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BESCHOUWINGEN
NAAK AANLEIDING VAN HET WEEK GETITELD :

DE MUNTEN VAN FRIESLAND, GRONINGEN EN
DRENTHE (DER HEEREN VAN KOEVORDEN)

VAN DE VROEGSTE TIJDEN TOT AAN DE

PACIFICATIE VAN GEND ,

DOOS

DE' F . ©. WAM DER CHIJS,

UITGEGEVEN DOOR TEYLERS TWEEDE GENOOTSCHAP, 26ste STUK, 5de

GEDEELTE, 688 BLZ., XXII PLATEN, QUAETO. HAARLEM,

ERVEN I \ BOHN, 1855(1) ,

Andien iemand ons twintig, ja vijftien, jaren geleden ge-
zegd had, na verloop van zulk een tijdperk zal u een

(1) Bij deze aankondiging van het vijfde gedeelte van den veelom-
vattenden arbeid van den Heer van der Chijs, splitste zich onze taak
van zelve in drie deelen, de munten in Friesland, Groningen en Drenthe
(de laatstgenoemde door de Heeren van Koevorden), tot aan de pacifi-
catie van Gent, geslagen. Wij beperkten ons echter, om. den aard van
de Mengelingen, in De vrije Fries opgenomen, tot de munten in Fries-
land, in de 11de—16de eeuw geslagen, daarin behandeld.

Onze aankondigingen der IV vroegere stukken, vindt men in Nijhoffs
Bijdragen, VlIIste, IXde en Xde deel. Deze beschouwingen, in Mei 1856
geschreven, waren daarvoor ook bestemd. De veranderde vorm die deze
Bijdragen zullen ondergaan, deed ze ons nu, Junij 1858, als voor De
vrije Fries, niet geheel ongeschikt, oordecien. Zeer weinigen toch be-
zitten het kostbare werk van den Heer v. d. Chijs. Welligt spoort het
bovendien dezen of genen nog eens aan, om althans het gedeelte over
ïriesland handelende, zicli aan te schaffen.
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werk voor oogen gelegd worden, waarin meer dan vijftig
munten zullen afgebeeld en beschreven zijn, in Friesland
IN DE ELFDE EEUW geslagen, munten niet alleen van liet
overoude Dockuni en Staveren, maar ook van Leeuwarden
en Bolsward, j a , van plaatsjes als Winsum en Garreweer
of Garrelsweer, wij zouden dezen weinig geloof geschonken
hebben.

En indien hij er bij gevoegd had, gij zelf zult, van stap
tot stap geleid, die munten, met behulp van mededeelingen,
niet alleen uit ons vaderland, maar vooral uit liet buiten-
land, zoowel uit Gent als Leipzig, uit Koppenhagen als
Petersburg, uit Berlijn als Weenen afkomstig, te voor-
schijn brengen en ontcijferen, dan zoude ons geloof aan
zijne verzekering nog geringer geweest zijn.

Destijds toch had de studie der penningkunde nog niet
bijzonder onze aandacht geboeid en niemand hier te lande
vermoedde, dat er in het buitenland nog zoo vele voor
onze numîsmatiek belangrijke bronnen schuilden.

Het was dan ook een buitenlandsch geleerde, de Justi-
tieraad Thomsen van Koppenhagen, die liet eerst de aan-
dacht van Nederlanders op deze munten, zoo geschikt tot
opheldering van de geschiedenis van Friesland, niet betrek-
king tot de in zulke digte nevelen gehulde elfde eeuw ,
vestigde. •— Bij een bezoek aan Holland, in het jaar 1841
of 1842 gegeven, nam de Heer Thomsen , uit zijne rijke
verzameling, eenige middeleeuwsche muntjes mede, die
hij vermoedde, dat in de Nederlanden te huis behoorden,
en tot de elfde eeuw onzer tijdrekening moesten terugge-
bragt worden.

Een dezer muntjes kwam in het Koninklijk Penningka-
binet. De toenmalige Directeur van die rijke verzameling,
de Heer Jr. Mr- J. C. DE JONGE las op dat muntje (2), be-

(2) Bij v. d. Chijs op plaat I , N°. 1—10 , te vinden.
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halve den titel van HENEICVS EEX (waardoor een der
Roomsohe Koningen van dien naam uit de elfde eeuw,
blijkens den type [een gekroond hoofd met een kruisstaf
daarvoor geplaatst] moest aangeduid zijn), de namen DOC-
CVGGA en BR VN, de eerste als een door den tweeden
gedeeld omschrift. De Heer de Jonge deelde zulks mede
aan den Heer Mr- A. Deketh, Advocaat Generaal bij den
Hoogen Raad, wiens belangstelling in penningen en mun-
ten tot Friesland , zijn geboorteland betrekkelijk, hij ook
uit zijne bijdrage in De vrije Fries, dl. I , blz. 257—262,
getiteld Penninghunde, kende,

Doccugga kon toch DocJcum als muntplaats aanduiden,
maar wie was BR VN als verkorting van BRUNO ? De
Heer Deketh vond zekeren BRUNO I I I , als Graaf van
Brunswijk , in het jaar 1057 gestorven, in de geslachtlijst
bij van Loon, Aloude Hollandsche historie, I I , blz. 345.
Deze BRUNO III was een zoon van GEERTRUI, dochter
van ARNOLD, bij van Loon, t. a. p., Burggraaf' van het
slot over Gent, Heer der vier Ambachten, Graaf van
Zeeland, Holland , Kennemerland , West-Friesland, Sta-
veren , Islegoo, Ooster- en Westergoo genoemd 5 en zoo
moest van zelf het vermoeden rijzen, dat door deze Gravin
GEERTRUI, gehuwd geweest met LUDOLF , Graaf van
Brunswijk, het graafschap Oostergoo, waarin Dockum is
gelegen, in het jaar 1038, toen Ludolf stierf, op Bruno
III overgebragt, en door dezen munt in Dockum geslagen
zoude zijn.

Deze draad, vergezeld van eene afteekening der munt,
werd ons, als bewaarder van den kleinen penningschat en
opvolger van den Heer Deketh in het Thesaurierschap
van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde, door dezen in handen gegeven.

In het bezit daarvan gekomen, geloofden wij wel de
sporen van eene voor de penningkunde en geschiedenis
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niet onbelangrijke mijn te hebben gevonden, maar dat die
mijn zoo rijk als later bleek zoude zijn, konden wij niet
vermoeden.

Spoedig toch na het te voorschijn treden van liet Doc-
kumer muntje van BRTÏÏSTO I I I , kwam er een ander met
het omschrift STAWERO, maar overigens van den zelfden
type, uit de verzameling van den Heer Becker te Am-
sterdam , te voorschijn. Het was de Heer Westermann,
van Bielefeld , die er ons eene afteekening van deed ge-
worden. Kennelijk duidde STAVVERO Staveren aan;
men weet toch, hoe verminkt de namen van vele plaatsen
in oude charters en op oude munten voorkomen.

Hoogst belangrijk voor onze nasporingen was niet lang
daarna eene mededeeling van den Hoogleeraar Serrure te
Gent. Deze zond ons eene afteekening van eene andere
munt, in zijn bezit, iets grooter dan de beide zoo even
beschrevene, waarop niet het beeld van den vorst en profil,
zoo als dat van Koning Hendrik III (Eoomscli Koning
van 4 Junij 1039 tot 25 December 1046), op de Bruno-
raunten, maar een geheel ander borstbeeld en face, zonder
kruisstaf, en gedekt met eene muts of platten helm, en
omgeven door het omschrift EGBERTVS, voorkwam.
Ook de keerzijde dier munt verschilde geheel: want deze
toch had twee borstbeelden van zwaar gebaarde heiligen,
kenbaar als zoodanig aan hunne ongedekte hoofden en het
kruis, dat zich tusschen hen bevond. Het omschrift STA-
VERONI duide echter zoo kennelijk Staveren aan, dat de
Hoogleeraar Serrure geene zwarigheid maakte, ook deze
munt aan Friesland toe te kennen. Maar wie was E G -
BEETTJS. Ook hier bragt van Loon, t. a. p., ons op het
spoor. — BïUJNO III toch had een broeder EGBEET I ,
Graaf van Meissen, Ooster- en Westergoo, Staveren en Isle-
goo (f 1068), en deze wederom een zoon van den zelfden
naam, EGBEET II, met den zelfden titel, in de geslachtlijst
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bij van Loon vermeld, en gestorven in het jaar 1090. —
Aan welken EGBERT was evenwel deze munt toe te schrij-
ven ? Deze vraag bragt ons tot een onderzoek van de
levensgeschiedenissen van deze drie -zoo even genoemde
Saksische Graven, waarbij wij, de oorspronkelijke bronnen
raadplegende, spoedig ontdekten, welke groote verwarring
er op dit punt bij onze geschiedschrijvers bestond, en hoe
eene fout vele andere na zich gesleept had. De uitslag
dier onderzoekingen werd door ons in eene der winter-
avondvergaderingen (1842/1843) van het Friesch Genoot-
schap voorgedragen , en in het jaar 1843 in De vrije Fries
( I I I , blz. 20—66) medegedeeld, waarheen wij nu verwij-
zen. Genoeg zij het hier te vermelden, dat wij reeds toen
tot het resultaat kwamen, dat in Dockum en Staveren door
Bruno I I I , Graaf van Brunswijk, als Graaf van Oostergoo
en Staveren, tusschen de jaren 1039 — 1057, en in Stave-
ren door zijnen, in volgorde, tweeden opvolger, zijn broe-
ders zoon EGBEET I I , Markgraaf van Thuringen, als
Graaf van Staveren, tusschen de jaren 1068—1090 munt
was geslagen; dat deze munten bewezen, dat die Graven
in Friesland gezag hadden uitgeoefend; dat zij fakkels en
leiddraden waren tot opheldering en zamenvoeging van
enkele losse en duistere aanteekeningen omtrent deze Sak-
sische Graven en hunne aanraking met ons vaderland bij
onze oudste geschiedschrijvers voorkomende, en eindelijk,
dat deze munten onwederspreekbare getuigen waren van
eene ontwikkeling van handel en waarschijnlijk dus ook
van welvaart in Friesland IN" HET MIDDEN DEK ELFDE

EEUW, waarvan in Holland, blijkens de aldaar zoo veel later
en in kleiner gedaante geslagen muntjes van FLOEIS I I I ,
1163—1190, en DIRK V I I , 1190—1203, destijds nog maar
da kiemen aanwezig schijnen geweest te zijn.

Onze arbeid was hiermede echter niet geëindigd. Wij ver-
moedden namelijk , dat er in het Noorden , en bepaaldelijk
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te Koppenhagen, meerdere munten van Bruno III en
Egbert II zouden zijn, en nadat wij in het jaar 1845 nog
het een en ander, tot opheldering en aanvulling van onzen
eersten arbeid, daartoe vooral door mededeelingen van de
Heeren K. Kaan, te Haarlem, en Dr. B. von Köhne, toen
te Berlijn, thans te Petersburg, in staat gesteld, in De
vrije Fries, I V , blz. 35—40, hadden laten drukken,
konden wij in het volgend jaar, nog eene belangrijke bij-
drage tot het vroeger gedeeltelijk behandelde onderwerp
leveren.

Drie ÜRXnxo-munten toch, uit de verzameling van den
Heer Welzl de Wellenheim, te Weenen, in 1845 voor het
Friesch Genootschap aangekocht, alsmede een viertal an-
dere , bij afteekening uit het Koninklijke Deensche munt-
kabinet door den Heer Thomsen verkregen, deden ons
nieuwe muntplaatsen in Friesland ontdekken. Twee mun-
ten, waarop wij BODTISWER lazen (nu Bodliswer zouden
durven lezen) (3), waagden wij het aan Bolsward toe te
schrijven. Twee andere met LIUNVERT werden door
ons aan Leeuwarden in 1149 als Liemoard voorkomen-
de , toegekend. Een vijfde Bmnomunt met het omschrift
MILDNVM kon te Midlum, een zeer oud dorpje met een
regtsstoel, bij Harlingen, geslagen zijn. Met betrekking
tot Bolsward wezen wij, tot staving van ons gevoelen, op
de oudheid dier stad, volgens de sage; op haar deelgenoot-
schap aan de Hanse, en hare namen JBodelsvert in een
charter van 1423, en Bodelswart op een oud zegel van
Bolsward, — Wij toonden uit de bronnen aan} hoe de
plek, waarop Leeuwarden nu staat, reeds hoogst waar-

(3) I)e munten hebben beide BodTisiuer, doch de T is dikwijls
een omgekeerde iets verlengde ~L, zoo als op de afwijkende nage.
volgde(?) Leeuwarder munten TIAWEEO = UAVVERO. De beste
Egbertnxuntcn van Bolsward hebben ook Bodhiswert. Vrije Fries , V I ,
blz. 25.'
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schijnlijk in het jaar 839 bewoond, en de villa Camminge bij
Kluit (Historia Critica, II, Pars I, blz. 1), in eenen giftbrief
van dat jaar voorkomende, aldaar te vinden was. Die
zelfde villa (state) kwam toch als bezitting van de abdij
van Corvey, tusschen de jaren 1053—1071, ^oor in een
register door Saracho, destijds Abt van Corvey, opge-
maakt , terwijl WILBALD , insgelijks Abt van Corvey, in
1149 (4) twee brieven aan de Christenen in de Parochie
Lienward schreef, waaruit blijkt, dat de parochiekerk van
Leeuwarden destijds sedert lang eene bezitting van Corvey
was. Hoe de identiteit nog meer bevestigd werd door de
toewijding van de kerk van Oldehove, eene der drie oor-
spronkelijke deelen van Leeuwarden, aan St. Vitus den
beschermheilige van Corvey. Eindelijk verwezen wij nog
naar het voorkomen der geslachten Cammingha's en Eey-
nalda's in de overoude Friesche Wetten als muntmeesters,
en naar eene vermelding van zekeren KEINOTJT DE VRIES,

die valsche penningen (denariën) sloeg, in den Reinaert
de Vos.

Maar het Noorden had nog meer opgeleverd dan deze
Brunomunten. De Heer Thomsen had aan den Heer de
Jongh van Rodenburgh, Officier in Nederlandsche dienst,
gedurende zijn verblijf te Koppenhagen, op ons verzoek,
eenige Egbertmunten ter afteekening afgestaan, en daarbij
aanteekeningen over andere, in zijne rijke verzameling,
gevoegd.

Deze afteekeningen bragten een nieuwe type, een der
typen van overgang tusschen de munten van Bruno III
(1039—1057) en die van Egbert II (1068—1090), namelijk
dien van Egbert I (1057—1068) te voorschijn. Het was
toch in die dagen nog even als thans : het algemeen, het

(4) Zie ook Wibald von Stablo umi Corvey (eene belangrijke mono-
graphie), von Dr- Johànn Jansen, Munster 1854.
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publiek is huiverig, ja geheel ongenegen, om een geldstuk
in betaling aan te nemen, waarvan het den type niet kent.
Zoo ging het ook in liet midden der elfde eeuw, toen
Egbert I , Bruno III opvolgende, om redenen (welligt om
de minderjarigheid van Hendrik IV, die hem niet ver-
oorloofde (?) de buste van den Koning op zijne munten te
plaatsen), het goed vond den type van de Friesche munten
te veranderen, en tot dien van het Karlovingische tijdperk
grootendeels terug te keeren. In eens, uit vrees voor wei-
gering bij hen die de munten moesten ontvangen, durfde
hij niet een geheel andere type aannemen, Wel werd
het borstbeeld van Keizer Hendrik III en zijn naam ver-
vangen door een kruis en zijn eigen naam ECBEETVS of
EGBERTVSJ maar op de keerzijde werd het eigenaardige
der Brunomunt, de doorsnijding van het omschrift door
een ander opschrift, behouden. Het woord NOTA of soms
MOTA, waarschijnlijk eene verkorting voor moneta (munt),
verving den naam van BKVN.

Zulk eene Egbertmunt met STAVEKON werd door
ons in De vrije Fries, IV , onder N°. 22, afgebeeld (5).
Mededeelingen van den Heer Thomsen berigten ons, dat
hij dergelijke munten met Doccvgga en Bodlinvert bezat (6).
In het voorbijgaan merken wij op, dat deze munten tot
de zeer zeldzame behooren, en dat tot heden, voor zoo
verre ons bekend is, nog geene er van tot haar vaderland
teruggekeerd of aldaar gevonden is, hetgeen met de Bruno-
en Egbert II munten wel het geval is.

Maar ook ten opzigte der munten van Egbert II (1068
—1090) waren de in 1846 ontvangen afteekeningen be-
langrijk. Zij leverden munten met de reeds beschreven

(5) Van der Chijs, pi. II.
(6) Die van Bolsward is mede aldaar afgebeeld; die van Dochura

ontvingen wij onlangs uit Koppenhagen in afteekemng, en is nog onuit-
gegeven.
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type van twee heiligen, als navolging van den Goslarschen
Keizerlijken muntslag van de steden Dockum en Bohward
op. Twee andere Egbert I I munten met de omschriften
GEROIEVVEE en EMNJSHEM, de eerste onder N». 26
afgebeeld (7), de laatste toen beschreven, later onder
N°. VIII (8) afgebeeld, ontvingen van onze zijde toen nog
geene bepaalde aanduiding, daar wij, destijds nog onbe-
kend met de betrekking van Egbert II tot Fivelgoo en
Hunsingoo (twee der Groninger Ommelanden), die munt-
plaatsen in het tegenwoordige Friesland zochten, maar
natuurlijk niet konden vinden. Welke plaatsen hierdoor
aangeduid worden zullen wij iets later melden.

In het volgende jaar, 1847, berigtte Dr- von Köhne, die
inmiddels eene betrekking bij het Museum der Keizerlijke
Eremitage te Petersburg had aanvaard (9), dat zich in dat
Museum een belangrijke vond Friesche Bruno- en Egbert-
munten bevond, waarop hij later zoude terug komen. —
Hij deed die gelofte in 1850, door de uitgave van zijne ver-
handeling Ueher die im Russischen JReiche gefundenen abend-
ländiscîien Münzen des X, XI und XII Jahrhunderts, ge-
stand (10). Wij gaven van dezen zeer belangrijken arbeid
eerst een verslag in de Algemeene Komt- en Letterbode,
1851, N°. 7—9, zoowel in het algemeen met betrekking
tot de Friesche munten uit de elfde eeuw, als in het bij-
zonder van al hetgeen Dr- von Köhne vermelde van munten

(7) Van der Chijs , pi. VIII, N°. 4.
(8) Ibid., pi. VIII , N°. 3.
("9) Thans „ President du bureau héraldique auprès du Senat diri-

geant" aldaar.
(10) Van deze veriiandeling (228 blz,, met IX platen), opgenomen in

de Mémoires de la Société Impériale d'Archeologie de. St. Petersbourg, vol. I I I
et IV, 1849 en 1850, zijn 30 exemplaren afzonderlijk gedrukt, terwijl
daarvan eene Russische vertaling verscheen, naar aanleiding van een
besluit, later genomen, om de reeds uitgegevene Mémoires in liet Rus-
sisch te vertalen, en voorts alleen in die taal uit te geven.
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door BEBNULPHUS, Bisschop van Utrecht (1027—3054),
ook te Groningen, en door zijne opvolgers WILLEM (1054—
1076), COENKAAD (1076—1098), BÜRCHAED (1098—1112),
te Utrecht geslagen. Wij voegden daarbij wat von Köhne
berigtte over eenige Tielsche munten van Keizer Coen-
raad II (1024-1039), en van Hendrik III (1039—1056),
van Deventer en Maastricht, van Otto III (983 Keizer
996—1002), en van de eerstgenoemde stad van Coenraad
II (1024, Keizer 1027—1039). Iets later deelden wij in
De vrije Fries, VI , blz. 1—32 den geheelen inhoud met
ophelderende aanteekeningen mede van hetgeen von Köhne
over de Friesche munten uit de elfde eeuw geboekt heeft.
Niet minder dan 137 Bruno- en Egbert I en II munten,
alsmede ééne munt van Koning Hendrik IV (1056, Keizer
1084—1106), van Staveren, zijn door hem beschreven.
In Polen gevonden, zal de handel, destijds, vooral uit
gebrek aan andere ruilmiddelen, met gereed geld gedre-
ven, die munten daar gebragt hebben, gelijk er aan de
kusten der Oostzee vele munten uit die tijden, ook elders
in het westen van Europa geslagen, gevonden worden. Als
een bewijs, hoe dit Friesche geld destijds door Europa
verspreid werd, kan men aanvoeren, dat ter plaatse van
de St. Paulus kerk te Home, munten van Bruno III zijn
gevonden. En een bewijs, hoe het bij het volk gewild was,
blijkt daaruit, dat de Utrechtsche Bisschop BTJRCHAKD nog
tusschen de jaren 1098—1112 de vrijheid nam, den type
der Brunomunten als den zijnen aan te nemen, en om het
volk te misleiden en in den waan te brengen, dat het
Brunomunten ontving, plaatste hij op de keerzijde voor
het zeer in het oog vallende BE VN, de verkorting
van zijn eigen naam BVKCH (11). Ook worden er vele

(11) Zie N°. XV op de plaat in Ue vrije Fries, V I , en Letterbode,
1851, No. 7.
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Brunomunten gevonden, die na het jaar 1057, toen Brtmo
III sneuvelde, zijn geslagen. Het zijn gebrekkige na-
inaaksels; sommige kennelijk van Bisschoppelijken oorsprong,
doordien Hendrik III daarop niet een kruis, maar een
Bisschopsstaf voert. Wij gelooven, dat zeer vele van die
munten uit de Bisschoppelijke Utrechtsche munt afkomstig
zijn (12). Dat zij niet langen tijd na het jaar 1057 kunnen
geslagen zijn, blijkt ook daaruit, omdat de Poolsche vond
vele navolgingen van Bolswarder, Dockumer, Leeuwarder
en Staversche Brunomunten bevatte. Die van Leeuwarden
schijnen de talrijkste te zijn (13). De opschriften zijn som-
tijds geheel barbaarsch geworden. Soms weet men niet,
of het navolgingen zijn, of dat in de opschriften nog nieuwe
niet ontcijferde muntplaatsen schuilen. Tot deze klasse

, „ BVIN HAV MAIV
behooren b. v. de Brunomunten met ^ ^ , ^ ^ ^ ^
onder N°. 101—103, in De vrije Fries, VI, blz. 13, opge-
nomen.

Onder de door Dr. von Köhne te voorschijn gebragte
munten, was hoogst merkwaardig eene munt van Egbert I
(1057—1068), met de type van de Brunomunten: die munt
toch vulde juist den stouten overgang aan tusschen de Bru-
nomunten en de vroeger beschreven munten met NOTA.
Dit verkort woord (wij hebben zulks reeds gemeld), door-
snijdt, even als de naam BRVN, de keerzijde van het vlak
der munt, ten einde beide munten nog eenige gelijkenis of
overeenkomst, en alzoo gezamentlijke cours te doen behou-
den. Maar nu blijkt het uit de onder N". 106 (Vrije Fries,
VI, blz. 14), door Dr- von Köhne medegedeelde munt,
dat die stoute overgang voorbereid werd door eene andere

(12) Vergelijk de Konst- en Letterbode, 4 Octob. 1856, 13/20 Jan.
1857.

(13) Sommige der munten van Egbert II deelden in dit lot, vooral
de Dockumer.
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munt. De voorzijde daarvan vertoont, even als ware het
eene Brnnomunt, het gekroonde borstbeeld van Hendrik
III met den kruisschepter, maar het HENEICVS EEX of
IP (imperator) is vervangen door ECBEETVS. Op de
keerzijde vindt men het veld door den naam BEVN, tus-
schen twee paarllijnen geplaatst, doorsneden, zoodat, hoe-
wel deze munt door Egbert I (1057—1068) is geslagen,
zij ten tijde dat zij in omloop was, bij de zoo weinig
met het letterschrift bekende menigte, voor onder Bruno
III (1038—1057) geslagene munt moest worden aangezien.
Ook het omschrift van deze hoogst zeldzame munt is merk-
waardig: het luidt SEL-NEON (14), door ons, hoewel
schoorvoetend, aan Selwerd, bij Groningen, toegekend. Wij
zullen evenwel straks zien , dat Egbert II in die streken
ook gezag uitoefende, terwijl later door Herman van Koe-
vorden (1360—1371) ook aldaar munt is geslagen. Kort
na den dood van Bruno III (f Decb. 1056) moet die munt
geslagen zijn.

Van eenigzins jongere dagteekem'ng is eene munt van
Egbert I , zonder opgave van muntplaats, met Nota (Vrije
Fries, VI, pi. N°. II). Een aantal varianten met de type
Nota, van Bolsward, Dochim, Leeuwarden en Staveren,
werden onder N°. 108—160 door von Köhne medegedeeld.
Zeer merkwaardig is onder anderen N°. 161, met EM-
NIGIIM en Emchchiem of Emchheim , op de latere beter
bewerkte munten van Egbert I I , als Emnighem en Emnis-
hem(15) voorkomende, en door ons, op grond,, dat Egbert I I

(14) Vrije Fries, V I , pi. N". I ; v. d. Clüjs, pi. V I I I , N-. i. Selt-
non kwam ons later als eene onbekende plaats in de gouw Huymerchi,
een der Groninger Ommelanden, voor. Zie v. d. Bergh, Handb. der
Middd-Nederl. Geographie, 1852. V. d. Chijs, V , blz. 316 en 441.
Het zou Suttum zijn.

(15) Reeds bij Lelewel, Numismatique du Moyen Age, 1835, Atlas
pi. X V I I I , N'. 35, ^afgebeeld. Van der Chijs omhelst, 11., 444, het
gevoelen van v. Köhne, dat deze munt te Emlichheim, in het Graafschap

IL N. E. 22
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gezag in ITivelgoo had, aan (Wester) Embden, daarin gele-
gen, toegekend. — De munten met BOED (N°. 162—166)

*• NFRF
in plaats van NOTA, en de omschriften • „ . deden
ons gissen, dat hiermede (de herhaling van RERE wegval-
len Ie) eene plaats Bordnere werd aangeduid, aan het
riviertje Boom, in Friesland, in het oude dekenschap
Bornegoo en de landstreek Bornevrede te zoeken. Olde-
boorn, een bloeijend dorp, reeds in oude tijden met het
waagregt begiftigd, maakt onzes inziens aanspraak op die
muntjes. Men bedenke hierbij, dat het eene dwaling is van
sommigen, te meenen, dat alleen in de hoofdplaatsen der
Friesche gooën munt kan geslagen zijn. Wij betwijfelen
het toch zeer, of de Friesche gooën wel hoofdplaatsen, in
den tegenwoordigen zin en beteekenis, hadden. Nog in
veel latere tijden stonden vele, allengs tot grootere plaat-
sen aangegroeide dorpen, steden genaamd, geheel op zich
zei ven. Het spreekwoord op zijn elf en dertigst (11 steden
en 30 grietenijen) is daaraan eene herinnering. Het wijst
aan, hoe er in het tegenwoordige Friesland 41 kleine re-
publieken waren, waardoor de Landsdag ook menigmaal
een Poolsche rijksdag werd. — Er is eene geheel andere
reden aanwezig, waarom er op zoo vele plaatsen in de
Friesche gooën, in de elfde eeuw, reeds geld geslagen
werd. Behalve toch, dat het vervaardigen eener kleine
munt, op eene kleine schaal, door vele bewerkers van
goud of zilver kon geschieden, ja zelfs nog vele jaren later
in Friesland aan goud- en zilversmeden werd toever-
trouwd (16), bestond er een naauw verband tusschen eene
markt en eene munt op de zelfde plaats. Verkreeg een

Bentheim zoude geslagen zijn. Maar daar hadden immers Egbert I en
II geen gezag?

(16) Vrije Fries, V, bis. 188.
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plaatsje, al was het nog zoo klein (17), maar waar de ge-
gewoonte welligt reeds eene markt gevestigd had, het regt
van eene markt (jus meroatus) van den Graaf of Heer, het
muntregt (jus monetae) als sequela volgde bijna altijd van
zelven, opdat de kooper den inwonenden of omwonenden
verkooper zoude kunnen betalen met munt, op zijne markt
gangbaar. De wisselaar zorgde , dat die voorhanden was.
Hoe belangrijk de betrekking van wisselaar later nog bleef,
bij het aantal in type en gehalte verschillende muntspeciën,
getuigen de menigvuldige beeldenaars of muntboeken. Thans,
nu bijna ieder beschaafd land zijn numerair tot ééne geldsoort
met hare onderdeelen of veelvouden tracht terug te bren-
gen , kunnen wij ons moeijelijk een denkbeeld van de ver-
scheidenheid der munten in de middeleeuwen en later,
maken. Van daar ook de toenmalige noodzakelijkheid om
bij sommen van eenig aanbelang, tot het wegen van het
geld zijne toevlugt te nemen, en het verschijnsel, dat men
bij sommige muntvonden weegtoestellen ontdekt heeft.

Deze opmerking houde men ook in het oog, bij het te
voorschijn komen van munten van Egbert I I (1068—1090),
op kleine plaatsen in de zoogenaamde Groninger Omme-
landen geslagen. Het museum van de Keizerlijke Eremi-
tage te Petersburg, bevat toch (behalve munten van Eg-
bert I I , waarop aan de keerzijde nog eens zijn naam als
Y(enerabilis) Eghertus voorkomt, benevens zijne munten met
Bodliswert, Doccingun, Linwart en Staveren) ook munten
van eene plaats GEREVVEKE of GEKEWERE, GE-
REVIORE enz,, en van eene andere, WINSHEM of
WINZHEM geheeten. Door deze namen worden Gar-
relsweer of Garrewéer, in Fivelgoo, en Winsum, in Hun-
singoo gelegen, aangeduid. Het bewijs hiervoor vinden

(17) De Wilâemarkt, eene beroemde jaarmarkt in Gaasterland , werd
op eene plek gehouden, waar geen enkel huis was te vinden. Zij be-
staat nog.
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wij in een charter van het jaar 1057, waarbij de minder-
jarige Koning Hendrik IV aan den heerschzuchtigen Aarts-
bisschop van Bremen, Adelbert, de graafschappen Hunsingoo
en Fivelgoo, ten gebruik van de kerk, in eigendom afstaat,
met vrijheid, om er twee marktplaatsen in op te rigten,
te weten te Wincheum en te Gerleviswert, met munten en
tollen. Uit plaatsen, bij schrijvers uit die eeuwen, blijkt
evenwel, dat niet Adelbert, maar Egbert in het bezit dier
graafschappen was (18). De munten met Gerewere en Wins-
hem bevestigen dit. — Eene munt van Egbert II, met het
omscmïft VLFAVNVBG, blijft nog te ontcijferen over.
Merkwaardig eindelijk is nog eene munt van Keizer Hen-
drik IV (1056, Keizer 1084—1106), van de Goslarsche
type, met het opschrift: HENEKTVS (Henricus), in plaats
van Ecbertvs, en SVENRONV, waarschijnlijk Staveren
aanduidende, en welligt tot het jaar 1077 te brengen.

Wanneer wij nu nagaan, dat er tot heden, in een kort
tijdsverloop, reeds omstreeks 150 varianten van Bruno- en
Egbertmunten, in de Friesche gooën geslagen, voor den
dag zijn gekomen en ontcijferd; dat de munten onder het
bestuur der Egberten (1057—1090), maar bijzonder on-
der dat van Egbert II (1068—1090), geslagen, zich ken-
merken door meerdere duidelijkheid, door nadere over-
eenkomst der daarop voorkomende namen met de spelling
er van in iets latere tijden, b. v. Bodliswert (1068—
1090), Bodelswert (1400), Linwart (1068—1090), Lienward
(1149), dan gelooven wij als slotsom der nasporingen over
die munten, vroeger door ons à fuv et à mesure medege-
deeld , nu als aus einern guss ons door den Heer van der
Chijs voor oogen gesteld, te mogen stellen, dat er in
Friesland in de tweede helft der elfde eeuw
een betrekkelijk bloeijende handel bestond. Dat

(18) Vrije Fries, VI, blz. 27—29.
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die handel reeds in den aanvang der elfde eeuw be-
hoefte had aan eene eigene munt, blijkt uit de zeldzame
te Koppenhagen voorhanden munt met het omschrift Fre-
sonia, door Keizer Koenraad I I , welligt te Utrecht, tus-
schen de jaren 1027 en 1039 geslagen (19).

Spoedig echter had de handel niet genoeg aan die ééne
Keizerlijke munt. Welligt verkreeg Ludolf, vader van
Bruno III (f 1038), reeds het regt om markten, en daarbij
munten en tollen, op te rigten, gelijk wij daarvan in iets
latere tijden voorbeelden in de Garrelsweerder en Win-
summer markten en munten gezien hebben. Van hem zijn
echter geene munten bekend, maar Bruno I I I , zijn zoon
(1038—1057), sloeg reeds munten te Dockum, Leeuwar-
den , Midlum (f), Bolsward en Staveren. Er waren dus
tusschen 1038—1057 markten in het noordoosten, het
midden, het westen en zuidwesten van het tegenwoordige
Friesland, toenmaals door de middelzee, Boerdiep, ge-
deeltelijk nog van een gescheiden. Egbert I voegde er de
munten te Selwerd(f), Oldeboorn (1057—1068) en Wester-
EmbdenQ) bij, terwijl Egbert II (1068—1090), die met die
te Winsum en Garrelsweer of Oarreweer nog vermeerderde,
Opmerkelijk is het, dat ook bijna al deze plaatsen aan
zulke vaarwaters waren gelegen, die destijds met de zee
in veel nadere verbinding stonden dan thans, door de ver-
bazende inmiddels voorgevallene opslijkingen, waardoor zee-
plaatsen als Bolsward, Leeuwarden enz., diep binnenlands
kwamen te liggen.

Die munten noodigen ons tevens uit, om al hetgeen de
kronijken over de welvaart van Staveren enz. in overoude
tijden boekten, niet als loutere fabelen, maar als sagen met
meer of min hïstorischen grondslag, te doen beschouwen.
Zij lossen ons het raadsel op, hoe de Friezen, gedurende

(19) Vrije Fries, I V , blz. 326—331.
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bijna twee eeuwen, in staat waren zulk een belangrijk en
daardoor kostbaar deel te nemen aan de kruistogten, gelijk
wij elders aantoonden (20), en waarom de Hollandsche
Graven en de TJtrechtsche Bisschoppen zoo vlamden op
het bezit van het betrekkelijk rijke Friesland.

Zie daar den hoofdinhoud van onze onderzoekingen en
beschouwingen over de Bruno- en Egbertmunten, door den
heer van der Chijs overgenomen. Merkwaardig is de
ontdekking, die hij door middel van den Heer Mr- H. O.
Feith, met betrekking tot de in de overoude Friesche
wetten (21) voorkomende eerste Friesche muntmeesters, deed.
In een HS. aanteekening van de 16de eeuw leest men na-
melijk onder anderen: » JPriini monetarii Frisiae Rednacht
» vnnd Kaivyngh eæ anglia nati." Werkelijk schijnen de
beide namen Rednacht en Kaivyngh Angelsaksische te zijn,
terwijl de zoo kenbare Brunomunten bijkans in type,
niet in grootte, met munten van de Engelsche Koningen
Eduard den Belijder, 1042—1066, en Harold I I , 1066,
door Willem den Veroveraar onttroond, overeenkomen.
De overeenkomst van de namen Rednacht en Kawyngh met
die der bekende Friesche geslachten Keynalda en Kam-
minga (ook Camga, Caymga, zie Friesch Charterboek, I ,
blz. 37), gaf aanleiding, dat andere teksten van de XVII
kesten, van geld spraken van Reynaldes slachta iefia Kanga

(20) Uit eene zeer belangrijke monographie van Dr. Colmar Grün-
hagen, getiteld: Adalbert, Erzhisscliof von Hamburg ("dezelfde als de reeds
boven vermelde Aartsbisschop van Bremen), und die Idee eines nordischen
Patriarchats, Leipzig 1854, hebben wij kunnen opmaken, dat de handel
van Hamburg en Bremen zich tijdelings , na het midden der elfde eeuw,
door oorlog, brand, verdrukking en afpersing, naar veiliger (westelijke?)
streken (de Friesche Zeelanden?) verplaatste. Zie blz. 129 en 209.

(21) „ Eednath and Kawîng alsa liiton tha forma twene tier to ]Fris-
„ londe thene paunig slogon." Eustringer tekst der XYII kesten bij
Bielithofen, Friesische Hechtsguelîen, Berlin 1840, p. 4/5. "Vergelijk Vrije
Fries , IV , blz. 347 (56).
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slaclita, en dat wij met de geleerde uitgevers der Oude
Friesche Wetten (1782, blz, 123), niet aarzelden de Cam-
minga's als tot de eerste muntmeesters in Friesland behoo-
rende, te beschouwen, terwijl wij door het aantal stinsen,
dat zij in Leeuwarden bezaten, er van zelf toe moesten
komen, om- hunne vermoedelijke betrekking tot de in de
elfde eeuw in Livnwart geslagen munten te vermelden.
Vallen zij echter als muntmeesters uit, dan vervalt natuur-
lijk van zelf deze gissing, en een der secondaire gronden,
waarop wij de beide, toen (1846) nog maar bekende munt-
jes met Livnvert, aan Leeuwarden toeschreven. Later zijn
er echter nog zulk een aantal andere munten van Leeu-
warden van beteren stempel en juister omschrift, vooral
door Egbert II geslagen , voor den dag gekomen, dat de
identiteit niet te loochenen is.

Behalve de muntmeesters Rednaih en Kawingh, schijnt
er nog een derde, door den Heer van der Chijs niet
vermelde, muntmeester geweest te zijn, FOKE (FOKKE

(vrouwelijke naam FOKEL) , in Friesland zeer bekende
namen, b. v. geslacht FOCKEMA) geheeten, Zie Wierdsma,
Oude Friesche Wetten, blz. 123. Waren de twee eersten
alzoo Anglo-Saksen , de laatste (welligt een opvolger) een
Fries? — Nog merken wij op, dat de schrijver, als be-
wijs voor de juistheid zijner ontdekking? aanvoert, dat noch
op de in Duitschland geslagene munten van Hendrik I I I ,
noch op die zijner onmiddelijke voorgangers, de op de
Friesche (Bruno) munten gebezigde type voorkomt. Dit
bewijs wordt echter verzwakt door de tegenopmerking,
dat hier niet sprake is van munten door eenen Duitschen
Keizer, maar door den Saksischen Graaf Bruno III ge-
slagen , en dat het zeer opmerkelijk is , dat er oudere
munten bestaan van BKITNO van Beijeren (1006—1029),
op welker keerzijde de naam BEVNO bijna even zoo het
vlak van de munt doorsnijdt als zulks op de munten van



312 BESCHOUWINGEN.

Bruno III (1039-1057) het geval is (22). Is die dubbele
overeenkomst toevallig ?

Daarentegen zoude men, indien de opmerking juist is,
dat de Anglo-Saksische muntmeesters van Bruno III geld
met den Anglo-Saksischen type sloegen, ook de redenen
vinden, waarom de welligt Friesche muntmeester FOKE ,
van Egbert I , dien type meer en meer veranderde en tot
den (ook in Friesland, blijkens aldaar gevonden Carlovin-
gische munten) bekenden Carlovingischen terug bragt, en
hoe Egbert I I , die zelf gaarne Eoomsch Koning wilde
zijn, en in openbaren opstand tegen Hendrik IV sneuvelde,
nog veel verder ging, en geheel de Keizerlijke Goslarsche
type overnam.

Nadat gedurende de elfde eeuw alzoo in Friesland zeer
veel munt was geslagen, schijnt die muntslag aldaar gerust
te hebben, alhoewel in oude oorkonden nog steeds sprake
van Staversche en Leeuwarder munten blijft. — In het
jaar 1417 echter vaardigde Keizer Sigïsmund een bevel
uit, waarbij sprake is van Keyserlicke grossen van de gene
welcke wy tot Leeuwarden door onsen Muntemeyster te slaen
bevolen hebben. Tot nu toe waren deze grooten te vergeefs
opgespoord. Den Heer van der Chijs komt de eer toe,
die te hebben wedergevonden (23).

Tot het zelfde tijdperk, het eerste vierendeel der vijf-

(22) Bij von Köline, I. 1., p. 128, pi. VII, N°. 10.
(23) Zie de groot, pi. IV, met JReioerd, lees Lewerd, en XVIII, N°. 2,

de halfscheid, en blz. 287—88. De latere ontdekking der halve groot
(pi. XVIII, N°. 2) maakt nu, dat de munten van Leeuwarden, pi. V,
Termeerderd met pi IV, 1 , pi. XVIII, 2 , die van Bolsward, pi. IV,
vooraf behooren te gaan. De munt van Leeuwarden vangt toch op nieuw
in 1417, die te Bolsward eerst in 1455 aan. De kwart groot is onlangs
ook voor den dag gekomen. Zie de Aanwinsten van de Penningverzame-
ling van het Friescli Genootschap, 1856/57, N°. 3.
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tiende eeuw, behoort eene zeer zeldzame munt, alleen in
de verzameling van den Heer Keer te Amsterdam ge-
vonden (Catalogus 1858, N°. 652, verkocht voor ƒ 16.25).
Het is eene dubbele groot of dusgenaamde tuin van den
Hollandschen Graaf Jan van Beijeren (1417—1424). Op
de keerzijde leest men MONETA NOVA MAKS: DVC(is)
BAVA(riae). Met bescheidenheid beweert de Heer van
der Chijs, dat die munt te Marssum, een oud dorp als on-
der den rook van Leeuwarden gelegen, omstreeks het jaar
1421 zoude geslagen zijn» In 1418 toch hadden eenige
Hovelingen uit Oostergoo en Westergoo (Schieringers)
een verbond met Hertog Jan van Beijeren gesloten. Daarin
luidt het ook: » Item wy bekennen oock unsen gnadigen
» Heere de munte, in dem he gudt golt und sulver slaen
» wil laeten," In een later vredes verdrag of voorstel van
4 November 1420, lezen wij: » Item soe sullen sy (de Frie-
» zen) ons bekennen ende gehengen, ende wy sullen hebben
i> onse munte, die wy by den gemeynen steden van Hollant
» ende vnsen gehoorigen steden van Vrieslant ordineren sullen ,
» goet gout ende silver slaan, jn Vrieslant, jndien ende
ï also verre als ons 't voordeel ende profyt daarvan ge-
x> schien mach, als ons dat geschiet (te) Tordrecht in onsen
» munten." Terwijl eindelijk in het verbond van vrede
van Ooster- en Westergoo met Hertog Jan van Beijeren,
den 3<len April 1421 gesloten, bijna de zelfde zinsnede als
de zoo even vermelde, gelezen wordt. — Aan dit regt,
herhaaldelijk aan Hertog Jan toegestaan, heeft, volgens den
Heer van der Chijs, deze munt haren oorsprong te danken.
Op zich zei ven is het niet vreemd, dat Hertog Jan van
Beijeren van zijn regt gebruik gemaakt heeft. Zonderling
is het alleen, dat hij zulks te Marssum, bij Leeuwarden ,
zoude gedaan hebben. Was het omdat Keizer Sigismund
in 1417 nog grooten in Leeuwarden sloeg ? Was het, om-
dat munt te Marssum, op de grenzen van Ooster- en Weg»
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tergoo gelegen, geslagen, aantoonde, dat de magt van
Hertog Jan tot de kern van Friesland doorgedrongen,
zoowel in Wester- als in Oostergoo zoo veel gezag had,
dat hij eene (fraaije) munt te Marssum kon laten slaan ?
Of ligt in Mars de verkorting van eene andere munt-
plaats? Men weet dat Hertog Jan van Beijeren, althans
volgens van Alkemade, blz. 116, 1. 1., XXX, JNK 6, griffi-
oenen in Luxemburg liet slaan, en dus in eene stad buiten
zijn gebied gelegen. Kan ook deze munt met Mars een
product van de Dordrechtsche munt zijn ? De Hertog liet
daar vele munten slaan. Zie daar eenige vragen, Voor-
hands schijnt er ons niet veel te zeggen te zijn tegen de
bewering van den Heer van der Chijs, dat deze tuin in
Marsum geslagen is, hoe vreemd zulks op het eerste ver-
nemen daarvan iedereen, in het bijzonder een Fries, moet
voorkomen.

Hoogst ijverig is de Heer van der Chijs geweest, om de
reeks der door ons te voorschijn gebragte Friesche munten
uit de 15de en het begin der 16de eeuw aan te vullen.
Dit doet ons te meer genoegen, omdat wij, na het uitge-
ven in 1851 van de toevoegsels N°. 18—20 op onze vroe-
gere Bijdragen tot de Munt~ en Penninghunde van Friesland,
N°. 1—17, onzen arbeid als voor eenigen tijd gestaakt
konden beschouwen, Wanneer wij nu het overzigt aldaar
(Vrije Fries, V I , blz. 32—42), over de Friesche Stedelijke
munten uit de vijftiende eeuw geleverd, vergelijken met
nu door den Heer van der Chijs te voorschijn gebragte,
dan vinden wij de volgende nog onbekende munten door
hem opgenomen:

Leeuwarden, pi. V, N°. 6. Kwart stuiver van 1487, vroe-
ger bij ons onder N°. 31 , door de afslijting minder goed
afgebeeld {Vrije Fries, IV, blz. 361). De verzekering van
den schrijver, dat zij nergens is afgebeeld, is dus onjuist.
2ijne eigene welwillenheid had ons daartoe in staat gesteld.
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Bohward, pi, IV, N°. 3. Halve Stuiver, 1456.
De halve stuiver N°. 4 , van 1457, berust thans in de

verzameling van het Friesch Genootschap.
PI. IV, N°. 6. Stuwer van 1473.
PI. XVIII, N°. 1. Stuwer van 1474.
De stuiver van 1478, bij Winsemius, blz. 289, afge-

beeld j had volledigheishalve in omtrek opgenomen kunnen
zijn (24).

Sneek. Een Stuiver, z. j . , pi. XVIII, N°. 3, en een Stui-
ver van 1477, pi. X X I I , N°. 1 (25).

Franeker. Halve Stuiver van 148(6?), pi. VI, N° 2, der-
gelijke van 1487, pi. VI , N°. 3, en het zelfde muntje van
1488, pi. VI, N°. 4 , doch nu met de volgens v. d. Ohijs
hem op geene andere munt voorgekomen spreuk: Signo
crvcis salvemur. Al deze drie Franeker munten, waarvan
de laatste vooral merkwaardig is, vindt men in de rijke
verzameling van den Heer Stricker, te 's Gravenhage.

Zeer opmerkelijk is ook een muntje van Wor&um, met
MONETA X NOVA x WOLDERKO(m), en het op
Leeuwarder munten voorkomende omschrift: SIT. NO-
MEN. DNI. BENEDICTV(m), Het is het eenig bekende.
De S. gist dat met de archieven dier stad ook die der munt,
tijdens hare verovering in 1488, door Jongama of later 5

zullen verloren zijn gegaan. Maar zou die munt wel van
dien omvang zijn geweest, dat er een muntgebouw, of
archieven daarvan bestonden. Kan de stad Workum, b. v.

f24) Onlangs werd het eenig daarvan sedert de uitgave van v. d.
Chijs werk te voorschijn gekomen exemplaar te Amsterdam voor ƒ 17
verkocht. Verkooping Bom , April 1858 , N°. 853.

f25,) Bij O. Keer kwam onder N' . 1627, Junij 1858, voor, eene zilve-
ren munt van Sneek. Vz. wapenschild der stad, -L. MONETA g NOVA
° SNEKENSIS.

Kz. een kruis, dat het omschrift ANNO | DOMIN j MCCCC | LXXVI
doorsnijdt. Op het midden daarvan eene S. Gewigt 2.33. Verkocht
voor ƒ 11.
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in het naburige Bolsward, of door een zilversmid, die munt
niet hebben laten vervaardigen ?

Ook de reeks der reeds door ons te voorschijn gebragte
muuten onder de Saksische heerschappij, 1499—1515, in
Friesland geslagen, is door den Heer van der Chijs nog zeer
aangevuld. Zoo waren de dubbele scillingen of twee stuwers
stukken, pi. VII , N°. 3 , 4, 5 , van 1505, en pi. XVIII ,
N°. 4 , van 1506, tot heden onuitgegeven. Bij Nc. 4 van
pi. VII , merkt de Heer van der Chijs op, dat hij niet
weet, wat het leeuwtje op het schildje in het midden be-
duidt. Wij vinden wel twee leeuwtjes in den regterhoek
van het wapenschild, zijnde die van Thuringen en Meis-
sen, maar geen leeuwtje in het midden. — Onze N \ 45
is verbeterd als met MCCCCCV onder N°. 7, pi. X I I ,
opgenomen (26), Blz. 154 zegt de Heer van der Chijs,
dat de scheysken, eene zeer kleine munt, en de half scheys-
hens verloren zijn gegaan, maar noemt dadelijk daarop de
onder JNT°. 8 en 9 afgebeelde en onuitgegevene muntjes,
» waarschijnlijk scheishens" wegende 0.8, terwijl de N°. 7,
als de ort of vierde scilling of stuwer aangegeven, slechts
0.5 weegt. Het is echter zeer moeijelijk dergelijke half
vergane muntjes overeenkomstig de muntordonnantiën (hier
de instructie van 4 September 1505 voor Hero Voydes,
als Muntmeester in Friesland) te classificeren. Ook de
scilling van 1506, pi. VI I , N°. 10, en het muntje van
pi. XVIII, N°. 5, waren nog onuitgegeven.

Na 1515, ja welligt reeds eenige jaren vroeger, schijnen
in Friesland, tot aan 1580, geene munten geslagen te zijn (27).

(26) Een tweede exemplaar is daarvan onlaags te Monnikke Bayiim

(27) Schijnen, zoo schreven wij te regt ia 1856: want thans vinden
•wij op den Catalogus van O. Keer, onder N°. 1633, een stuiver van
Karel V, met het wapenschildje van Leeuwarden vóór het begin van
het omsohrift Da pacem enz. Verkocht voor ƒ 4.
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In dat jaar (28) werd in Leeuwarden een stuiver (29) ge-
slagen, bij Verkade, pi. 132, fig. 8, afgebeeld, doch blz. 75
ten onregte als munt der stad Leeuwarden vermeld. Blij-
kens het omschrift is het munt der Staten van Friesland t

te Leeuwarden geslagen»

Wij zullen ons verslag eindigen met nog eenige opmer-
kingen op dit gedeelte van den grooten arbeid van den
Heer van der Chijs.

Als eene algemeene opmerking vermelden wij, dat de
S., bij de bewerking van de muntgeschiedenis van Friesland,
is afgeweken van de bij het schrijven van die van Gel-
derland en Overijssel, en ook in dit deel van Groningen
en Drenthe, aangenomene gewoonte, om een overzigt van
de geschiedenis van het land vooraf te laten gaan.

Hij deed zulks, omdat nog in 1851 door den Heer W.
Eekhoff, eene Beknopte Geschiedenis van Friesland was uit-
gegeven, terwijl nog een dergelijke arbeid voor de bo-
vengenoemde gewesten ontbrak. Wij kunnen dit besluit,
om wijdloopigheid en herhaling te vermijden, volkomen
billijken, alhoewel de Heer Eekhoff, in zijne Beknopte ge-
schiedenis, teil opzigte voor de geheele, voor de Friesche
numismatiek zoo belangrijke, elfde eeuw zoo beknopt is
geweest, dat nog GEERTRUI en haar man LTJDOLP , nog
BRUNO , nog EGBERT I of I I , daarin voorkomen, en dus
ook met geen woord melding gemaakt wordt van het ge-
zag, dat, zonder eenigen twijfel, de drie laatsten hier
en in de Groninger Ommelanden destijds uitoefenden (30).

("28) Niet 1582, als v. d. Chijs, V , blz. 277.
(29) Ook dubbele en halve stuivers.
(30J Dit gezag, naar een leenroerig zwemende, als wordende ge-

schonken en ontnomen, strookte trouwens niet met de denkbeelden, door
den S., omtrent eene volkomen onafhankelijke volksregering der ITriezen
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Vermits gedurende de 12de, 13de en 14de eeuw geene
munten in Friesland schijnen geslagen te zijn, zoo was
eene schets van de geschiedenis van dat gewest, in dat
tijdvak, des te minder noodzakelijk. Desniettemin bestaat
de Numismatische Geschiedenis van Friesland, 282 4to
bladzijden, met 30 bl. (blz. 601—629) 2de bijvoegsel. On-
zes inziens hadden de dwaalbegrippen van Götz, Becker
en vooral van Morel Fatio, blz. 23—35, niet woordelijk
behoeven herhaald te worden, en was het uittreksel uit
EekhofPs werk, blz. 603—623, om het betoog te leveren,
dat de dubbele groot of tuin, van den Hollandschen Graaf
Jan van Beijeren, omstreeks 1421 in Marssum kan gesla-
gen zijn, voor inkrimping vatbaar geweest. Wanneer men
de zaken zoo diep ophaalt, dan vergeet de lezer al lezende
allengskens waartoe het betoog moet dienen.

Eene tweede opmerking is deze, dat althans op één
punt door den S. de chronologische orde niet goed is in
acht genomen. Hij zegt, blz. 1—5, het een en ander over
den handel der Friezen in het Bomeinsche en Frankische
tijdvak, en de munten, waarmede zij dien handel dreven;
maar de merkwaardige plaats uit de Oude Friesche Wetten:
» Doe gaff Koeninck Karell allern Vriesen dat men thoe
j> Jeweren ende tho Staveren den stapel settenn ende all dat
» geit munten, ende anders nergent in den (Frieschen) lan-
» denn," wordt blz. 91—92 maar even na de behande-
ling der Bruno- en Egbertmunten, en midden tusschen de
vermelding van hetgeen de 13de en 14de eeuw voor de
inuntgeschiedenis van Friesland opleveren, medegedeeld.
Wij zagen later, dat de S. niet geheel en al afkeerig is
van het denkbeeld, dat denariën met het opschrift Pala-
tina moneta in Groningen zouden geslagen zijn (31), alhoe-

in die dagen, in zijn werk ontwikkeld. Mais ce n'est pas ainsi qu'on
écrit l'histoire,

(31) Zie blz. 440 enz.
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wel daarvoor geene gronden worden aangevoerd. Wil men
monetae palatinae ook in het noorden zoeken, dan wijst
welligt deze merkwaardige plaats in de Oude Friesche Wet-
ten aan, waar hare muntplaatsen geweest zijn.

Eene derde opmerking, die wij welligt reeds vroeger,
bij de aankondiging van vroegere deelen van den reuzen-
arbeid van den Heer van der Chijs, hadden moeten maken5

maar die wij ons nu veroorlooven met alle bescheidenheid
te doen, is deze, dat de S. bij het nazien der proeven,
zinsneden als die op blz. 6, 31 , 78, voorkomende, en
hem al schrijvende uit de pen gevallen, doorliale. De S.
vergeet daarbij, dat hij ook lezers zal hebben; lezers, die
hij, met hunnen geest in de beschouwing der lang vervlo-
gen eeuwen verdiept, op eens, b. v. op zijne studeerka-
mer , verplaatst, en dat zulke opmerkingen, al mogen zij
nu al waarde hebben, eens wanneer zijn respectabel werk
den tegenwoordigen respectabelen ouderdom van die van
van Mieris en van Loon zal bereikt hebben, daarin mis-
plaatst zijn. In eene brochure, een kind van den dag,
mag men ze opnemen, maar in een werk in quarto, van
meer dan een half dozijn dikke deelen (al noemt Tey-
lers Tweede Genootschap toch nog al die deelen slechts
het XXVI stuk van zijne werken), schaden zij aan de def-
tigheid van het geheel.

Nog enkele kleine opmerkingen, als bewijzen van onze
belangstelling in des S. arbeid, voegen wij hierbij.

Het oordeel van den Heer M>- L. C. Ph. van den Bergli
(1. I, 1 (1), over het Charterèoek van Friesland (deel I ?),
als hoogst onvolledig, en meer dan de helft der bestaande
oorkonden missende, en slordig bewerkt, durven wij niet
geheel onderschrijven. Zekerlijk zijn er een aantal stuk-
ken , die, in deze eeuw te voorschijn gekomen, daarin
eene plaats verdienen, maar wij zouden het zeer betwij-
felen , of er nog zoo veel schuilt, als hij denkt, dat het
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geval is (32). Ook op het verwijt van de slordigheid van
den tekst, wanneer men het jaar der uitgave (1768) in
aanmerking neemt, valt vrij wat af te dingen.

Met den wensch naar eene nieuwe verbeterde en ver-
meerderde uitgave, aldaar uitgedrukt, kunnen wij ons ech-
ter vereenigen. Welligt had het Friesch Genootschap, aan
wiens zorg de Heer v. d. Bergh de vervulling van dien
wensch gaarne zag toevertrouwd, reeds een begin met
dien arbeid gemaakt, indien niet bij hem, die belast was
geworden met het in orde brengen van het Archief van
de Provincie Friesland, den ten vorigen jare (1857)
ontslapen verdienstelijken Griffier van het Provinciaal
Geregtshof van Friesland, den Heer J. van Leeuwen,
reeds lang dat voornemen bestaan had. Inmiddels zijn
ook door het Friescb. Genootschap Friesche of Friesland
betreffende charters en zegelafteekeningen verzameld. Wij
hebben zelf het voornemen, om die zegels althans uit
te geven en toe te lichten, doch ook hier wordt het
spreekwoord bewaarheid, » dat Home niet in eenen dag ge-
» bouwd is."

BIz. 11. » Tot boete eens Edelmans moet betaald wor-
> den 5i pond:" lees: 11 pond.

Blz. 16. » De Camminga's hadden in de elfde eeuw
» eene stins nabij de grenzen van Ooster- en Westergoo,
» Leward geheeten:" beter: » eene zoo niet reeds meer
s stinsen ter plaatse destijds Luinvert, Linwart, in 1149
» Lienward, later Leeuwarden geheeten"

Blz. 38. » Ook het oude Cuinder, Kuinre enz." Die on-
derstreepte woorden moeten wegvallen.

Blz. 41. Popma. Van zijn werk De differentiis verborum
aag nog eene nieuwe uitgave in 1852 het licht.

(32) Ook de Heer v. d. Chija deelt dit gevoelen. Zie het
blz. 649.
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Blz. 44. Boin-fivt, als mnnt van Bornwerd. Bij von
Köhne (N°. 67, 68, Vrije Fries, VI, blz. 9) komen eenige

T3 . i. A i •*• B 0 V I BOVl '
Urunomunten voor met de opschriften -—z—r, vT,- ,— en
BOIII T... , . , ,
„ . ,p. Hij aarzelt met, deze onder de navolgingen der

Bolswarder Brunomunten te rangschikken. Zoude de munt

met -pyyrp1 daartoe ook niet behooren ? Bornwerd lag bui-

tendien zoo digt bij het zeker toen reeds veel grootere

Dockuin, dat eene markt aldaar onnoodig was.
Blz. 45 (2). » Door die markt werd Leeuwarden de

> hoofdplaats van Friesland," lees: » Hierdoor werd Leeu-
t> warden vooral "

Blz. 55 lezen wij: » Wij hebben het niet noodig geacht,
» de afbeeldingen van een aantal onzekere Brunomunten
» op onze platen mede te deelen, daar wij geen voordeel
» voor de wetenschap daarin meenden te zien. Misschien
» schuilen er tot dus verre onbekende muntplaatsen onder."
Beter ware: » daar wij toch vermoeden, dat het slechts
j> gebrekkige navolgingen zijn, en er dus geene onbekende
» muntplaatsen in schuilen."

Blz. 63 sqq. De S. verzuimt te vermelden, dat tusschen
de borstbeelden zich een kruisje, een-teeken, dat de afge-
beelde personen heiligen zijn, bevindt.

Blz. 63. Ook zegt de S. stellig, dat het gekroonde borst-
beeld , op de voorzijde der Egbert II munten, Keizer
Hendrik IV voorstelt. Egbert II was vrijpostig genoeg,
om er zijn eigen beeld op te durven zetten. Zelfs om het
steeds wederkeerend omschrift om dat beeld van Ecbertvs
is dit waarschijnlijk. Het zou toch zonderling zijn, dat
beeld en omschrift niet de zelfde, maar twee verschillende,
personen aanduidden. Alleen de hoogst zeldzame munt
N°. 12, op plaat I I I , heeft Henertvs voor Henricvs, rond-

II. H. E. 23
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om het zelfde borstbeeld. Ziet men in de (Konings) kroon
slechts een platte helm of eene Gravenkroon, dan valt alle
zwarigheid weg.

Blz. 69. A°. 1187: » pro duobus Frisacemibus IIII da-
» bant Ungaricos/' Van der Chijs merkt hier op: » Onzes
» inziens is hier sprake van Friesche, d. i. Nederlandsche,
» munt." Wij zouden eerder aan munt van Freisingen den-
ken. Ter vergelijking met Friesche munt uit het begin der
elfde eeuw, hebben wij er eene in De vrije Fries, I V ,
blz. 327, onder N°. 29, laten afbeelden. De daar be-
schrevene is tupschen 1024—1027 geslagen.

Blz. 77 zegt S.: » uit de blz. 73—77 medegedeelde uitre-
s kening der geldspecicn in Ooster- en Westergoo, van het
ï jaar 1276, is weinig voordeel te trekken," Wij gelooven,
dat wanneer men de niet gemakkelijke en veel tijd en na-
sporing vorderende taak ondernam, om die geheele uitre-
kening eens critisch na te gaan, onderling te vergelijken,
en dusdoende op té helderen, en tot vaste resultaten te
brengen, men over de in 1276 in zwang zijnde munten in
Friesland, en hare onderlinge verhouding en waarde, en
de evenredigheid tusschen de straf en de opgelegde boete,
volgens de begrippen dier dagen, nog al licht zoude kun-
nen verspreiden. Welligt beproeven wij zulks eens later.

Blz. 117. » Terpen bij Workum." Aldaar niet bekend.
Blz. 119 (1). Dronken , lees: Dronke.
Doch genoeg, van harte wenschen wij, dat de Heer

van der Chijs zijnen grooten arbeid weldra voltooid moge
zien. Hetgeen wij schreven beschouwe hij niet als aan-,
maar als opmerkingen.

Geschreven 28 Mei 1856.
Herzien 21 Junij 1858. DIRKS.




