschouw

genomen, maar door Mader, op eene wonderlijke wijze,

aan Brundusium toegekend (10). Grötz heeft (p. 65) den

waren muntheer vermoed. 'De ontcijfering der steden,

(10) Zie Bijdrage I, noot 5 en 6, en III, noot 4 en 6, Bij
Geo. Frid. Timm, Fortsgneise over Mynt— og Medaille-SamJing
(3 dl., Kjöbenh. 1831-1834), I I I , 1, 168, zijn het Westphaalsche
munten. In de Numismatische Zeitung (Weissensee 1843), S. 196,
zijn het munten van Bruno II . (872—1014) : » «Hein der Verfasser
jener Abhandlung befindet sich in einen groszen Irthum, denn in
den dnrch ihm bezogenen groszen Münzcnfund von Egersund war
nicht eine einzige solche Münze". (Uit eenen brief van Von Po-
sern Klett, te Leipzig, d.d. 10 Oct. 1846 (f 1850, aie Revue de la
numismatique Beige, VI , p. 347). Deze plaatste zelf ieîs over de
Bruno-munten in de Blätter für Münzlunde, 1835. Von Köhne,
1. 1., 5. 220, meldt nog, dat de heer 'Morel Fatio (in de Revue
•numismatique, 1849, p. 468 sqq.) verscheidene bij den bouw der
St. Pauluskerk, bij Rome, gevondene munten van Bruno I I I . , met
JDoccugga, aan Zurich en een dorp m het kanton Bern, Duggingen,
wil toekennen, alhoewel reeds de heer San Quintino, te Turin, bij
de beschrijving van den zoo even vermeiden vond, de ware munt-
plaatscn, Dockum en Stavoren, herkend had, De naam ya\VBrpn
zag M. Fatio voor dien van eenen muntuiecstur aan. Men/ziet uit
dit vinden van Friesch geld, zelfs bij Rome, hoe ver'die munt
zich verspreid had.



VAK FRIESLAND,

zegt Von Köhne, was echter aan de heeren Thoinsen, te
Kopenhagen, en Dirks, te Leeuwarden, welke beide een
grooter aantal Bruno-munten in oogeuschouw konden ne-
men, voorbehouden. Hunne opmerkingen worden door
onze vonden bevestigd en vollediger gemaakt.

Bruuo III. was de zoon van Ludolf, graaf van I'rnns
wijk, aan welken zijne gemalin Geertrui de graafschappen
Staveren, Ooster-, Wester- en Islego, als nalatenschap
van haren vader, graaf Arnold, aangèbragt had(11).

Ludolf, van welken geene munten bekend zijn (12),
stierf den 23. April 1038, en liet aan zijnen oudsten zoon}

Bruno, het bestier zijner uitgestrekte bezittingen na.

(11) » Een vaste regel toch is het in leenregt: Cum de feu*
dorum legibus quaeritur, servientis non dominantis praedii mores
ac leges intueri oportet. Men ziet dit dan ook in de Neder-Lo^
tharingische leenen (gelijk dat van graaf Arnold was), na hunne
vereeniging met het Duitsche rijk, plaats grijpen. Overal zien
wij feudci proTniscua, d» i,, bij gebrek aau mannelijk oir, de doch*-
ter haren vader in het leen opvolgen," Mr. S. De Wind, Verh,
over den aard van het leen van het graafschap Holland, 1847^
Nieuwe reeks van Verh. van de 2de Klasse van het K. N, Insti—
tuut, I, 1850, blz. 41-42.

(12) De munt met Fresonia, onder n°. 30 afgebeeld, en in de
Bijdrage VIII beschreven, is zekerlijk eene keizerlijke munt, van
keizer lioenraad Iï . (1024, keizer 1027-1039). De Duitsche ko-
ningen (of, na hunne krooning door den paus, de keizers) sloegen
alleen de publieke munt [moneta publica'), welke in het geheele
rijk gangbaar was. De pagus (goëîi) en comitatus (graafschappen)
hadden hunne bijzondere munt, meestal geslagen in de hoofdplaats
van het district. Ferd, Heiiaux, in de Revue de la numisjnatique
'Beige, IV, p. 76j Wij zullen later zien, dat ook in mercatus
(marktplaatsen) geld geslagen werd, Ook verkocht men in die
dagen het muntregt: f> L'empéreur Henri, par dipiorue doimé «
Stavelot, en 1040, vendit à 1'abbaye de Wivelles Ie droit de baclie
nionnaîe." Serrure, Notice sur Ie càhinet du prince De I/igne,
1847, p. 182,
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In Junij 1057 bleef Bruno bij Mendorf (IsTeuendorf ),
aan de Saaie, in een gevecht tegen Otto, markgraaf der
Noord-Saksische mark, en liet zijne landen aan zijnen
broeder, Egbert L, na. Bruno's muntplaatsen waren
Bolsward, Dockum, Leeuwarden en Staveren, wier na-
men meer of minder verminkt op zijne munten voorkomen.
Daarbij komt nog, dat de munten van Bruno III. zeer
verbreid en gezien waren, zoodat zij weldra nageslagen
werden. Eenige dier navolgingen schijnen van den bis-
schop van Utrecht uitgegaan te zijn; men kan zulks niet
alleen opmaken uit den kromstaf, in plaats van den scep-
ter , voor het koninklijk borstbeeld geplaatst, maar vooral
ook daaruit, dat er later dergelijke munten, als die met
BK,VN op de keerzijde , tusschen twee parellijnen, met
BVECH, door den Utrechtschen bisschop Burchard
(1098—1112) geslagen zijn (13).

Al de Bruno-munten (denarii) vertoonen op de voorzijde
het borstbeeld van koning Hendrik III. (1039, keizer
1047-—1056), regts gewend, met eenen kruisscepter.
Exemplaren met liet links gewend borstbeeld zijn in de
Russische vonden niet voorgekomen. Op de keerzijde
vindt men den naam der muntplaats, en in het veld, tus-
schen twee parellijnen, den naam van den graaf, BKVJSF
(Bruno III.). Al naar dat op deze munten Hendrik III.
den koninklijken ef keizerlijken titel voert, zijn deze pen-

(13) Deze ook voor de handelsgeschiedenis van Friesland zeer
belangrijke munt beschrijft Von Köhne, 5. 95, n°. 226 (plaat VI,
n°. 12, bij ons n». XV), aldus:

Vz.: ' . R. ••• Gr (achterwaarts). In het veld, op een
balk: + BVRCH

Kz.: SC • SI MA (sancti Martini). Borstbeeld van den h.
Martinus (beschermheilige van Utrecht), met een kruis in de
linkerhand.

Gevonden, met Bruno-munten, in Polen.
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nineren tusschen 1039—1047 en tussclien 1047—1056 se-
slagen. Meest is Hendriks titel slechts met IE aangeduid,
hetwelk eerder REX dan IMPERATOR schijnt aan te
duiden.

a. Bolsward.

Voorzijde. Keerzijde.

67. + HENPICVS IE E f ^T •BR•VN•
Ai o 11

68. + HENEICVS IE ^ ^ - K ' • BK • Yy\ •

69. +HENKICVSE ? 2 ^ ï ( > ) - BR-VN •
KI A l

Uit vergelijking, zegt Von Köhne, met de bij Dirks
(Ilde vervolg, n°. 17 en 18) afgebeelde munten met
BODTISWER zien wij, dat de n°. 67—69 reeds tot de
klasse der navolgingen behooren. De met (*) gemerkte
omschriften staan achterwaarts.

b. Dockum.

1. Met Henricvs rex.

Voorzijde. Keerzijde.

70. + HEKHCII~ E ^ S ^ .BKVH-

71. Gelijk. Gelijk. -PKVH-
71». (Op p. 220.) Gelijk. Gelijk. -BRVN-
72. + HEMRICVS RE Gelijk. • BR-VN•
73. + HEMRICVS I RE Gelijk. Gelijk.

74. + HENRICVæ IE ^ 7 W Ge l iJJ-
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Voorzijde. Keerzijde.
VGGA

75. + HENRICVCQ IE ^rü^rr ' B E ' W s

76. + H E N P - I C V S I E Gelijk. -BR-VJN'
77. Gelijk. Gelijk. -BE-W!"
78. + HENRICVS IE Gelijk. • BRVH •
79. Gelijk. Gelijk. -BR-VN-
80. Gelijk. Gelijk. -BR-Vvi '
81. + HENRICVS ERS Gelijk. BEüVN

2. Met Henricvs imperator.

T)OPC
82. + EIHRCIVS IM - ^ ^ t BÏWN : (14)

Behalve deze nog verschillende navolgingen, gedeeltelijk
met den boven vermelden bisschopsstaf, in plaats van den
kruisscepter, die zicli ook op n°. 7 (70?) bevindt,

c. Leeuwarden.

1. Met Henricvs rex.

Voorzijde. Keerzijde.

83. + HENEICVS IE S I T , * N -Blt-VK
V JbClL JL ( )

(14) Voorzijde. Keerzijde. /
VGG"AT I

+ HE(I)NRICVS KE -J^TT^? BRVN l

(Verz. Von Posern Klett, 1848.)
A.CCV

+ HENRICVS ER ÏT7T7̂ =r BRVKI ̂

{Vcrz» S tricktir, te ' s Gravenhage.)
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Voorzijde. Keerzijde.

84. + HEINEICVS IE ^ g ^ ( # ) -BR-VM-

LIVN (*)
85. + HERVIICVS PE - ^ ~ ; • BE • ViA •

•*»• V3.O -i-

TIVA (*)
86. + HENRICVS IE ^ E Ö n •-BR"VN*

87. Gelijk. YEËO(*) Gel i jk '

88. +HENEI-CVSIE ^ ^ -BR-VN-

VPEO
89. + HENPICVS IE ^j~ Crelijk.
90. Gelijk. Gelijk. -BR-V^|-
91. + HENPICVS IE© Gelijk. -BR-VH-

92. +HENEICVS-I-E ^ ^ ^ -BE-VN-
UVA

93. Gelijk, L-^ Gelijk.

94. + HENPICVS IE ^ ^ £ ? ' B K " V H '

VBEO (*)95. +HEIKFAlCVSo ^ ; -BE-VU
A • • •

2. Met Henricvs ir (imperator).

96. + HENRICVS IR ^ Ä m -BRVvi-

97. + HEl/IEICVS IE ^ ï ^ • BE- Vi/| • (15).

(15) Voorzijde. Keerzijde,

a. + HENRICVS EP ^ r r ^ BfiVN

(Verz, Von Posern lilett, 1848.)
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De naam der stad is op de regelmatige exemplaren

LIVNVEET; op andere bevindt zich in plaats van de L

eene T , nu eens staande, dan weder omgekeerd.

d. Staveren.

Voorzijde. Keerzijde.
O T A TT

98. + HENEICVS EE |gQg/#x -BEVN-

STAV
99. + HE • NEICVS IE -^~ ... • BE • VN •

VKÜJO ( )

100. + HEN • EICVS I • E ^ J p ' $ • BE VN •

De naam Tan Staveren, volgens deze munten, zegt Von

Köhne, is alzoo Staveron, Stavervn (16).

Het gebruik der P voor R is niet vreemd, zie ook n°. 85, PE(X).
Voorzijde. Keerzijde.

Ï3R V
b. + HENRICVS IE —~ «BR-VN

(Verz. Friesch Genootschap, 1850, door Dr. Köhne.)
c. d. Met XIAV VERO en XIAV VREO

(Geschenk van den staatsraad De Reichel, te St. Petersburg.)
Wij hebben wel eens gemeend, deze onder de verminkte Stave-

rensche te moeten rangschikken; maar geloovcn nu eerder, dat het
eenigzins verminkte .Leeuwarder muntefl zijn.

(16) Voorzijde. Keerzijde.

a. + HEKlRICVS-RE lL£AZ BRVN

- • u
b. + HEK|(RI)CVS EP • ' ' ' A BRVKl

/ \ hjiü
(Verz. Von Posern Klett, 1850.)

. HENRIGVS IE» 1^2 (*
ÏTTÄ

(Verz. Stricker, te 's Hage, 1851.)
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Behalve deze bevonden zich nog bij de gevondene eeni-
ge, waarvan ik, zegt Von Köhne, de muntplaatsen niet
ontcijferen kan.

Voorzijde. Keerzijde.

101. HEFEICVS IE S ö K ^ 'BR-VVI

102. Gelijk. R(JDÏ B R " V N

103. Gelijk. ^ 1 -BE-VH

104. +1/SEVECISEE ^ | ( # ) 'BE-VN

105. +HEIVIE....EE ^ £ 0 ( # ) + E ^ Ü

De beide laatsten behooren reeds tot de bestaande na-
volgingen ; de eerste schijnen den, waarschijnlijk vermink-
ten , naam eener muntplaats te bevatten.

EGBERT I.

1057—1068.

Egbert, die zijnen broeder opvolgde, staat bekend als
een getrouw aanhanger van zijnen bloedverwant, den jon-
gen koning Hendrik IV., welken hij, op Pinksteren van
het jaar 1062, liet leven redde, toen Hendrik, om den
aartsbisschop Hanno, van Keulen, te ontkomen, zich. van
het schip in den Eijn stortte, en door wien hij, in 1067,
met Thuringen beleend werd. Toen hij, in 1068, krank
werd, bewerkte hij, dat, nog bij zijn leven, zijn zeer jonge
zoon, Egbert II., welken hij bij Immula of Irmingard, de
weduwe van den hertog Otto van Schwaben, verwekt
had, met het markgraafschap Thuringen beleend werd.
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Wij kennen, zegt Vort Köhne, liem de volgende mun-
ten toe.

106. Voorzijde. + ECBEKTVS. Gekroond borstbeeld
van Hendrik III., met den kruisscepter, regts
gewend.

Keerzijde, -f SEL-NROvi (van onder af begin-
nende). In het veld, tusscnen twee parellijnen,
BEVN-(17).

Deze merkwaardige munt moet terstond na Bruno's
dood geslagen zijn. Men ziet, hoe Egbert den door zijnen
broeder ingevoerden en wijd en zijd gangbaren munttype
niet terstond durfde veranderen, en eerst iets later liet
waagde, eenen nieuwen munttype, welke zelfs toen nog
niet geheel van dien van zijnen broeder afweek, in te
voeren. Deze nieuwe type vertoont op de eene zijde een
kruis, met eenen kogel in ieder hoek; en op de andere
zijde, in plaats van den naam BB,VN, maar toch even
zoo tusscnen twee parellijnen, liet woord NOTA of MOTA
(moto), eene verkorting voor moneta (munt). Wanneer
daarbij de naam van den heer der munt of van de munt-

(17) Selnron of Selnrvm. Is het Selwerd, bij Groningen? De
terra 8elewert komt voor in 1169 (Driessen, Monumenta Gronin-
gana, p. 4). Eene ecclesia in Selewertk in 1207 (1. 1., p. 13).
Een abt van Sylowert in 1254 (1. 1., p. 27). Maar, wat meer af-
doet, er stond het sterkste kasteel tusschen Lauwers en Eems; het
geregt van Selwerd is bekend, en in een later gedeelte der middel-
eeuwen moet er ook munt geslagen zijn, blijkens eene munt in het
bezit van prof. Van Der Chijs, te Leiden, en door dezen in zijne
bekroonde Verh, over de Nederl. middeleemvsche munten uit te
geven. (Zie ook Oudheden van Groningen, bîz. 337. Tegenw.
staat van de Ommelanden, blz. 176.) Afgebeeld bij Von Köhne,
pi. IX, rfi. 6; op onze plaat u3. 1.
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plaats in den eersten naamval staat, zoo heeft zulks niets
bevreemdends voor hem, die met liet Latijnsclie spraak-
gebruik in de middeleeuwen bekend is. De heer Dïrks,
zegt Von Köline (Bijdragen, Ilde vervolg, blz. 130), is
het niet geheel en al met zicli welven eens, of hij deze
munten aan Egbert den vader of aan den zoon toeschrij-
ven zal; wij gelooven evenwel, dat zij den tijd tusschen
Bruno III. en Egbert II. aanvullen, en daarom hunnen
oorsprong aan Egbert I. verschuldigd zijn. Tot hiertoe
waren slechts drie zulke munten, van Bolsward, Dockum
en Staveren, bekend (Dirks, Ilde vervolg, n°. 22); wij,
zegt Von Köline, brengen er nu ook dergelijke zonder
muntplaats, alsmede van Leeuwarden, van Emnigheim,
en eindelijk van eene nog niet ontcijferde muntplaats, te
voorschijn,.

Dat de naam van den koning niet op deze munten
voorkomt, kan geene hindernis aan de zoo even gedane
toewijzing aanbrengen: want toemnaals hielden reeds dik-
werf zoo wel geestelijke als rijksvorsten op, dien op hunne
munten te plaatsen (18).

De hoofdvarianten van deze munten, allen zich in de
Keizerlijke Ereniitage bevindende, zijn de volgende.

a. Zonder opgave van muntplaats.

Voorzijde. Keerzijde.

107. +EGBEETVS f l^ l fO ' " | 0 T A ' (19)"

(18) De minderjarigheid van Hendrik IV. laat het ontbreken
van den koningsnaam ook regtvaardigen, weshalve, dit ons be-
zwaar opgeheven zijnde, wij nu ook deze munten aan Egbert I,
toekennen.

(19) Afgebeeld plaat IX, n'. 7: bij ons ii>. ï î ,
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b. Bolsward.

Voorzijde. Keerzijde.
EOBE

108. R T V S • -NOTA- + BODLVSVRE j+r
109. Gelijk. Gelijk. + BODLINVVE (20).
110. Gelijk. Gelijk. + BDJINVVE
111. Gelijk. -i/|OTII- + BODLVSVER
112. Gelijk. - IIOTn- Gelijk.

RTVS
113- Ë C B Ë f ) ' N 0 T A - G e l*k-
114 Gelijk. -T/1OTA- Gelijk met <-r\~

115- i S l o Gelijk Gelijk met (-)-.

116. ËCBEC) G e l i j L + BODLVSVBE-H*.

Al de niet nader aangeduide munten hebben op de
keerzijde een kruis, met vier kogels in de hoeken.

c. Dockum. "̂"~~-̂ -

Voorzijde. Keerzijde.

117. +ECBEETVSI H § X ( * ) 'NOTA-(21).

118. + ECBERTVS Gelijk. «N0-TA
119. Gelijk. Gelijk. -^O-TA-

120. Gelijk. Â S G V O ' N 0 T A '
121. Gelijk. Gelijk. -A-TON-

(20) Afgebeeld plaat IX, n". 8; bij ons n». I I I .
(21) Ook Von Poseru Klett bezat eene munt van Dockum, met

H O T A , afkomstig van den heer ïhomsen, te Kopenhagen.
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Voorzijde. Keerzijde.

122. + ECBEETVS TT^rTr^ -ATOyi-
AbrbrV ( )

123. Gelijk. Gelijk. -ATII-
124 + ECBEETV? Gelijk. -AT©N-

125. +ECBEETVS -y^fff 'A T 0 N '
126. + ECBEETÏJS Gelijk. Gelijk.

127. + ECBEETV2 \~X ,J 'HTOvi-
VöoA(')

m. Qdät SOgH -NOTA-

129. + ECBEETV l • Gelijk. Gelijk.

130. +-ECBEETVS T ^ w -1/|OTA-

131. ECBEETVS(*) Gelijk. Gelijk.
132. Gelijk. Gelijk. -ATCVl-
133. + ECBEETVS ÏSSS -VlOTA-

JÜUüO
134. Gelyk, ^ -ATON-

135. Gelijk. Ï§§C(*) ' N 0 T A -
136. Gelijk. Gelijk. -|/|OTA-
137. + ECBEETVS • Gelijk. Gelijk.
138. Gelijk. Gelijk. -NOTA-

139. Gelijk. "îXJÜcV) ^ | 0 T A

140. Gelijk. MSÜ(*) ' ^ 0 ^ ' •

141. + ECBEETVS H U ( * } 'NO-TA-

142. + ECBEETVS- Gelijk. -NOTA-
143. Gelijk. Gelijk. • NO-TA •
VI. 2
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Voorzijde. Keerzijde.
144 + EOBEETVS Gelijk. -NOTIE-
145. +ECBEBTVS(*) Gelijk. -NOTA-

146. + ECBEETVS 350730 (•) " A T 0 N

d. Leeuwarden.

LVVA
147. + ECBEETVS K S T H (*) > l / i 0 T A '

148. + ECBEETVS- Gelijk. Gelijk.

149 + OBEKTIIS ÈBTy. (*) > v 1 0 T A

150. + ECBEETVS E E ~ Ï H ( * ) 'NOTA-(22).

FETN
151. + ECBEETVS EvfAC) 'V\°TA'

e. Staveren.

152. + ECBEETVS- & m n 'NOTA-

153. + ECBEETVS S ö ¥ ( * ) G e l iJ k( 2 3)-

154. Gelijk. ERON(») ' M 0 T A

155. + ECBEETVS- ^m(*) 'vl0Tx'

156. Gelijk. Gelijk. -NOTA-
157. -f ECBEETVS I Gelijk. • i/|0TA

158. + ECBEETVS- S Ü ( * ) N 0 " T A "

(22) Afgebeeld plaat IX, na. 9; bij ons n". IV.
(23.) Zie vroeger de afbeelding n., 22.
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Voorzijde. Keerzijde.

159. + ECBERTVS M ö ¥ o ' N 0 X A '
EC3E

160. gxÜS(*) <NOTA« + STAVEEOi/i

Deze laatste munt kwam slechts in een eenig exemplaar
voor.

f. .Enihlicheim ?

Voorzijde. Keerzijde.

161. +-EMNIGIIM 5 S S 'NOTA-

Deze zonderlinge munt voert niet den naam van den
muntheer, welke waarschijnlijker door eene vergissing van
den stempelsnijder, dan wel opzettelijk, weggelaten werd.
Ook de keerzijde bevat den eemgzms verminkten naam
van de muntplaats, te weten EMCHCHEIM, voor het
gewone Emnigheim (24).

(24) Von Köhne merkt, S.82, (3), op, dat men ook in dorpen
en sloten, ja zelfs in molens, munten sloeg, en gist, dat deze munt
aan het oude dorp Emblicheim, niet ver van de rivier de Vecht,
in het graafschap Bentheim, waar welligt Egbert eens een slot be-
zat, is toe te schrijven. Wij zouden die munt liever aan (Wester)
Embden, in Fivelgo, toekennen. Het was zeker in de elfde eeuw
eene marktplaats. In de dertiende eeuw heet het toch dikwijls niet
Emetha, msiavforum (de markt). Zie Matthaei, Analecta, I I , p. 195.
(In 1379 komt het voor het eerst als {Wester) Mnietha te voor-
schijn. Driessen, 1. I., p. 906.) Het was bovendien oudtijds eene
belangrijke haven, die, toeslijkende, aan Appingadam haren bloei
overdroeg. Zie Matthaei, I. 1., p. 133; »ita ut ibi esset portus
navium, qui cum in Emetha esset obstructus et desiccatus (13de
eeuw)" etc, Zie ook de in onze Verhandeling over den. koop-
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g. Onbekende muntplaatsen.

"V oorzijde. Keerzijde.
ECBE

162. gFJ^ (#) -IIOTII- + MDINISIM

163. +ECBEETVS' Ü Ü m 'BO-ED-

164. + ECBEETVS- RËRËJ*) GeliJk-
165. Gelijk. g g § £ > Gelijk.

166. + ECBE3TVS ËaÊTTf) E 0 1 I D

Het omschrift der keerzijde van 162, zegt Von Köhne,
herinnert den naam van Minden (25). Echter is het on-
waarschijnlijk , dat Egbert, op de eene of andere wijze,
deze stad bezeten heeft. Bij de laatste munten moet BOED
bij den naam van het oord behooren, en wij laten het aan

handel der Friezen voor den dood van Karel den grooten, 184&,
blz. 21, ( 2) , en blz, 158, (2) , aangehaalde plaatsen, en Oudheden
van Groningen, blz. 381. Wij zullen later zien, dat ook Win—
sum en Garrelsweer, in die streken, markt- en muntplaatsen
waren. Het eene was bijna onafscheidelijk van het andere in die
dagen.

Emisgo, JEemsland, kan het moeijelijk zijn. Dit heet in 1062
JEmisgo: » comitatum in pagis Emisgoa, Westfala et Angeri siturn."
Lindenbrogii Scriptores rerum Germanicarum, Hamburgi 1706,
fo., p. 141.

(25) N». 162, van achteren op gelezen, geeft M1S1NIDM. Kan
het ook Meissen zijn ? Egbert was ook graaf van Meissen. Kun-
nen de ons onbekende Notizen iiber dia Geschichte der altesten
Marlcgrafen von Meissen {Berichte der Gesellsch, zu Leipzig, 1828)
zulks ook ophelderen ?
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Friesche onderzoekers der geschiedenis over, die te vin-
den (26).

(26) Wij gelooven met den heer Von Köhne, dat BORD, en
wel bepaald als aanvangsjllabe, gevoegd moet worden bij hetgene,
dat in het randschrift gelezen wordt. (Zie Von Köhne, plaat IX,
n°. 10; bij ons n°. V.) Wij krijgen dan den naam (n°. 163) van
BORDNERERERE of (n«. 166) BORDNEREREN. Een der beide
deelen, RERE of NERE, houden wij echter voor eene herhaling,
iets op munten meer voorkomende. Er blijft dus over Bordnere
of Bordsren of Bordrere oï Border er. Wij vinden hier eenen naam,
verwant met of afkomstig van de Middelzee, het Boerdiep, dat
vroeger Friesland scheidde, in 1223 Bordena genoemd (» Transüt
ultra Bordenam," Matthaeus, 1,1., I I , p, 66 en 87. Zie onze verh.
Noord—Nederland en de kruistogten, § 11, in De vrije Fries, II)»
en dat, op zijne beurt, van het vroeger, door eb en vloed, veel
aanzienlijker riviertje de Boorn (fluvius Burdo) zijnen naam ont-
leende. In de achtste eeuw was die naam reeds bekend (ao, 734
Carolus Martellus Austrachiam et Westrachiam insulas Frisionum
penetravit super Bordone fiupio castra ponens) als Bordo, waarvan
het dekenschap Bordego (Driessen, 1. 1., p. 135, op het jaar 1338)
zijnen naam ontleende. Iets later (1386) komt eene landstreek
Bornevrede (Driessen, 1. 1,, p. 399) voor. Deze lag in Friesland,
aan de Boorn: want wij lezen in de akte van 1386: »Wy ghemene
rechters van Stellingwarf, Schoterwarf en Bornevrede."

Aan dat riviertje de Boorn ligt het bloeijende dorp Oldeboorn,
de hoofdplaats van de grietenij Utingeradeel. Het had reeds
voorlang eene jaarmarkt, en was geregligd met eene waag, de grie-
tenij toebehoorende. Niemand mogt in de grietenij iets, dat weeg-
baar was of ter wage moest geleverd worden, elders laten wegen,
ten zij aldaar eerst het waaggeld betaald werd. (Zie Schotanus,
Beschrijving van Friesland, 1664, Oudheden van Friesland, I I ,
hlz, 308. Tegenw. staat van Friesland, I I I , blz, 474.) Volgens
oude overlevering was de kerk over eene bron gebouwd, hetwelk
tot het heidendom, met deszelfs gewijde bronnen en tempels, terug
voert. Zie onze Verh, kooph. der Friezen, blz. 68-69. De vroe-
gere kerk (als kapittelkerk van het dekenschap Bordegoo ?) was
zeer oud en groot. Was Oldeboorn alzoo de marktplaats van Bor-
dego? Waarschijnlijk ja. Alsmede de muntplaats ? Ook dit is,
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EGBEET H,

1068—1090.

Geheel het tegendeel van zijne voorvaders was de jonge
Egbert II., een gevaarlijke en onverzoenlijke tegenstander
van zijnen bloedverwant Hendrik IV. Eerbejag schijnt de
hoofdoorzaak van zijn streven geweest te zijn, hetwelk ook
daaruit blijkt, dat hij, toen hij hoogstens 15 jaren oud
geweest kan zijn, in Junij 1073, reeds te Halbersleben
deel nam aan een met hoog verraad gelijk staand verbond,
hetwelk de Saksers tegen hunnen koning sloten. Dien ten
gevolge beleende deze den hertog van Bohème met Meis-
sen, en Ulrich van Godesheim met de andere bezittingen
van Egbert IL, en eindelijk ook, den 30. October 1077,
vermits de graaf den, na de zege aan den Unstrut (13
Junij 1075), beloofden vrede niet hield, de St. Martinus-
kerk te Utrecht met het graafschap Staveren. Egbert II.
hernam echter met de wapenen een groot gedeelte van
zijne bezittingen (of handhaafde zich daardoor in het bezit
er van), terwijl hij zich dat bezit verzekerde door, na
den slag bij Hocheim, tot de partij des konings over te

op grond der munten met BORDNERE, niet geheel en al onwaar-
schijnlijk. VVij vragen nog : staat dit ook in verband met de twee
plaatsen EordoncAar (en Nocdac), die de anonymus Ravennas
(lib. IV, p. 181), in zijne aardrijksbeschrijving, in de zevende of
negende eeuw, als in Friesland gelegen, opnoemt ? Zie daarover
Mr. L. Ph. C. Van Den Bergh, in Nijhoffs Bgdragen, VII , 3,
Hz. 194 (*)

(*) Deze wil Bordonchar in Bordonchorn (de hoek der Bordo)
veranderen. Hom, voegen wij er bij, is nog over in Westerhorn,
de westhoek, van de Ommelanden tegen de Lauwers aan; ter Home,
een dorpje niet ver van den ouden mond der Burdo of' Boorn ; en
vooral in de Hornestreek, vulgo Honnestreek, in Barra(het barre,
aan den -\vind geheel blootgestelde,)deel, aan den uitersten westhoek
van het oude £«rdo(Boer)diep • en het zeer oude dorp Hom, op
Ter Schelling,
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gaan. Naauwelijks zag hij echter, dat Hendrik (in 1084,
door paus Clemens IL, tot keizer gekroond) in Italië de
handen vol had, of trouweloos viel hij weder af, waarop
de keizer, in 1086, ook de overige goën van Friesland
aan de Utrechtsche Martinus-kerk schonk. Door eene
nieuwe verzoening hoopte de valsche Egbert II. zijne be-
zittingen terug te bekomen. Toen hem zulks niet gelukte,
voegde hij zich weder bij de tegenpartij van zijnen heer
en meester, en zocht zelfs zich door deze tot koning te
laten kiezen, hetwelk echter mislukte. Van al zijne be-
zittingen beroofd, en in gestadigen, niet zonder geluk
gevoerden, krijg met zijnen keizer, stierf Egbert I I , in
liet jaar 1090, in eenen molen, bij een water, Silicha
genaamd, door keizerlijke troepen geveld. Van zijne ge-
malin Oda, dochter van Otto van Orlamunde, markgraaf
van Meissen, had hij geene kinderen.

Ten onregte, zegt Von Köhna, hebben Mader, Lele-
wel(27), Götz, Cappe (28) en anderen de munten van
Egbert II. onder de koninklijke gerangschikt, en in het
borstbeeld der voorzijde dat van hem willen zien. Wan-
neer dit zoo ware, dan moesten al deze munten in de
beide laatste jaren van zijn leven geslagen zijn, hetwelk
des te onwaarschijnlijker is, omdat Egbert II. destijds
reeds van zijne Friesche bezittingen, in welke de meeste
dezer munten geslagen zijn, beroofd was. Het borstbeeld
stelt dan ook minder dat van een jong man van 30
jaren (gelijk Egbert II. omstreeks 1088 hoogstens ge-
weest kan zijn), dan dat van eenen meer bejaarden,
voor (29). Verder ontbreekt steeds de titel rex, welke

(27) J . Le lewel , Numismatique da moyen âge, I I , p . 170.

(28) Cappe, Die Miinzen der Deutschen Kaiser und Könige,

S. 131.

(29) Alhoewel ook wij deze munten geenszins voor koninklijke

munten houden, zoo zoude het toch wel kunnen zijn, dat .Egbert,
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Egbert, indien hij dien werkelijk gevoerd hadde, niet op
zijne munten vergeten zoude hebben. Integendeel staat
op vele van zijne munten voor zijnen naam eene V, vene-
rahüis (eerzame), een titel, waarvan zich niet koningen,
maar slechts leenmannen van lioogen rang, bedienden(30).
Het is klaarblijkelijk, dat deze munten gezamentlijk door
Egbert II., als graaf van Friesland, en misschien ook als
markgraaf van Meissen, geslagen zijn; onder de Duitsche
koningsmunten mag men ze niet opnemen. Den Groslar-
schen type, met het hoofd des konings op de voorzijde,
en die der bh. Simon en Judas op de keerzijde, volgde
Egbert II. daarom na, omdat die type zeer gezien en op
vele plaatsen gangbaar was. Ook de tegenkoning van
Hendrik IV., Herman van Luxemburg, op wiens goed
bewaarde munten de titel van reæ nooit ontbreekt, muntte
volgens den Groslarschen type (Cappe, 1. 1., p. 129, 130),
welke ook in Maagdenburg, Eemagen en op andere plaat-
sen , alleen gewinslialve, nagevolgd werd. (Zie Die Rei-
chelsche Münzsammlung, IV, 2. Abth., S. 660, n°. 3672 sqq.,
S. 566, n°. 3146). •—• De muntplaatsen van Egbert II.
zijn, behalve die van zijnen vader, ook nog Gerevvere
of Geroievvre, Winshem of Winzhem en Ulfavnvrg (zie be-
neden).

De vier door Götz, Erbstein (31), Mader en Lelewel
uitgegevene munten van Egbert II. deelt Cappe, 1. 1.,
p. 131, doch zonder opheldering, mede. De meeste dezer

het leenjuk van zijne schouderen schuddende, in zijne heroverde
gewesten munt met zijne eigene beeldtenis geslagen heeft. Zie Bij-
drage!, noot 46 en 47. Hendrik IV. was ook slechts 9 à 10 jaren
ouder dan Egbert II . Ibid. I, noot 23 en 28.

(30) Thans nog voor de landlieden in Friesland de gebruike-
lijke titel, bij brievenopschriften enz.

(31) Over Erbstein zie Bijdrage III.
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munten, zegt Yon Köhne, te weten tien, heeft de heer
Dirks beschreven (32).

a. Zonder opgave van de muntplaats.

Voorzijde. Keerzijde.

167. + V EGBERTVS + VEGBERTVS (33).

b. Bolsward.

Voorzijde. Keerzijde.

168. + EGBERTVS + • BODLIS WEET (34).
169. + VEGBERTVS + BODLISVEET

(32) Bijdrage X, no. 1V-XII, en Bi/'drage I, no. 3, plaat n°. 3,
23, 24, 25 en 26.

(33) Afgebeeld bij Von Köhne, plaat IX, n°. 11; bij ons n°. VI.
(34) Opmerkelijk is hier de spelling, zoo weinig verschillende

van het veel latere BODELSVERT, op een oud zegel dier stad-
Zie Bi/drage IX, noot 33. Naar mate de munt fraaijer en beter
gesneden werd, naar die mate neemt de spelling der namen, daarop
voorkomende, ook in juistheid toe. Ook bij n', 177, met Jjinvvart,
en n°. 183, met Staveren, kunnen wij zulks opmerken. Als ge-
volgtrekking kan men daaruit opmaken, dat onder Egbert II . de
handel in Friesland toen haar hoogste ontwikkeling bereikte. Dat
er betrekkelijke welstand was, blijkt ook daaruit, dat Egbert I I .
zelf »ditissimus", de schatrijke, bijgenaamd werd. Zie Bijdrage
I, noot 31. Door oorlogen met de Hollandsche graven, aanslibbing
en eigen tweedragt, verplaatste de handel zich later grootendeels
naar Holland en vooral naar Vlaanderen, Is de naam van Bodels-,
Bodliswert zelf ook een bewijs voor den op dien weerd, wierd
(over dit woord zie Dr. Janssen, Oadh. mededeelingen, blz. 315-
316) gedreven handel? Bodelen, oud-Friesch, toch is koopen,
verkoopen, overgebleven in bodel- of boelgoed. Zie A. Wassen—
bergh, in de Friesche volksalmanak, 1843, blz. 169.
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c. Dockum.

"Voorzijde. Keerzijde.

170. + EGBEETVS + DOGGINGVN
171. Gelijk. + DQGGINGVN
172. + 3GBEETVS + DOGGINGVM
173. + IEGBEETVSI + DOGGINGVN
174. + EGBEETVS N + DOGGINGVN
175. + EGBoERToVS + DGVN • • I VfflVl ?
176. + EGBEETVS' + DINfeVNVOII?

De beide laatste munten schijnen reeds tot de klasse
der navolgingen te behooren (35).

d. Leeuwarden.

Voorzijde. Keerzijde.
177. + EGBEETVS + LINVVAET (36).
173. + VEGBEETVS -f LINVVARTV

(35) Voorzijde, -f- EGBERTVS
Keerzijde. + D O GGIV N G . . .

(Verz. Von Posern Klett.)
(36) Blijkens het Verslag der Maatschappij van Nederlandsche

Letterkunde te Leiden, over 1849-50, blz. 41, droeg Mr. J. De
Wal in die tijdruimte aldaar iets voor, ten betooge, dat men in de
bekende charters van 1149 (Schwartzenberg, Charterboelc van Fries-
land, 1, blz. 91) niet LîeNward maar Lieuward zoude moeten
lezen. Wij hopen, dat onze hooggeschatte vriend, door het aantal
nu te voorschijn gebragte munten van Leeuwarden, die duidelijk
eene N hebben, tot andere gedachten zal komen. Linwart schijnt
de zuiverste spelling te zijn. Lyne is in het Angel-Saksisch eene
beek, enz. Zie Molhuizen, bij Nijhoff, Bijdragen, VI, 4, blz. 255.
Ook hier bekend in Luine of Loine, bij Didam, Luinhorst, enz.
Kan deze afleiding ook in aanmerking komen, in verband met den
stroom de Ee, te Leeuwarden uitwaterende ?
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Voorzijde. Keerzijde.
179. + VEGBEETVS + LINVVAETV-
180. Gelijk. + LINVVAKTVM
181. + EGINgETVS + IIOIIGVBVJ ?
182. + ELTBEKTVS +! ! • • • GYÏBY J ?

Ook hier zijn de beide laatste munten navolgingen.

e. /Staveren.

Voorzijde. Keerzijde.

183. + EGBEETVS + STAVEEEN
184. + VEGBEETVS + S T A V E R O N V

185. Gelijk. + STAVEEOVN
186. Gelijk. + STAVEEOVVI-
187. + EGBEETVS + STAVEEONV
188. + VEGBEETVS + ooTAVKEONV
189. Gelijk. + œTAVEEO^V
190. + VEGBEETVS + STAVEEOi/iV
191. + VEGBEETUS + V S T A V E E O N I

Op de keerzijde der laatste munt kan de V misschien
villa beteekenen, gelijk het dikwijls alzoo op de Engelsche
munten voorkomt (37).

f. Groningen? (38) (Garrelsweer).

Voorzijde. Keerzijde.
192. + EGBEETVS + GEEEVVEEE

(37) Deze opmerking van Yon Köhne geldt ook eenigzins n°. 178
en 179 van Leeuwarden; maar hoe dan met Linpvartvm, n°. 180?

(38) Von Köhne zegt, 1.1., S. 88, «misschien Groningen, in de
nabuurschap van Friesland, alhoewel het eigenllijk tot het bisdom
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Voorzijde. Keerzijde.
193. + ECHBEBTVS + GEEEVVIOKË

van Utrecht behoorde, maar welligt door Egbert I I , gedurende
zijnen strijd met het sticht, voor eene poos bezet werd." Wij
houden deze munten met GEREVVER.E enz. voor munt te Gerle-
viswerd (1057), nu Garrelsweer, in Fivelgo (Groninger Ommelan-
den), geslagen, alwaar in 1057 eene markt {mercatus), met eene munt
{cum moneCà), opgerigt, althans de vrijheid daartoe aan den aarts-
bisschop van Breinen, door koning Hendrik IV., verleend werd. Het
woord were is hier niet weerd, maar weer, dijk, vtaterwering. Zie
Driessen, 1. 1., p. 245, c). In 1285 heet het Geroldiswere, 1. 1.,
I , p. 47. N°. 191 hebben wij vroeger, onder n°. 26, laten afbeel-
den. Vraagt men, hoe Egbert II . in Fivelgo, en, zoo als wij
later zien zullen, ook te Winsum, in Hunsingo, munt kon slaan,
zoo geven twee plaatsen uit een charter van 1057 en uit de Histo-
ria ecclesiastzca van Egberts tijdgenoot Adam van Bremen hier
voldoende opheldering. Uit de eerste plaats (*) blijkt, dat de
minderjarige Hendrik IV., in 1057, aan den hoog bij hem in gunst
staanden aartsbisschop van Bremen (Adelbert) het graafschap Hu-
nesga en Fivelga (comitatum scilicet in pagis Hunesga et Fivelga,
de grafelijkheid in die goëti), ten gebruike van de kerk, in eigen-
dom afstond, met vrijheid, om er twee marktplaatsen in op te
rigten, te weten te TVinchetim en te Gerleviswert, met MUNTEK
en tollen, zoo wel te water als te lande. Uit de tweede plaats (•{-)

(*) » Quendam nostri juris comitatum scilicet in pagis Hunesga
et Fivelga, cum eodem jure omnique utilitate quam antecessores
nostri habuerunt, vel ullo modo in futurum inde poterit prove-
nire, ad usum ejus dictae ecclesiae in proprium tradidimus et
condonavimus. Insuper eidem archiepiscopo (Adelberto) licentiam
et potestatem concessimus, in eodem comitatu duos mercatus con-
stitueïidi, unum videlicet in VVincheum et alterum in Gerleviswert,
cum monetis et theloneis, tam in aqua quam in terra, et in omni
districtione quae ad forum et regiam pertinet potestatem.. . . (data
VII kal. Maji, anno . . MLVII . . . ) . " Lindenbrogii, 1.1., p. 139.
Moneta wordt elders, 1. ]. , p. 135, aldus omschreven: »nee non
monetam publici jionderis et puri argenti."

(-}•) » Aemulatione noster praesul statuit omnes comitatus qui
in sua diocoesi jurisdictionem habere videbantur in potestatem ec~
clesiae redigere. Quapropter ab initio quidetn iïlum maximum
Fresiae comitatum a caesare adeptus est de Fivelgoe, quem prius
habuit dux Godefridus et nunc Ecbertus. Pensionem annuam di-
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Voorzijde. Keerzijde.
194. + EGBEBTVS + GEEOIEVVEE
195. Gelijk. + GEEOIEVVEE

blijkt, dat koning Hendrik IV. wel bij magte was, Fivelgo en
Hunsingo aan Adelbert, aartsbisschop van Bremen, te schenken,
maar niet in staat was, hem die goën te leveren. Eenigen tijd
later toch (in 1062 ? Zie de gelijkluidende plaats in de Sistoria
archiepiscoporum. Bremensium, op dit jaar, bij Lindenbrog, 1. 1.,
p. 84) beklaagt Adam van Bremen zich, dat de aartsbisschop wel
van den koning eerst Fivelgo (Hunsingo verzuimt hij te herha-
len) verkregen heeft, hetwelk vroeger hertog Godfried bezat (Go-
defroi IV, Ie hardi, Ie grand, Ie barbu, 1044-1048, re'tabli 1065,
duc de Lotharingie et de Brabant. Lelewel, tab. XIV) ; maar hij
voegt er bij, hetwelk nu Egbert (I.) (f 1068) bezit.

Hoe Belangrijk die bezitting destijds was, en welk een betrekke-
lijke welstand reeds destijds in Fivelgo en Hunsingo moet ge-
heerscht hebben, blijkt uit de bijvoeging, dat Egbert voor dit
wederregtelijk bezit eene jaarlijksche schadeloosstelling van 1000
pond zilver zoude betalen, althans zoo zeide men, zegt Adam van
Bremen, maar, voegt bij er bij, hij betaalde met der daad slechts
200 pond. Evenwel was hij der kerke voor deze graafschappen
leenroerig. Tien jaren, dus eindigt hij, behield de aartsbisschop
dit graafschap, alzoo van 1057-1067. Dat Egbert I I . zich in het
bezit er van een tijd lang handhaafde, blijkt uit de munten van
Winsum en Garrelsweer, en welligt ook uit die van Wester-
Embden.

cunt esse mille librorum argenti, quorum ducentas ille sol vit: at-
que est miles ecclesiae. Archiepiscopus autem obtinuit eundem
comitatum per decem annos, usque ad expulsionis suae diem."
(Westendorp, Jaarboeken, 1, blz. 153, vertaalt deze laatste woor-
den: » tot aan zijnen dood", wij liever; » tot aan zijne uitdrijving
uit het bisdom": want Adelbert f 17 April 1072, en 1057+10=1067.
Ook Van Halsema, in de JVerken van Pro excolendo jure Patrio,
I I , blz. 43 en 176, gewaagt onjuist van de tiende eeuw en van
betalen door (ien aartsbisschop van Bremen.)

C. 9, eodem, lezen wij nog: » Eo nimirum tenore, ut comitatus
Fresiae, quorum alterum Bernardus, alterum Ekbertus, invito re-
tinebat pontifice, absque omni dolo juri ecclesiae vindicarel atque
defenderet.
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g. EmUicheim? (Wester-Embden?)

Yoorzijde. Keerzijde.
196. + EGBERTVS + EMNIGITgM (39).
197. Gelijk. + III • • • NIG-Hev/1
198. Gelijk. + MGHGHoH ?
199. Gelijk. + IIIGINI3MD ?

200. Gelijk. + HE°EIE3IE(*)?

De laatste munten zijn navolgingen,

h. Wïnsen ?

Voorzijde. Keerzijde.
201. + EGBERTVS + VVINSHéM

202. Gelijk. + V VINzHeM (40).

i. ülfavnurg ?

203. + VEGBERTVS + VLFA.WVRG (41).
(39) Wij hebben eene munt met Emnisheim, onder n«. VIII ,

laten afteekenen volgens Lelewel, 1.1., Atlas, plaat XVIII , n'. 35.
Zie aldaar t. I I , p. 170. Ook in het bezit van Von Posern îüett.

(40) Von Köhne, 1. L, zegt: » Welligt Winsen, aan de Luhe,
in het vorstendom Luneburg (Celle)". Het is Winsum, in Hun™
singo. Zie boven n°. 35, en bovendien Driessen, 1. 1., p. 113, 868
en 870. Tegenw. staat -van Stad en Lande, I I , 309. Oudh. van
Groningen, blz. 351. (Afgebeeld bij Von Köhne, plaat IX, n». 12;
bij ons n°. VII.)

(41) Von Köhne, I. I., S. 81, zegt: »Eene plaats, waarover
wij niets naders in staat zijn mede te deelen." Wij zeggen zulks
na; alleen de uitgang Nvrg is gelijk Norg, een oud Drentsch dorp;
de vee- vooral de paardenmarkt aldaar is zeer beroemd en be-
zocht. Rodolfus de Norch leefde in 1218 (Driessen, 1. 1., blz, 19
en 27.



VAN FRIESLAND. 31

Voorzijde. Keerzijde.
203*. + VEGBERTVSI + IL • • • TRTOviV (42).

Bovendien nog eenige navolgingen, op welker voorzijde
de naam van Egbertus wel minder verminkt is, maar op
welkef keerzijde geheel barbaarsche omschriften voorko-
men.

STAVEREN".

Hendrik IV.
(1056, keizer 1084—1106.)

204. Voorzijde, -f HENERICVS Gekroond borst-
beeld des konings.

Keerzijde. + SVENEONV Borstbeeld van de
hh. Simon en Judas (43).

Van deze merkwaardige munt bevond zich een eenig
exemplaar in den zelfden vond met de zoo even beschre-
vene Egbert-munten. Onder Svenronv is waarschijnlijk
Staveren te verstaan, en de munt alzoo in die stad gesla-
gen, toen de koning haar aan Egbert II. ontnomen, maar
nog niet aan de St. Martinus-kerk te Utrecht geschonken
had (44), alzoo waarschijnlijk in het jaar 1077. Dat Hen-

(42) Opgenomen in de Nachtrage, S. 220. Von Köhne zegt:
» "VermoedelijkLeeuwarden, Linvert [Linvertonum) (?). Slechts een
goed bewaard exemplaar kan zulks uitmaken."

(43) Afgebeeld plaat IX, n°. 13; bij ons n<>. IX.
(44) Over deze begiftiging en andere zie Van Asch Van Wijck,

Aloud handelsverkeer van Utrecht, 1839, I I , blz. 315, 322-328,
374-81. Over Egberts I I . vervallenverklaring, aldaar, I I , blz. 378,

(1), en Matthaeus ad anonymum de rebus Vltrajectinis, Over
latere bevestigingen, blz. 401-405»
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drik op deze munt niet den koninklijken titel voert, is in
het oog loopend, maar daaruit welligt te verklaren, dat
de stempelsnijder meende dien te kunnen weglaten, ver-
mits door de kroon reeds de hooge rang van den munt-
lieer duidelijk aangewezen was (45).

X V I I I . FRIESCHE STEDELIJKE MUNTEN, UIT DE

VIJFTIENDE EEUW.

In de nummers I I , IV, XI en XIII onzer Bijdragen
tot de munt- en penmngkunde van Friesland hebben wij een
(wanneer men de zeldzaamheid dier munten in aanmerking
neemt) vrij aanzienlijk aantal munten van Leeuwarden,
Sneek, Bolsward en Franeker, uit de vijftiende eeuw,
beschreven en opgehelderd. Het mogt ons gelukken, van
bijna allen afteekeningen, naar de munten zelve genomen,
te voorschijn te brengen. De welwillende medewerking
van velen stelde ons daartoe in staat, en bij vernieuwing

(45) De bij deze Bijdrage gevoegde lithographie, tevens gediend
hebbende voor een stuk, getiteld Numismatiek, I -VI , geplaatst
in de Letterbode, 1851, 7-9, bevat, onder n°. X—XVI, nog de
volgende munten, N°. X (bij Von Köhne plaat IX, n°. 1) is van
Bernulphus, bisschop van Utrecht (1027-1054), geslagen te Gro-
ningen. N°. Xï (plaat IX, n», 2) van den zelfden, mede van.
Groningen, vroeger reeds uitgegeven door den heer P. C. G. Guyot,
in (Nijhoffs) Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en oud-
heidkunde, VII , 1, ook in de verz. van den heer Stricker, te
's Hage. N°. XII en XIII van Willem, bisschop van Utrecht,
1054-1076 (plaat IX, n°. 3 en 4). N°. XIV van Roenraad, bis-
schop van Utrecht, 1076-1098 (plaat IX, no. 5). N°. XV van
Burchard, bisschop van Utrecht (1098-1112), zie boven noot 13.
T&". XVI van keizer Koenraad (1024, keizer 1027-1039), geslagen
te Deventer (plaat I I I , ji°. 10.
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geeft zij ons nu gelegenheid, om de reeks der Friesche
stedemunten uit de vijftiende eeuw al meer en. meer volle-
dig te maken. Wij maken hiervan tevens gebruik, om een
kort overzigt van liet geleverde te geven, ten einde men
beter met een oogopslag het geheel zou kunnen overzien.

De oudste stedelijke Friesche munt der vijftiende eeuw,
tot heden te voorschijn gekomen, is van Bolsward, van
het jaar 1456, of liever van 1455, gelijk ons uit eene,
bij deze gelegenheid mede te deelen, munt van dat jaar
zal blijken. Er moeten evenwel grooien (grosohen) bestaan,
in het begin der vijftiende eeuw te Leeuwarden geslagen.
In een charter van keizer Sigismund, in 1417 uitgevaar-
digd , wordt daarvan melding gemaakt (46). Tot heden
zijn zoodanige munten niet voor den dag gekomen, of
althans als in Leeuwarden geslagen herkend. Wij zeggen
herkend: want welligt voeren zij, als keizerlijke grooten,
door eenen keizerlijken muntmeester te Leeuwarden gesla-
gen , niet zoodanige kenteekenen, waaruit men terstond
zoude kunnen opmaken (gelijk bij de latere, door de om-
schriften moneta nova Lewerdensis, het geval is) , dat zij
aldaar geslagen zijn. Misschien hebben zij toch, als kei-
zerlijke grooten, alleen het muntteeken dier stad, een
klimmende leeuw.

Ook in Franeker moet vrij lang voor het jaar 1455
munt geslagen zijn, vermits men in de statuten van het
Bolswarder dekenschap, den 20. Augustus 1455 ver-
nieuwd , van oude Franeker schilden gewag vindt ge-
maakt (47). Het muntteeken dier stad kan eene klok zijn.

(46) Winsemius, Chronyd, 1. 1., 240,
(47) Schwartzenberg, 1, 1., I , blz. 550.

VI.
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Men vindt zelfs vermeld, dat Sicko Sjaerdema in 1419

gouden en zilveren munten te Franeker zoude geslagen

hebben (48).

Van munten te Bolsward of Sneek, in de eerste helft

der vijftiende eeuw geslagen, hebben wij geene sporen ge-

vonden.

Leeuwarden.

De tot heden mij bekend geworden Leeuwarder munten

uit de vijftiende eeuw zijn de volgende:

a. Een stuiver (49) van liet jaar 1472 (afbeelding n°. 9).

b. Een stuiver van 1473 (afbeelding n°. 10).

c. Een stuiver Â an 1487, onjuist met Romeinsche letters

afgebeeld bij Alkemade, Grafelijke munten van Holland,

plaat X L , 4, n°. 2(50) (afbeelding n°. 50).

(48) Winsemius, 1. I., blz. 321.
(49) Hoe groot zelfs veel later de stuivers nog waren, kan blij-

ken uit de (zoogenaamde) Leeuwarder stuiver van 1580 (*), bij
Verkade, plaat 132, n<<8, afgebeeld. In de wandeling noemde men
deze munten later schellingen; maar op deze munten is ook toe-
passelijk, wat Bolhuis {Utrechts tijdschriftf IV, p. 188, noot) zegt:
» Op de stads kameraars rekeningen van Utrecht, dd. 1 October
1576 tot uit. Septb. 1577 komen schellingen voor, d. i. stuivers."

(50) Over Alkemade's overneming van munten uit beeldenaars,
vooral uit het Penningh-boeci van Erasmus Van Houwelinghen ("f"),

(*) Deze munt en de dubbele stuiver, aldaar afgebeeld, en als
Leeuwarder munt door Verkade beschreven, zijn provinciale Frie-
sche munten, te Leeuwarden geslagen, blijkens het omschrift:
MO(neta) NO(va) ORD(inum) FRISIAE LEOVER(diae)CVSA

(-j-) Deze naam komt voor op eene koperen plaat, uit de zes-
tiende eeuw, bevattende de namen der goud- en zilversmeden te
's Hertogenbosch, aanwezig op het stadshuis aldaar- Ook in de
Voorrede van het Penninckhoeck (Leyden 1597, 4to) schrijft hij:
(»Wt Dordrecht, 12 Mai anno 1597") sende ick nu meer als 17
oft 18 jaaren onder uwe bescherminge tydt ende middel ghehat
hebben, mynen arbeyt te volbrenghen." Had hij dus den Bosch
in 1579 of 1580 verlaten ?
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d. Een halve stuwer van 1487 (afbeelding no. 31).
e. Een stuiver van 1492 (zie Alkemade, 1. 1., n°. 3).

ƒ. Een stuiver van 1493 (afbeelding n°. 32).
Behalve deze munten met jaartallen hebben wij nog te

voorschijn gebragt:
g. Een koperen muntje (penning) (afbeelding n<>. 4).
Wij voegen hier nog bij:
h. Een ander muntje, van slecht zilver, of kwart stuiver,

in waarde gelijk staande met de gelijktijdig in Vlaanderen
en Braband geslagen zilveren muntjes (billioen), oorden of
orten geheeten.

Het weegt 0.001 Ned. pond.
De voorzijde beeft een dubbele arend, houdende het

schuins liggende wapenschild der stad Leeuwarden in zijne
klaauwen.

Omschrift:

.:.cnoneiTÄ % no?A $ LGVVG5

Moneta nova Levve(rdensis).
Keerzijde. Een kruis, het geheele veld vierendeelende,

waarop het wapenschild der stad.
Omschrift:

siT t noco s Dni > Bein *
Sit nom(en) D(omi)ni hen(edictum)
De naam des Heeren zij geloofd (51).

De overeenkomst in type der beide laatste munten met
de munten van 1472 en 1473, en het verschil in type met
die van 1487, 1492 en 1493, doet ons, met eenige zeker-
heid, vermoeden, dat zij omstreeks 1472 geslagen zijn.

zie Schotel, Leven, gedrukte werken en HSS. van C. Van Alkemade
en P Van Der Schellingh, Breda 1833, blz. 75. S ° . 50, weegt
0.002692. Verzameling van den heer Otto Keer, te Amsterdam.

(51) Uit het Koninklijk. Penningkabinet, medegedeeld door
Jr. Mr. 3. C. De Jonge. Zie de plaat n". 47.
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Sneek.

In n°. XII I der Bijdragen hebben wij gezegd: ,, Als
oud Hiuntlruis wijst men in Sneek het voormalig Kruis-
broeders klooster, nu liet Burgerweeshuis, aan." Juister
ware geweest: „ een huis digt bij het voormalige Kruis-
broeders klooster (nu het Burgerweeshuis), en wel juist
over de kleine Kerkstraat (52)."

De oudste Sneeker munten, zonder jaartal, zijn, gelijk
wij, in Bijdrage n°. X I I I , aantoonden, waarschijnlijk iets
voor het jaar 1475 geslagen. Het zijn:

a. Een stuwer (afbeelding n°. 35).
b. Een oort of kwart stuiver (afbeelding n°. 14).
De Sneeker munten met jaartallen, tot heden te voor-

schijn getreden, zijn:
c. Een stuwer (?) van 1478, vermeld bij Winsemius,

Chronych, blz. 289.
d. Eene koperen munt van 1492 (afbeelding n°. 8).
e. Een stuwer van 1493 (afbeelding n°. 33).
De type der zilveren munten van Sneek blijft zich ge-

lijk. Het onderdeel (n°. 14) geeft, even als de straks te
vermelden kwart stuiver van Bolsward van 1455, de naam
der stad nog eens terug op de keerzijde. De type der
koperen munt van 1492 (n°. 8) wijkt van dien der zilve-
ren af. Voor eene koperen munt is hij zelfs zeer fraai,
en vond men er niet het woord moneta op, dan zoude
men in verzoeking komen, vooral om de spreuken op de

(52) » Voor de vertimmering, zijnde thans eene stalhouderij,
droeg het al de kenteekenen van hoogen ouderdom, en werd het
Muntjehuis genoemd." Mededeeling van den burgemeester van
Sneek, den heer S. Ten Cate (1848). Napjus, Beschrijving van het
oud Sneek, blz, 81, zegt: » Men zegt ook, dat het zoogenaamde
Muntjehuis, staande achter de Kruisebroeren, nevens de kleine
Kerkstraat, eertijds de munt is geweest."
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keerzijde, om haar voor eene leg- of rekenpennïng te
houden.

Bolsward.

Geene der vier muntsteden van Friesland heeft meer
munten in de laatste helft der vijftiende eeuw opgeleverd,
dan deze overoude stad. Het is ons aangenaam, de ge-
leverde reeks nog weder meer te kunnen aanvullen.

Op liet einde der Bijdrage II hadden wij, vooral op
grond, dat het stads boek van Bolsward van 1455 geene
verordening voor de Bolswarder munt bevat, het vermoe-
den geopperd, dat in 1456 voor het eerst in Bolsward
gemunt zoude zijn. Een toeval deed echter onlangs eene
munt (53) van 1455 ontdekken. Het kan evenwel zijn,
dat dit muntje nog in 1455, na liet vaststellen van het
stads boek, geslagen is.

Het muntje, a, van sleclit zilver, is een kwart stuiver,
waaruit men moet opmaken, dat er ook heele en halve
stuivers destijds in Bolsward geslagen zijn.

De voorzijde heeft de dubbele arend, het wapen der stad.
Omschrift:

+ ° OlOfielTÄ ° DG! ° BOLSW °
Moneta de Bolsw(ard).

Keerzijde. Een kruis, het geheel vierendeelende.
Omschrift:

° ÄÎ1O | Dï l l | [ïïCC I CCLV
An(n)o D(omi)ni MCCCCLV.

(53) Gevonden onder den vloer van eene onlangs afgebroken
kapel, bij het gehucht de Reuver, tusschen Roermond en Venlo.
Zie Revue de la numismatique Beige, t. VI , p. 180. De bezitter,
de heer E. Slangen, wonende op het kasteel Aldengoor, bij Roer-,
monde, deelde er ons eene afteekening van mede. Zie de plaat
B«. 46.
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Tusschen de hoeken van het kruis zijn de letters
BOLS(ward).

b. Stuwer van 1456 (afbeelding n». 5).
c. Halve stuwer van 1457 (afbeelding n°. 6) (54).
d. Stuiver van 1472 (55).
Een uitstekend bewaard exemplaar dier munt weegt

0.0028 Ned. pond.
Voorzijde. De dubbele arend.
Omsehrift:
+ g rnoNGiTÄ - H O V Á § BOLSweiRDeiN g

Moneta nova Bolswerden.
Keerzijde. Een kruis, het geheel vierendeelende; op

het midden eene B.
Omsehrift:

Anno i DOM: i ocncccc ] «LXXIIO I
Anno Bomi(ni) MCCCC LXXII.

e. Stuiver van 1476 (afbeelding n°. 11) (56).
ƒ. De zelfde, maar eenigzins verschillend (kabinet van

den heer De Keichel, te St, Petersburg. Zie Bijdrage IV).
g. Stuiver van 1477 (afbeelding n°. 7).
7i. Stuiver van 1478 (Winsemius, blz. 289).
i. Halve stuiver van 1478 (afbeelding n°. 34).
De type der munt van Bolsward, wanneer men de

keerzijde van den kwart stuiver van 1455 uitzondert, va-
rieert van 1456 tot 1478 volstrekt niet. Al de voorzijden
vertoonen den dubbelen arend (57).

(54) Een tweede exemplaar bezit de heer R. Bloembergen Santée,
te Leeuwarden.

(55) Koninklijk Penningkabinet te 's Gravenhage. Medegedeeld
door Jr. Mr. J. C. De Jonge. Zie de plaat ia?. 47.

(56) Ook in de verzameling van den heer Otto Keer, te Am-
sterdam.

(57) Zie daarover Bijdrage XI, n°. 79, en bovendien Köhne,
Zeilsc/zrift, VI, 1, S. 62, Gatter, De origine aquilae imperialis
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Er bestaat echter nog eene hoogst zeldzame Bolswarder
munt met eenen anderen type (58) :

k. Voorzijde. In eenen geparelden binnenrand een
breed gebloemd kruis, in het midden waarvan een roset.

Omsclirift:
+ monejT(a) % n o v s S BoeiLSweiRDeiNS(is).

Keerzijde. In eenen geparelden binnenrand een griffi-
oen (links gewend), houdende tussclien zijne beide voorste
klaauwen het wapenschild van Bolsward, den dubbelen
urend.

Omsclirift:
+ siT s noMe/(n) § DOMini s Bemeï)iCTV(m)

Deze munt, een griffioen, is eene navolging van de grif-
fioenen , onder het bewind van keizer Maximilîaan, voogd
over zijnen zoon Philips, geslagen. Zij moet alzoo van
lateren tijd dan liet jaar 1485 zijn, toen de munten van
Braband, Gelderland en Holland naar Meclielen over-
gebragt werden, en verordend werd, aldaar griffioenen te
slaan, welligt omstreeks het jaar 1488(59).

(Gött. Societ., X, 1789, S. 224), en N. Seeländer, Gedanhen über
einige alte Münzen mit dem zweyköpfigen Adler und desselbsn Ur-
sprung (omstreeks 1730 uitgegeven), en later herdrukt in zijne
Zehn Schriften, von Deutschen Münzen initiëren Zeiten, Hannover
1743, 4to.

^58) Volgens eene afteekening, even als n°. 50, ons welwillend,
met het in deu tekst vermelde, medegedeeld door den bezitter,
den heer Otto Keer, te Amsterdam. Weegt 0.002750. Groot 27§
streep. Het is n». 5070 der verzameling Westhoff, 1848, doch al-
daar geheel onjuist beschreven. Zie de plaat n°. 49.

(59) Heyler, Beantwoording der prijsvraag enzn Wz, 62, aaut.
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Franeher.

De oude Franeker schilden, eenigen tijd voor het jaar
1455 geslagen, zijn nog niet voor den dag gekomen, ge-
lijk wij reeds vermeldden. Wij betwijfelen, of er tusschen
1455 en 1485 munt in Franeker geslagen is. In dit laatste
jaar toch werd eene munt, door den keizer, aldaar op-
gerigt, waarvan Sicko Sjaerdema tot muntmeester gesteld
werd.

De munten van Franeker, ter onzer kennisse gekomen,
zijn weinig in getal. Trouwens het tijdperk, in de tweede
helft der vijftiende eeuw, waarin aldaar gemunt is, kan
hoogstens 15 jaren (1485'—-1500) geweest zijn.

De oudste bekende munt schijnt te zijn :
«. De halve griffioen (?), onder n°. 36 afgebeeld.
Het omschrift der keerzijde heeft het volgende:

+ ANNO • DOMINI • M • CCCC • x8V
Wij vonden daarin eerst (Bijdrage XIII) eene aandui-

ding van het jaartal 1495: want 1400 -j- X + 85 = 1495.
Maar even goed kan ook liet jaar 1485 aangeduid zijn:
want 1400 + X X 8 + V = 1485. Sicko Sjaerdema werd
muntmeester in April 1485; dus nog tijdig genoeg, om in
dit jaar eene munt te slaan. Ook is tusschen deze munt
en die van 1488 veel overeenkomst, en zij is minder fraai,
ook eenigzins een bewijs van prioriteit. Die van 1490 is
veel fraaijer bewerkt.

b. De halve griffioen (?) van 1488 (afbeelding n°. 12) (60).
c. De zoogenaamde daalder (thaler) van 1490 (afbeel-

ding n°. 13).
Deze bijzonder fraaije munt, door Mader in zijn Thaler-

càbinet opgenomen, is waarschijnlijk geen thaler, maar een

(60) Ook in de verzameling van den heer Otto Keer, te Am-
sterdam.
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proefslag (pied fort) van eene munt geweest, welke men
elders snaphaan of flahbe noemde.

Dat in 1494 nog munt in Praneker geslagen werd,
blijkt uit eene plaats bij Winsemius, blz. 324 (Zie Bij-
drage IV). Uit dien tijd is ons dan ook eene zeer zeld-
zame zilveren munt voorgekomen (61).

d. Voorzijde. In eenen geparelden binnenrand een ge-
kwarteleerd wapen, voerende in ieder kwartier een regts
klimmende leeuw, met den staart binnenwaarts gekromd.

Omschrift:

° cnonei(ta) % HOVÂ $ FRïniKSRemsi(s) #
Keerzijde. In eenen geparelden binnenrand een breed

gebloemd kruis, in het midden waarvan een roset.
Omschrift:

+ Á Î Î Î I O % Docnini $ cniLLGisi(m)o % 9
Hierachter schijnt nog wel iets te staan, doch door de

flaauwe stempeling is het niet te onderscheiden. Het schijnt
een 0 , 6 of 8 te zijn. Opmerkelijk is hier het ontbreken
der aanduiding van liet jaarhonderd. Zekerlijk bier, gelijk
op de andere ITraneker munten, eene X of 4 , zoodat de
munt van 1490, 1496 of 1498 is. Het laatste of voor-
laatste schijnt het waarschijnlijkst te zijn.

Deze munt is van den zelfden type als eene dergelijke
van Holland, van 1488, afgebeeld in de Thresoor van
Antwerpen> van 1580, blz. 371, fig. 3 , en in Der coop-
liede handbouæcken, Gent 1544, waar zij onder de X I
zeskins munten geplaatst is.

Opmerkelijk is ook bij deze munt, gelijk bij de vroeger

(61) In afteekening medegedeeld, met eenige aanteekeningen als
boven, door den bezitter, den heer Otto Keer, te Arasterdam.
Weegt 0.002240. Groot circa 27 streep. Het is de n°. 2109 der
verzameling van P. Verkade, in 1849 verkocht als van 1490. De
heer K. Kaaa las er op 1496, Zie de plaat n0. 51.
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onder n°. 12 en 36 afgebeelde Franeker munten, en de
laatst vermelde Bolswarder munt, de navolging van den
type der munten, onder keizer Maximiliaan voor de Ne-
derlanden geslagen.

X I X . MUNTEN VAN DE HERTOGEN VAN SAKSEN, ALS

BEWINDVOERDERS (öUBERNATORES) IN FRIESLAND.

In de Bijdragen XIV—XVI hebben wij een tiental der
meest hoogst zeldzame munten, door de hertogen van
Saksen, als bewindvoerders (gubernatores) in Friesland,
geslagen, beschreven, en van negen de afbeelding gege-
ven (62). Ook van de tiende munt (zie Bijdrage XIV,
n°. IV, noot 22) zijn wij thans in staat de afbeelding
mede te deelen (63).

Zilveren munt (groot?).
Voorzijde. Dubbele arend, houdende liet wapenschild

van Friesland tusschen zijne pooten.
Omschrift:

+ ÆLBTvS * DvX * SïXO'Ze * GVE'SIÂ * PhR'
Alb(er)tus dnæ Saxo(nid)e guô(er)na(tor) PIvr(isiae).

Keerzijde. Een kruis, het geheel vierendeelende; tus-
schen de hoeken eene ster.

(62) Van de onder n". 39 afgebeelde verkreeg het Friesch Ge-
nootschap, in October 1848, van Ds. M. Th. Laarman, V. D. M.
te Oosterlittens, een drietal exemplaren, gevonden, met meer an-
dere, in een graf te Tzum (?), ten geschenke. Ook te Zwolle (April
1850) werden een paar exemplaren gevonden, waarvan zich een in
de verzameling van den heer J. A. Stricker, te 's Gravenhage,
bevindt, die ook de onder n°. 38 afgebeelde groot bezit.

(63) Verzameling van den lieer Stricker, mede destijds te Zwolle
gevonden, volgens eene ons gewordene mededeeling en afteekening
van den heer 3. M. van Rhijn aldaar. Weegt 0.0028 Ned, pond.
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Buitenomschrift:
* DGil * GR | Â C I I * R | eiGQS * RGi | GflAllT

Dei gr \ acia r \ eges re ] gnant.
Door Gods genade regeren de koningen.

Binnenomschrift:
A î l î V [ DOffl i 1' Ol°Ci 1 GC.CCl 1
Ann(o) \ Dorn(in) \ i MC \ CCCC. \

Merkwaardig is liet voorkomen van liet nog gebruike-
lijke wapenschild van Friesland, met de twee loopende
leeuwen, op deze munt van liet jaar 1500. Komt liet wel
vroeger voor?

De munt zelve is eene navolging van den toenmaligen
Groninger tj'pe.

In Bijdrage X V is, door uitlating, eene misstelling in-
geslopen. Voor de woorden: „ Thans wordt de floreen
enz." leze men: De daarvan afgesclieidene flor eenbelasting
Hom of daalde, naar mate der meerdere of mindere be-
hoefte van contributie tot onderhoud der dijken; liggende
de floreen alleen op het land als grondslag van den jaar-
lijkschen omslag, dijkschatting genaamd. Thans wordt die
floreen bij Leeuwarden met/4.60 betaald; elders anders,
al naar mate er behoefte bij liet Dijksbestuur is (64).

(64) Zie F. Sjoerds, Beschrijv. van Friesland, I, 2, blz. 381.

Tegenwoordige staat van Friesland, IV, blz. 338. J. H. Reddin—

gius, De verkiezing van predikanten door Jloreenpligtigen, Sneek.

1849, vooral blz. 13: » Eene gouden munt liet George slaan,

waai'op zijne beeldtenis (liever die van de hh. Johannes of Bonifa-

cius) prijkte, ter waarde van/1 .40 (28 stuivers), die men floreen

noemde; deze werd de standaard, om haar zoo eens te noemen,

van de grondschutting, die deu nacun van jloreenrente ontving. Op
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In Bijdrage XVI wordt gewag gemaakt van munten, in
Friesland geslagen, en breeden geheeten, waarschijnlijk
naar een daarop voorkomend breed kruis.

Over den mede aldaar genoemden muntmeester Hero
Voydes meldt Jancko Douwama, een tijdgenoot, in zijne
Geschriften, blz. 173—174, liet volgende: „ Dese Hero
worde vp gelecht, dat he quaet geit gemaect hadden, doer de
welcke des he de fluclit nam, ende liet gesinnen an den
graeve van Oest-Frieslant om geleid: he wolden hem voer-
antworden. Dat geleide erlangede he. Dese penninghen
weren niet falsch, dan se waren niet van sodanen waerde, als
waer op he vntfanghen en angenommen were; en het stunde
dat bekant, bij hem also gedaen to wesen, dan bedroech.
daermede enighe van de regenten, bij wels consent he dat
hadden gedaen. Woe (hoe) den were, he mochten tot
gene voerantworden comen, enz,"

elke floreen werd dan maandelijks eene schatting gelegd." Scho-
tanus, van wien deze berigten zijn overgenomen, schreef nog dien-
aangaande : » Dit geldt noch hedendaegs (1664). Men reeckent
de landeryen in de schatting by sulcke florenen ofte guldens, so
hooch alsse in huyr deden oft aengegeven syn onder dien hertoch.
Alhoewel by steygering van 't geld, dat doe 28 stuyvers was, nu
tot over ' t sestich is geresen...,. De steden moeten by de somme,
die uit de floreen der landen opgebracht wordt, so veel toe doen,
dat haer quota het negende deel uytmaeckt. By exempel, indien
de platte landen f 80,000 geven, moeten sy ƒ 10,000 daer by doen.
De üoreen-renthe heeft een omslach van twee maenden, en wordt
alsoo 6 mael in 't jaer betaeld. Yder omslach wordt jaerlycks op
den landdach syn maete gheset, verhoocht oft vermindert, nae des
tydts eisch. Heden (1664) is d' omslach op thien stuyvers. De
steden fineren (bepalen) haere aenpart (aandeel), nae gemaeckte
bedeylinghe ende quotisatie van elck, daer s' et best konnen vin-
den." Beschryvinge van de heerlychheidt van Friesland, blz. 133.
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De goudgulden onder n°. 42 afgebeeld, alsmede die in
n°. 52 beschreven, hebben niet, zoo als de afbeeldingen,
uit muntboeken ontleend, zulks foutief opleveren, liet
duistere omschrift:

+ IHESU. MARIE. OVE. GLORIA
maar dit:

+ JHESV • MARIEQVE • GLORIA
Dat is: Aan Jezus en Maria zij de roem of eere.
Zoo kan ook het MAG(ister) wel verkeerd zijn over-

genomen , ten zij men liever liet voor eene verkorting van
MAG(istratus) wil houden, zijnde het woord magistraat
in Friesland later zeer gebruikelijk geweest.

X X . TOEVOEGSELS EN VERBETERINGEN OP

BIJDRAGEN I—XIII.

Bijdrage I. Noot 1. J. J. Becker Bz., f 29 Mei 1850.
Zie Revue de la numismatique Beige, VI , p. 348.

Noot 30. Over dit tijdvak zie Dr. K. Hagen, Deutsck-
land unter Heinrich III. und Heinrich IV., Stuttgart 1844.

Noot 35. Constantiens, lees: Constantiensis.

Noot 63. Koenraad, bisschop van Utrecht. Zie diens
zegel bij Dr. P. Vermeulen, Tijdschrift voor de geschiedenis
van Utrecht, ï, blz. 194.
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Bijdrage II. N°. 1. Noot 65. „ Den 24. December
1833 werden ter zelfder plaatse, alwaar liet Leeuwarder
muntje is gevonden, een aantal gouden, zilveren en ko-
peren munten gevonden, die voor liet Koninklijk Pen-
ningkabinet zijn aangekocht." Zie liet berigt van Mr.
H. O. Feith, in de Groninger courant, 29 Januarij 1834,
en liet Tijdschrift van Van Der Cliijs, deel I , noot 3,
blz. 173—175.

Bijdrage III. Noot 1. Tentzel, lees: Tenzel.

— Nachlese. „ Die Nachlese (op Wagners werk) gehort
zu den groszeren Seltenlieiten in der numismatisclien Li-
teratur," zegt E. B , in de Blâtter für Miinzlam.de, van
D r . Grote, 1837, noot 1, S. 6. Desniettemin bezat deze
berigtgever, te Leipzig wonende, twee verschillende
exemplaren. Zie 1. 1., S. 7.

Gedenkpenningen ter eere van Hidde Sybrens, in 1581
en 1584 vervaardigd.

«Jr. M1". S. W. H. A. Van Beijma Thoe Kingma deelde,
in de vergadering van bet Friesch Genootschap van 11
October 1849, eenige aanteekeningen mede, geschreven
met de hand van Zacheüs Van Gemmenich Thoe Kingma,
welke voor de genealogie van Hidde Sybrens of Hid
Sibrands niet onbelangrijk zijn, en Avaaruit blijkt, dat
Sibrand Hiddes, gehuwd met Andries Sipkes, grietman
van Gaasterland, drie kinderen had:
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HID SIBRANDS, BAWK SIBRANDS, SIBBEL SIBRANDS,

obiit 32 jaar. bij aen
Thomas Dirx Van Sloten, Dirk Dirx,

raad ter Admiraliteit van Friesland, sine liberis.

LOL THOMAS. BAWK THOMAS,
bij SaeMe Kingma.

CATHARINA VAN KINGMA,

gehuwd met Jacob Van Gliemmenich,
zoon van Paulus Van (xhemmenich.

ZACHEUS VAN GHBMMENiCH (Thoe Kingma).

Hidde Sybrens was alzoo de moeders oudoom van Za-
cheus Van Grhemmenich, en de verwantschap kwam niet
door zijnen grootvader, maar door zijnen vader, waardoor
het vroeger gestelde wordt opgehelderd. Ook blijkt het
nu vrij zeker, dat hij geen geslachtsnaam gevoerd heeft,
vermits die even min bij dien zijner beide zusters vermeld
wordt. Ook schijnt het toevallig te zijn, dat op de tweede
gedenkpenning, ter zijner eere vervaardigd, een geslacht-
wapen voorkomt, hetwelk overeenkomt met dat van Hylck
Vogelzang, echtgenoot van Ynte Jelles Kingma, omdat
de verwantschap van de familie Kingma of Van Kingma
met Hidde Sybrens eerst na den dood van Hylck Vogel-
sang is ontstaan, door het huwelijk van Saekle Yntes
Van Kingma met Bauck Thomas, de zusters dochter of
nicht van Hidde Sybrens, zoo als blijkt uit deze ge-
slachtlijst:
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PIETEB YNTES KINGMA

en Tiets P. Wiarda.
1

JELLE PIETERS KINGMA
en Hylck Geerts Vogelsang.

YNTE JELLES KINGMA

en Trijntje SaeMes Sanstra.

SAEKLE TNTES KINGMA

en Bauk Thomas Van Sloten.

In het bezit van Jï. M>. S. W. H. A. Van Beijma Thoe
Kingma is ook een levensgroot portret, fraai in olieverf
geschilderd. Het stelt voor een krijgsman van rang, uit
de zestiende eeuw, naar gissing van omstreeks 30 jaren,
met eene oranje sjerp omgord, en houdende eenen kleinen
snaphaan in de regterhand, terwijl op den achtergrond
eene sterkte of vestingwerken worden gezien, waartegen .
ruiterij optrekt, en waarboven twee uitsteeksels zijn, het
eene spits, liet andere stomp toeloopende. De beeldtenis
is krachtvol geschilderd; de neus is een weinig krom ge-
bogen, bijna even als op de medaille van Hidde Sybrens;
ook de knevels zijn gelijk. Sedert onheugelijke jaren is
dit portret op Kingma state geweest. Dit doet met grond
vermoeden, dat het Hidde Sybrens of Hid Sybrands voor-
stelt. De sterkte stelt alsdan de schans Sottrum(65) voor,
waarachter de torens van Mackum en Piaam uitsteken.

(65) Sottrum. Een ander Sottrum ligt ten oosten van Bremen.
Zie K. J. Clement, Reise durch Holland, Frisland und Deutsch-
land im Sommer 1845, Kiel 1847, S. 20. » Manche Ortsnamen,"
zegt hij, » auf um oder hem, welche man bei den Frisen nördlich
von der Elbe antrifft, finden sich bei den Frisen westlich von der
Elbe wider. Z.B., Oldersum, IVinsum, Stedum, Bozum, Marrum,
Bergum, Hallum, Hellumt Midlum, u. s. w.", 1. 1., S« 45.
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Misschien is ook een der uitstekende spitsen het zooge-
naamde losament, op de vierkante medaille afgebeeld.

Noot 39. „ Hier bleven doot veel goede crijchsluyden,
onder andere mede d' hopluyden Hessel Van Mockema,
mijnen neve, ende Hid Sibrants." Gedenckvveerdige geschie-
denissen van Fredrick Van Vervov, blz. 33.

Noot 44. Terroane.

» Van de oude stercke stadt van 't Neerlaents Teruwaen,
Siet men nauw hier en daer een Boeren hutte staen."

Olivier De Wree of 01. Vredius, f 1562, Mengeldichten.
Zie Willems, Verh. over de Nederduytsche tael- en letter-
kunde, I I , blz. 63.

Noot 53. Vredehandel te Keulen. Zie Serrure, in het
Bulletin du hibliophile Beige, I I , p. 321, (2), (3), en over
Bucho Aytta aldaar, p. 321, 323.

Bijdrage VIL Noot 3 ecueil, lees: recueil.
(M. Eollin) lees: (Combrouse), Paris 1833, chez Kollin.

Zie ook Senckler, Uebersicht der Münzgeschichte des Khein-
landes bis sur Mitte des achten Jahrhunderts (Jahrbücher des
Vereins von Alierthumsfreunde im Rheinlande, I I , S. 170—171),
en Cartier, in de Revue numismatique Française, 1840,
p. 240 sqq.

Eckhardt, lees: Eckhel.

Noot 7. Doreiveerd, beteekent bij Nijhoff (Wandelingen
VI. ' ' 4
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om Âmhem, 3e druk, blz. 58, (16)), de plaats aan het
ivater.

Noot 8. „ Wij wilden er wel eens uit lezen EIMOAL-
DVS M(onetarius) , welke muntmeester, volgens Lelewel,
Numismatique du moyen âge, t. I , p. 81, ook te Utrecht
munten zoude geslagen hebben; doch ook deze lezing heeft
bedenkingen tegen zich." (K. Kaan,) Verslag over onze
Bijdragen, tweede vervolg (7—12), (Konst- en letterbode,
no. 18, 1847).

De hoogleeraar C. P. Serrure, te Gfent, bezit een ander
verschillend exemplaar dier tiers de sol, met de omschriften

DOEESTATE
en eenige barbaarsche letters,

LD SANAEAWO
waaruit, volgens Lelewel's autopsie, den naam van LO-
TUNATU MO(netarius) zoude zijn te maken.

Noot 12. In het Magasin encyclopêdique, 1806, p. 363
•—64, leest men eene recensie van Mader, Kritische Bey-
träge, II. Ook deze nam eene dergelijke munt op. Men
zegt er van: „ Eckhel, Joachim etc. ont deja de sembla-
bles monnaies frappées à Durstede. L'auteur a fait graver
celle-ci à cause de son excessive barbarie."

Bijdrage VIII. Di". Köhne beaamt, in de Mémoires de
la Société d'Archeologie et de Numismatique de St. Petersbourg,
1847, I , p. 217 (in een verslag over onze Bijdragen,
n°. VII—XII), onze toewijzing der munt met FBESONIA
aan Friesland. Hij voegt er bij: „ Ein Umstand dürfte
noch diese Erklärung bestätigen, dasz die gleichzeitigen
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Münzen des nicht fernen Tiel, in Geldern, fast den selben
Typus zeigen, wie diese Friesische, nämlich den gekrön-
ten Ivopf des Königs von vorn auf der HS., und ein
Kreuz mit der Umschrift auf der ES." Von Köhne her-
haalt zulks in zijn Ueber die im Russischen Reiche gefun-
denen abendländischen Münzen des X, XI. und XII. Jahr-
hunderts, Petersburg 1850, S. 148, maar vergist zich,
wanneer hij meent, dat wij de munt, onder n°. 29 afge-
beeld , ook aan Friesland toekennen. Onze eenige bedoe-
ling met het mededeelen der afbeelding dier munt van
Freisingen, in Duitschland, was, om het onderscheid in
type met de Friesche munt (n°. 30), in zijn Zeitschn/t,JH,
als n°. 43 en 44 bij elkander gevoegd, des te beter te
doen uitkomen. In n». 13 zeiden wij dan ook: „ Ter
vergelijking ook overgebragt op onze plaat VI , n°. 29."
De munt met Fresonia moet tusschen 1027 en 1039 gesla-
gen zijn : want Koenraad II. werd in 1024 Koomsch honing,
en was Duisch keizer 1027'—1039. De munt zelve is eene
keizerlijke munt, en dus van keizer Koenraad zelven af-
komstig.

Keizer Koenraad te Utrecht in 1027. Zie Utrechtsch
tijdschrift, IV, blz. 229—30.

Noot 17. Over „ Gisela, Gemahlin Konrads II.," zie
de Mitlelfranldsche Jaliresberichte, VII I , S. 30.

Bijdrage IX. Noot 32. Wapen van Utrecht. Zie Jr.
Mr. Van Asch Van Wijck, Aloud handelsverkeer van Utrecht,
I , blz. 135 (1).

Over St. Maarten, een stuk van zijnen mantel afsnij-
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dende, zie Di". Janssen, De St. Maartensteen te Bolsward,
in De vrije Fries, V. Een beroemd schilderij van Van
Dijk, in de kerk van Saventheim, bij Brussel, stelt zulks
voor.

Op grond der plaats bij Venantius Fortunatus: „ Mili-
tis alba chlamis plus est quam purpura regis ," houden wij
het nu voor waarschijnlijker, dat de witte, en niet de
roode, helft van het Utrechtsche wapen den afgesneden
slip van den witten mantel van den h. Martinus aanduidt.
Zie J. E , Essai sur une monnaie d'or, frœppée sous les
Mérovingiens et portant Ie nom de Vêglise de St. Martin aux
Jumeaux d'Amiens (Mémoires de Vacadémie d'Amiens, tus-
schen 1833 en 1837), p. 1. Zie ook J. E , Monnaies
inconnues des évêques des innocens, des fous etc, Paris 1837,
p. 85 , n». 40, en p. 88.

Steenen stinsen, burgen, toevlugtsverblijven. Het zelfde
had in België, in de negende, tiende en elfde eeuw plaats.
Zie Schayes, Bistoire de l'architecture enBelgique, Bruxelles
1850, vol. I , p. 379, 383 etc. — „ Dat de herhaalde
invallen der woeste Noormannen aanleiding gaven, dat in
ons Vaderland vroeger dan elders steenen burgen gebouwd
werden, is zeer aannemelijk." De gids, 1839, blz. 239, in
een verslag van M1'. Feith's stuk, Over de houten gehouwen
enz., bij Mjhoff, Bijdragen, I , blz. 209—265. Zie ook
Westendorp, Eerste leerrede, blz. 113.

Noot 47. Wierichs ? •— Versuch einiger Anmerkungen über
den Staat von Friesland mittler Zeiten, warinn die besondern
Meynungen in der Friesisclien Historie, die Grenzen und Ein-
theilungen der Frieslanden und das Privilegium Caroli Magni
untersucht und erläutert toerden, von den Amtmann Conrad
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Wierichs, Oldenburg 1741, kl. 8vo, Vorbericht xxvi , on-
derteekend Duddîng, 13 Septb. 1741, Inhalt, Addenda
V I , 270 SS.

Noot 48—49. Corvei.
De naamve betrekking tusschen Lienward (Leeuwarden)

en Corvey noopt ons, hier eene Utteratura Corbejensis in te
voegen, die welligt nog liet een en ander bevat, dienstig
tot opheldering dier nog duistere zaak:

1. Annales Corbejenses, a°. 658—1148 (Pertz, Monumen-
ta Gerrn., V, 1).

2. Wigand, Zur Critih des Chronicon Corbejense (Wetz-
larisclie Beiträge, I I , 1, S. 53).

3. Fragmente aus einern Corveyscfien Codex (Westfalisches
Archiv, I I I , 3 , S. 1).

4. Fasti Corbejenses (HS. im Archiv des ehemal. Stift
Corvei/, ibid. V, 1, S. 1).

5. Zur Kritih der Quetten, ins besondere der Corveyschen,
Traditions und Güter-Register (ibid., I I I , 1, S. 54).

6. Wigand, Berichte von vaterländisclien Archiven, mit
Andeutungen fiir die Geschichte (ibid., I , S. 11, Corvey etc).

7. Wigand, Berichte aus Westphalen über die daselbst
vorräthigen Quellen Deutscher Geschichte, I , Corvey (Pertz,
Archiv, IV, S. 337).

8. Corveische Güterregister und Heberollen (West/. Archiv,
I , 2 , S. 1, I , 3 , S. 49).

9. Verzeichniss Corveischen Güter und Einkünfte. Aus dern
12ten und Vaten Jahrhundert (West/. Archiv, I , 4 , S. 18,
I I , 1, S. 1, I I , 2 , S. 136).

10. Corveischen Gilierbesitzi. Eine Nachtrâge zu dem
Werk: Der Corveische Gilterbesitzt aus den Quellen darge-

stellt, Lemgo 1831 (West/. Arch., VII, 2, S. 234).
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11. Jünski, Bemerkung üher die Coneischen Meiergüter
(West/. Archw, I I , 1, S. 113).

12. Das älteste Corveysche Lehnregister (West/. Archiv,
VI, 4, S. 331).

13. Johann Friedrich Faïke und das Clironicon Corbejense,
bei D r . G. H . Klippel, Historische Fprschungen und Dar-
stellungen, Bremen 1843, Theil I.

14. J . Letzne, Corbeische Chronica, Hamburg 1590, 4to.
15. Möser, Osnabrückische Geschichte, I , S. 3 2 6 , 4 0 9 ,

I I , S. 228.
16. Kindlinger, Münsterische Beytriige, I I , S. 107, 119,

221.
17. H. P. Cappe, Die Mittelcdter Münzen von Munster,

Osnabrück, Paderbom, Corvei und Hervord, Dresden 1850.

N°. 34 aldaar (Taf. X I I I ) , onder keizer Hendrik I I I
(1039—1056) geslagen, heeft voorzijde: Een hoofd regts
gewend; HENEICVS E E X ± = onze n<>. 15 en volgen-
de; en de keerzijde: Een kruis —=—J—£— z= n°. 30 en n<>. 22.
Is er ook eenig verband tusschen deze overeenkomst ?

Noot 50. Cappe, 1. 1.: „ lm Jahre 833 errichtete Kai-
ser Ludwig der Promme, welcher mit seine Gemählin
Judith sich o/t in Corvei aufhielt, da selbst eine Münzstatte,
deren Einkünfte er dem Abte Warinus verlieh, u. s. w."
Men zie hieruit, hoe genegen de keizers Corvei waren.

ISToot 51. Lienward moet onder Utrechts kerkelijk ge-
bied behoord hebben. Daarom schreef de abt van Corvei
aan den bisschop van Utrecht, om de parochianen van
Lienward tot betaling en hulde te dwingen.
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Noot 52. St. Vitus. „ A». 835 wurden die Ueberreste
des Martyrers Vitus von Paris nach den Kloster Corvei
gebracht, und es wnrde derselbe zu dessen Schutzheiligen
erkoren, naclidem bis daher der h. Stephan als soldier
verehret worden war." Cappe, 1. 1., S. 106.

„ Aan St. Vitus, dien vreemden heiligen, waren meer
dan eene kerk in deze streken gewijd, zoo als die van
Doesum, eene zeer oude kerk," zegt Westendorp, Eerste
leerrede te Sebaldeburen, blz. 169 (*).

Over den hoogen ouderdom eener kerk, wanneer de
kerkgifte eener plaats het eigendom is van een geestelijk ge-
sticht in een ver verwijderd gewest, zie Van Spaan, I I I , 56.

De legende van St. Vitus ende Modestus, martelaren. Een
Nederlandsch HS. uit de XIIIe eeuw, bij Schotel, Ge-
schied-, letter- en oudheidkundige uitspanningen, Utrecht
1840, blz. 156—161.

Noot 54. Het diploma van 839 is in Kreuznach, aan
de Nahe, gegeven. De Duitscher spreekt de u als oe uit;
kan dus niet, bij dictaat van liet stuk, uu in schrift ge-
steld zijn, en dus uuestracha, terwijl oestracha uitgesproken
werd? Falke lieeft juist uuestracha. •— Verwijderde be-
zitters waren bovendien niet altijd met de juiste ligging
hunner goederen bekend, zoodat men niet onvoorwaardelijk
hunne berigten moet gelooven. Zoo leest men in een oud
charter (elfde eeuw): „ Empele in pago Taæandria sive
Teisterbant (De gids, 1840, blz. 67). In het werkje Leeu-
warden na en voor hare wording als stad,, van J1". M1'. M.
De Haan Hettema, wordt uuestracha voor de ware lezing
gehouden, en Camminga te Wirdum geplaatst; maar Wir-
diim ligt evenzeer als Leeuwarden in Oostergoo.
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Noot 58. Over de zwaarte der Bruno-munten, en hare
verhouding tot de boeten der Leæ Frisonum, zie De Haan
Hettema, 1.1., blz. 14, volgens Dr. J. Gr. A. Wirth , Deut-
sche Oeschichte, Stuttgart 1846, II , S. 72 sqq., en Hofman,
Alter und neuer Münzschlüssel, S. 223 en 225.

Noot 61. Achttal, lees: vijftal, want de plaat in no. 2
is de zelfde plaat als in n°. 1, doch met twee munten ver-
meerderd.

Noot 73. Wigand etc, in te voegen p. 301.

Bijdrage XII, Noot 95. Cancellarij, lees: kanselarij.

Noot 104. Zie ook Eekhoff, 1. 1., I I , blz. 325.

In het grafschrift van Igramus Ab Achelen lees: supre-
mi, voor: supnaemi.

Bijdrage XIII. N°. 1. Staat keerzijde + IN .....
VICES, lees: VI(n)CES.

Januarij 1851. Mr. J. DIEKS.
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