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Den 25 Juni 1835 werd Jacob Dirks aan de faoogeschool te Leiden bevorderd tot doctor in de beide rechten.
Ofschoon de jonge rechtsgeleerde zich in zijne geboortestad
Leeuwarden vestigde als advokaat, deed zijne dissertatie
Over de Veemgerichten aanstonds vermoeden, dat geschied- en oudheidkunde van hem meer hadden te hopen
dan de praktijk van het recht. Vooral munt- en penningkunde en de daarmede samenhangende geschiedkundige
onderzoekingen trokken hem aan. In zijne woonplaats
vond hij een paar mede-liefhebbers; maar 't ging dezen
niet veel beter dan den verzamelaars der rariteiten-kabinetten
van de vorige eeuw: verzamelen om het bezit, rangschikken
naar de penningwerken van Van Mieris en Van Loon,
zonder meer. Niet alzoo Jacob Dirks. Wat in zijne handen kwam, moest hem meer zeggen, zijne geschiedenis
openbaren, leven voor hem. In 1843 ving hij aan, Bijdragen tot de penningkunde van Friesland te geven in het
tijdschrift »De Vrije Fries", van het toen nog jeugdig
Friescb genootschap. Het Friesch genootschap voor geschied- , oudheid- en taalkunde, — aldus ongeveer vertelde
hij — beseffende hoezeer munten en gedenkpenningen tot
opheldering van geschiedenis en oudheden dienstbaar kunnen
zijn, heeft zich sedert eenigen tijd er op toegelegd om van
lieverlede eene verzameling van Friesche munten en gedenkpenningen aan te leggen, of, bij gebreke der munten
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zelf, hare afteekeningen te verzamelen. De munten, tot
aan het einde der zestiende eeuw in Friesland geslagen,
komen echter zoo zeldzaam voor, dat het langen tijd zal
kunnen duren, eer het genootschap zich in het bezit eener
volledige verzameling gesteld ziet. Het is dus ter bevordering van het doel, dat het genootschap zich heeft voorgesteld , van belang, de aandacht van penningkundigen en
van verzamelaars hierop te vestigen, ten einde hen op
deze wijze uit te noodigen, om van hetgeen zij zeldzaams
in dit opzicht mochten bezitten, mededeeling aan het genootschap te willen geven.
Hiervan uitgaande bood Dirks den penningkundigen
deze bijdragen aan. De eerste gold enkele muntjes uit de
elfde eeuw. Eenige daarvan waren in 1840 gevonden in
Denemarken, te zamen met keizerlijke munten, in Duitschland en te Deventer geslagen, en ook waren daarbij enkele
van den Utrechtschen bisschop Bernulphus (1027—1054).
Reeds vroeger waren op verschillende plaatsen dergelijke
muntjes voor den dag gekomen, en sedert het begin dezer
eeuw hadden zij aan menigen penningkundige veel hoofdbreken gekost. In de wetenschappelijke wereld waren zij
bekend als Bruno-muntjes, en nu eens waren zij toegeschreven aan Hendrik den Vogelaar, dan weder aan een
bisschop van Keulen, terwijl sommigen als muntplaats
hadden gedacht aan Brundusium in Italië. Dirks bracht
de zaak tot helderheid en toonde aan, dat deze munten
in Friesland en wel te Staveren en te Dokkum waren geslagen , en bij de slotsom zijner redeneering legde hij de
bewijsvoering daartoe in zijne bijdrage neder. Op gelijke
wijze deelde hij later mede wat hem bekend werd omtrent
de munten en penningen, in Friesland geslagen tot in den
aanvang der zestiende eeuw, en de onverdroten ijver met
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welken hij die mededeelingen volhield te geven, heeft
zeker niet weinig den snellen aanwas van het toen nieuw
aangelegde kabinet des genootschaps bevorderd.
Deze en soortgelijke onderzoekingen brachten Dirks tot het
vlijtig doorsnuffelen van de gedrukte bronnen voor de geschiedenis , niet alleen van de oude kronijken, maar ook van
latere min en meer uitvoerige werken, en toen reeds begon
hij met die duizenden aanteekeningen, gedurende zijn lang
leven gemaakt, die hem in betrekking tot munten en penningen van zooveel nut en gemak zijn geweest. Zeer natuurlijk
schijnt het ons thans dat, toen het Provinciaal Utrechtsen
genootschap voor kunsten en wetenschappen eene prijsvraag
uitschreef over een geschiedkundig onderzoek naar den
koophandel der Friezen van de vroegste tijden tot aan den
dood van Karel den Groote, Dirks zich aangetrokken gevoelde , om die vraag te beantwoorden. Zijn arbeid werd
in 1846 met goud bekroond. Reeds had dr. J. van Bolhuis
in het eerste deel van Nijhoff's (nu Fruin's) Bijdragen tot
de vaderlandsche geschiedenis, door zijne Proeve over dien
koophandel in de negende eeuw, de aandacht gevestigd op
het onderwerp. De arbeid van Dirks was meer omvattend.
In een inleidend hoofdstuk gaf hij een overzicht van de
weinige berichten omtrent den handel en de scheepvaart in
het noordwesten van Europa vóór de komst der Romeinen,
terwijl hij breeder den koophandel der Friezen tijdens het
verblijf der Romeinen hier te lande, dus tot aan het midden
der derde eeuw, behandelde; daarna dien tijdens het verbond der Friezen met de Franken, gedurende meer dan
twee eeuwen, tot na de helft der vijfde eeuw, en eindelijk
gedurende den tijd, na de losmaking van het Frankische
verbond, tot aan den dood van Karel den Groote in 814.
Hij greep de gelegenheid aan, niet alleen om mede te
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deelen wat hij gevonden had omtrent de voorwerpen van
handel, omtrent handelsplaatsen en handelswegen, maar
ook over scheepsbouw en scheepvaart, over handelsrichting ,
over tollen en munten het zijne te zeggen. Nieuw licht
moge door dien arbeid niet zijn opgegaan over de geschiedenis, verrassende ontdekkingen niet gedaan, toch deed
Dirks een nuttig werk. Aan archiefstudie werd in die
dagen niet gedacht als thans: archieven waren niet of
noode toegankelijk. Wat in die van het buitenland belangrijks mocht schuilen voor de geschiedenis van ons
land, hoe weinigen bekommerden zich daarover. Het gezag der kroniekschrijvers stond toen vrij wat hooger dan
in onze dagen. Andere inzichten dus, andere eischen dan
thans, en ook een geheel andere arbeid. Noch de openbare
bibliotheken boden een materiaal aan als de huidige; noch
do bibliografie hulpmiddelen als nu; 't was dus reeds een
zeer te waardeeren arbeid, de gedrukte bronnen zooveel
mogelijk op te sporen en onderling te vergelijken; en veilig
mag men aannemen dat Dirks al wat in ons vaderland
daaromtrent was gedrukt, heeft bijeengelezen, terwijl hij
bovendien eene bibliotheek van wel veertig" buitenlandsche,
meest Duitsehe, maar ook Deensche, Fransche, Belgische
en Engelsciie geschiedschrijvers heeft geraadpleegd. — Het
boek van mr. Dirks is wel eens een mozaiek-arbeid genoemd,
en hij was de eerste om zulks toe te geven, doch met de
opmerking , dat al do deeltjes, waaruit een dergelijk werk
bestaat, toch te zamen oene vrij juiste voorstelling kunnen
geven van tiet beeld, dat de bewerker heeft willen vormen.
Het boek trok de aandacht, ook van de handelskringen
in Friesland. Harlingen noemde den naam van Dirks als
kandidaat voor het lidmaatschap der Tweede kamer, en
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aanstonds werd hij gekozen. Ofschoon in het staatkundig
evenmin als in het godsdienstig leven behoorende tot de
vurige liberalen, sloot hij zich aanvankelijk aan bij Thorbecke — dat kon ook haast niet anders — , maar tot de
leden die zich op den voorgrond drongen heeft hij nooit
behoord, daarentegen wel tot de meest werkzame. Zijn
lust tot verzamelen en rangschikken openbaarde zich ook
in dezen. Hij begon aanstonds al de gedrukte stukken, die
aan de leden der Kamer worden toegezonden — hun aantal
was toen reeds legio — het zoogenaamde archief der Kamer,
te ordenen en te bergen in afzonderlijke portefeuilles, alles
gerangschikt naar de hoofdstukken der begrooting, ze hier
en daar te voorzien van aanteekeningen en andere bescheiden , gevoerde briefwisseling in en buiten de Kamer er bij te
voegen, en hij heeft dit vol gehouden gedurende zijne lange
parlementaire loopbaan. Dit welgeordende archief steunde
een op het onthouden van kleine bijzonderheden gescherpt
geheugen en maakte Dirks tot een zeer gewaardeerd lid
in de afdeelingen der Kamer, want men vond hem altoos
bekwaam en bereid tot het geven van inlichtingen omtrent
de geschiedenis eener zaak.
Dirks was steeds zeer ingenomen met de op hem gevallen keus tot afgevaardigde. In die dagen was het leven
van een kamerlid uit de afgelegen provincie-steden geheel
anders dan thans. En tot zulke steden behoorde Leeuwarden, dat in den zomer een volle dagreis, in den winter
veel verder van den Haag verwijderd lag. De afgevaardigde kon dus gedurende den zittingtijd zelden naar zijne
woonplaats terugkeeren. Evenveel, soms meer leefde hij
in de hofstad, dan in zijn eigenlijk tehuis; hij vormde daar
dus een kring van nieuwe kennissen en knoopte er nieuwe
betrekkingen aan. De werkzame geest van Dirks, zijn
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lust tot nasporen, vonden beter bevrediging in den Haag
dan in Leeuwarden, dat toch niet veel meer was dan een
afgelegen landstad. Dirks verkeerde in zijne geboorteplaats
wel in alle kringen, maar, g-esproten uit den deftigen
burgerstand, telde hij in zijne omgeving natuurlijk velen,
die geen open oog konden hebben voor de zaken in welke
hij had leeren belangstellen. Gezellig van aard en zeer
genegen om aan het woord te zijn, mocht hij gaarne kunnen uitwijden over het leven in de hofstad, bevrediging
kon hem zulks op den duur niet geven. In de tegenwoordige dagen van snel en gemakkelijk verkeer en de daardoor
ontstane beweeglijkheid zal men zich misschien verbazen,
dat er, veertig jaren geleden, onder de beschaafde, geletterde lieden, mannen gevonden werden, die, een werkzaam
aandeel nemende in het bevorderen van maatschappelijke
en staatkundige belangen, het eindpunt van verre verwijdering uit hunne woonplaats vonden in een tocht van
Leeuwarden naar Groningen of omgekeerd, en nauwelijks
was het toen dertig jaren geleden, dat de beschreven vaderen van Friesland's hoofdstad vergaderden in de raadzaal,
op vaste zetels geschaard langs de wanden, met geen andere schrijftafel voor zich dan de opgeheven knie, juist als
te Frankfort tijdens de jongelingsjaren van Goethe,
Dirks was niet een man om te dingen naar volksgunst,
maar wanneer het naar de verkiezingen liep, kon men
toch bemerken hoezeer het kamerlidmaatschap hem ter
harte ging. Steeds had hij vele vrienden in het distrikt,
doch het vuriger liberaal element onder het opkomend
geslacht schonk hem hoe langer zoo minder bijval. Toch
werd hij nog steeds herkozen, maar telkens met eene
kleiner meerderheid. Toen hij het partijverband met Thorbecke had opgegeven, waren de dagen van zijn parlemen-
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tair leven geteld, en na de bekende kamerontbinding onder
het ministerie Heemskerk in 1866, kwam eenanderenaam
uit de stembus.
Indien mr. Dirks toen lid was geworden van de Rekenkamer , waarvoor hij kandidaat is geweest, dan was hij
Hagenaar geworden, maar teruggekeerd in het gewone
leven, heeft hij zich voorgoed te Leeuwarden gevestigd en
is Fries en Leeuwarder gebleven; toen kon hij zich weder
meer bemoeien met het tichelwerk of de steenbakkerij, na
den dood zijns vaders door hem gedreven en waarvan het
bestuur en beheer gedurende het kamerlidmaatschap waren
behandeld door zijne kloeke huisvrouw Meintje Bolman,
evenals hij uit den flinken burgerstand gesproten. Tichelen
behoort, met enkele andere bedrijven, zooals kalkbranden,
zeep- of zoutzieden, van ouds in Friesland tot die, welke
een gestudeerd man, advokaat of dokter, kan uitoefenen,
zonder zich te compromitteeren in de oogen van hen, die
neerzien op den koopman en nijvere, 't zij dan met of zonder »open" huis. — De beslommeringen van het bedrijf trokken Dirks niet aan; hij was evenmin van het hout, waaruit
hervormers worden gehakt. Toch zou hij met een rustigen
gang van zaken waarschijnlijk nog langen tijd de steenbakkerij hebben aangehouden, maar de roerige dagen van
werkstaking en veranderde regeling der loonen braken aan ,
en in diezelfde dagen stierf zijn oude tasker, die jarenlang
als meesterknecht de bemiddelaar tusschen patroon en werkman was geweest; toen verkocht Dirks zijne zaak, om zich
voortaan hoofdzakelijk te wijden aan zijne lief hebberij-studiën.
Het gedurig heen en weer trekken naar den Haag zoovele jaren aaneen, had aan Dirks de gelegenheid verschaft,
vele betrekkingen aan te knoopen, en door zijne hulp vaar-
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digheid verstond hij uitnemend de kunst, zijne vrienden te
dienen en door hen te worden gediend. Langzamerhand
kende hij vele penningkundigen en verzamelaars persoonlijk ;
met de meesten, zoo niet met allen in het vaderland en
met verschillende er buiten, onderhield hij briefwisseling.
Eeeds meer dan twintig jaren lang was hij gewoon geweest
in tijdschriften, genootschapswerken of jaarboekjes mededeeling te doen van wat bij de penningkundige onderzoekingen zijne aandacht had getrokken op dat gebied en op
dat van vaderlandsche en vooral van Friesche geschiedenis,
zoodra dit voor zijn geestesoog eene gestalte had aangenomen. Zoo gaf hij kleinere en grootere tafereeltjes van
een bieroproer te Leeuwarden in 1487; de Friezen voor
Aken in 1248; de tochten der Friezen onder Karel den
Groote in 789 en 791 ; Leuven in 1542 door Maarten
van Rossum berend; hoe een Fries om de hand van koningin Elisabeth vrijt; de uitgewekenen uit Nederland naar
Frankrijk, 1789—1795, en steeds wist hij voor die tafereelen een behaaglijken vorm te kiezen. Een meer op zich
zelf staande arbeid was de studie: )>Geschiedkundig onderzoek aangaande het verblijf der heidens of Egyptiërs in
de Noord-Nederlanden", in 1858 gegeven en door het
Utrechtsen genootschap met zilver bekroond. Dirks begroette
de uitgave van den »Navorscher" met vreugde en een getrouw medewerker werd hij. Sedert 1858 was hij niet
minder ijverig werkzaam in de Belgische »Revue numismatique", en hij had er den slag van, telkens en telkens
opnieuw, door korter of langer opstellen, losse vragen en
mededeelingen of ernstiger studies, de aandacht gaande te
houden en de belangstelling te doen blijven voor wat hem
tijdelijk of op den duur bezighield. Reeds in 1844 had
hij de Brieven over Friesland van den geleerden B. G.
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Niebuhr vertaald en later volgden de Aanteekeningen van
den Prankforter burgemeester von Uffenbach, gemaakt op
eene reis door Friesland en de overige Nederlanden in
1710, terwijl hij in 1865 enkele bladen uit zijn eigen reisboek, vooral in verband met de Zweedsch-Friesche sage in
het Haslithal, te lezen gaf. Met zijn vriend en tijdgenoot
mr. J. C. G. Boot, den ge vierden rector van het Leeuwarder
gymnasium, den lateren hoogleeraar te Amsterdam, bezocht
hij meer dan eens Italië, en die twee deden iets meer dan
te reizen als toeristen. Toon hij mede benoemd was in de
commissie der Koninklijke akademie van wetenschappen tot
het samenstellen van het vervolg op Yan Loon's Penningkunde , nam Dirks een groot deel der briefwisseling en der
bewerking op zich. Hij werd lid van verschillende geleerde
genootschappen in het binnen- en buitenland, en zoo vormde
hij zich langzamerhand tot den gezelligen, levendigen congresman , die zich even gemakkelijk bewoog in de zuidelijker streken als in de Skandinavische rijken, en 't zij hij
naar eene vergadering van penningliefhebbers toog of naar
een oudheidkundig congres, steeds nieuwe kennissen maakte
en met winst voor zijne studiën vandaar terugkeerde, ook
omdat hij zorg droeg dat de taal van het land waar hij
kwam, geen hinderpaal was voor de wisseling van gedachten.
Sedert 1852 was Dîrks voorzitter van liet Frîesch genootschap en gedurende veertig jaren is hij dit gebleven.
Provinciale genootschappen, van aard als dit, plegen, vooral
in eenigszins afgelegen streken, wel eens tijden te beleven
dat zij wat gaan lijden aan bewierooking van den eigen
kring. Tijdens de leiding van Dirks is liet genootschap
aan dat euvel ontgroeid, wellicht ook doordat hij bij herhaling wees op wat nog te doen stond, zoo eindeloos veel
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tegenover wat reeds gedaan was. Hij droeg het genootschap
op het hart en weinigen hebben zich zooals hij verheugd
over den nieuwen gang, die in het genootschap is gevaren
sedert de tentoonstelling van oudheden in 1877, die een
succes heeft gehad, zoo schitterend, dat zij den grondslag
heeft gelegd tot het belangrijke museum, in hoofdzaak
voor Friesche land- en volkenkunde, maar ook voor nieuwe
en oude kunst.
Door dit alles was Dirks van lieverlede de bekende
persoonlijkheid geworden, tot wie allen kwamen, die als
geleerden of met een wetenschappelijk doel Friesland be*zochten. Mannen als Pigorinï en De Amicis legden bij hem
aan en Dirks ontveinsde niet, dat hem dit streelde. Toen
Pigorini de Friesehe terpen bezocht en meende overeenkomst
te hebben gevonden tusschen deze terpen en de vroegere
paalwoningen in Noord-Italië, werd daardoor de theorie over
de vorming en oorspronkelijke bewoning dier terpen, tot
nu door de vaderlandsche geleerden verkondigd, omvergeworpen. Dirks schroomde niet, het nieuwe denkbeeld
vertaald onder de aandacht der Nederlandsche oudheidkundigen te brengen. Hoe vermakelijk wist Dirks ook te
vertellen over het bezoek van De Amicis! Deze was één
verbazing en bewondering over het hoofdtooisel der Friesehe
vrouw, het gouden oorijzer met de kanten muts. Hij reikhalsde , er wat meer van te zien dan dit mogelijk is op
de straat of in een goudsmidswinkel; hij vraagt raad aan
Dirks: deze laat eene zijner knappe dienstmaagden binnenkomen ; het geval wordt haar verklaard; zij stribbelt tegen,
maar er wordt eene overeenkomst gesloten, zoodat De
Amicis onder leiding van mevrouw Dirks het tooisel in al
zijne onderdeelen zal mogen waarnemen. De levendige
Italiaan heeft soms moeite de handen thuis te houden.
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maar dit is eene van de artikelen der overeenkomst. De
oolijke meid is blijde als zij ten laatste uit haren ietwat
benepen toestand wordt bevrijd en De Amicis is dankbaar,
dat hij de studie heeft mogen maken onder zoo kostelijke
leiding en op een »prachtig, levend exemplaar".
Wie niet bekend is met de genietingen, die het aanleggen van eene verzameling, van wat ook, aanbiedt, en
ook hij, die niet heeft geleerd eenig hart te hebben voor
munten en penningen, heeft ooit met genoegen een penningkabinet bezien ? Die eindelooze, eentoonige reeksen bakjes, ieder met één muntstuk of penning er in, ieder met
een nummer of een kort bijschrift voorzien, alles weggesloten onder glas, dat hoogstens de gelegenheid biedt een
portret of een wapenschild te aanschouwen, op goud, zilver of onedel metaal afgeslagen, laten dezulken in den regel
volkomen koud. Maar verzamelaars, zij het ook slechts van
postzegels, zullen toch iets kunnen gevoelen van de zorg, de
moeite, de opoffering, die noodig zijn geweest om een kabinet zoover te brengen. Welk een genot om een fraai exemplaar van een zeldzamen postzegel machtig te worden, 't zij
door een gelukkig toeval, 't zij tegen hoogen prijs, of misschien
in ruil voor een aantal anderen, aan welken ook het hart
wel hing, maar die voor 't oogenblik althans niet opwogen
tegen dien éénen vurig begeerden! Vult deze wellicht eene
serie aan, hoe ontvangt die geheele serie dan plotseling
een gansch ander karakter; met een ongekend welgevallen
wordt thans alles begroet. Iets soortgelijks kan ook omgaan in het gemoed van den penningkundige, bij het zien
van een goed geordend kabinet. Hij monstert alles; hij
treft oude bekenden aan; in de gedachte vergelijkt hij
met wat hij zelf bezit of elders zag: een minder fraai,
28
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een fraaier bewaard voorwerp dan hij vroeger ontmoette,
eene meer volledige reeks van enkele soorten dan hij nog
aanschouwde, en wat hem nog meer treft: aan voorwerpen, die hij niet wist te rangschikken, ziet hij hier eene
bepaalde plaats aangewezen, enkele die hij meende te kennen, hier anders benoemd. Ia zulke gevallen klimt de
belangstelling, het oordeel verscherpt, instemming of tegenspraak wordt gewekt, de geest wordt vaardig, de muntverzameling ontvangt leven. Dit laatste heeft de muntverzamelaar in elk geval voor boven hem die postzegels vergadert, dat daarbij nog steeds een eindeloos aantal vragen
blijft op te lossen. Het postzegel-album geeft nauwkeurig
aan wat men moet hebben, om volledig te zijn; het vullen
is dus voornamelijk eene zaak van aanhouden en van geld.
Maar wat het album is voor de postzegels: de volledige
lijst, de catalogus, deze moet voor vele soorten van munten en penningen nog worden gemaakt, ten minste aangevuld ; daar zijn honderde vragen bij even zoovele gapingen , die getuigen van den nog onvolkomen staat der
wetenschap. Als de penningkunde eens zoover mocht gekomen zijn als thans de kennis der postzegels, zou het uit
zijn met den echten penningkundige. Maar vooralsnog
breekt die dag niet aan: telkens doemen nieuwe vragen
op, want telkens komt men aandragen met nieuw materiaal,
dat vroegere beweringen omverwerpt of bevestigt; bij het
omwoelen van den grond in het oude Europa komen gedurig munten voor den dag. Vroeger gingen dergelijke
vondsten meest naar den smeltkroes, maar door de aanhoudende zorg van mannen als Dirks en zijne studiegenooten
worden zij nu bijna altijd aangeboden aan museums of liefhebbers , en dikmaals is de gevonden waarde aan metaal
gering, maar de winst voor de wetenschap groot.
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In 1863 werd te Terwispel een aantal muntjes opgegraven; in 1866 te Franeker wederom eene verzameling,
twee jaren later te Hallum eene nog grootere partij. Voor
een groot deel droegen de muntjes van deze verschillende
vondsten een soortgehjken stempelslag als die, welke een
menschen-leeftijd vroeger in de nabijheid van Bolsward aan
den dag waren gekomen en nog vroeger in Domburg en te
Duurstede. Van laatstgenoemde vondsten was indertijd iets
afgebeeld door Rethaan Macaré , en later ook door prof. Van
der Chijs. In Frankrijk en Engeland waren er voor en na
ook velen van deze soort aan het licht gekomen: Leieweid
te Parijs had in 1835 reeds een zeven-of achttal afgebeeld;
ook in een Brusselsen werk was er de aandacht op gevestigd, en Ruding te Londen had in 1840 zelfs een zeventigtal in prent gebracht; maar hij verklaarde, dat over de
geschiedenis van volk en van munt een ondoordringbare
sluier bleef hangen. Tot zelfs de beste pennmgkundigen
behandelden daarom deze onaanzienlijke muntjes zeer stiefmoederlijk. Alleen was men het eens, dat zij behoorden
tot de oudste der Angelsaksen. Voor zoover herkenbaar
(want vele waren niet alleen ruw bewerkt, maar ook afgesleten of verweerd), vertoonden zij op zeer weinige na
geen koningskop, geen om- of opschrift, geen jaartal;
zij waren in alle beteekenissen van het woord »stomme"
munten; men was het zelfs oneens wat met de afbeeldingen er op kon zijn bedoeld. Toen kwamen de vondsten
in Friesland, in groote getallen bijeen, tweehonderd vijftig
en vierhonderd stuks, voor een deel in prachtige exemplaren , en wat de waarde voor het onderzoek zeer verhoogde,
de munten geraakten niet verspreid. Mr. Dirks was de
aangewezen man om die nader te onderzoeken. Zij konden,
naar haar prent, verdeeld worden in vier hoofdgroepen:
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enkele met een koningsbeeld; maar de overige of met eene
figuur, in hoofdzaak gevormd door een halven cirkel, aan
den buitenrand waarvan even dikke, regelmatig schuine
strepen, en aan de binnenzijde twee of meer rechtopstaande
bouten of staven; ôf met eene [figuur, die min of meer
duidelijk herinnert aan een menschelijk aangezicht van voren
gezien; de laatste soort met de afbeelding van het zoogenaamde zegel van David en Salomo, d. i. twee driehoeken,
omgekeerd over elkaar gelegd, met een cirkel-oog in het
midden.
Nu is de eerste vraag: wat wordt afgebeeld op die
muntjes? Om een antwoord te kunnen geven moet eerst
de geschiedenis worden nagespoord. Aan de hand vooral
van de Engelsohe geschiedvorschers en oudheidkundigen
uit de laatste vijftig jaren, heeft Dirks een beeld ontworpen van wat het tegenwoordig Engeland was tot in het
begin der zevende eeuw. Het is gebleken, dat reeds vóór
de komst der Romeinen een levendige gemeenschap bestond
tusschen de wederzijdsehe kusten der Noordzee, vooral in
het nauwe gedeelte, dat nu het Kanaal heet. De Romeinen
vonden op de eilanden de Britten, waarschijnlijk een Cymbrische stam, die door ons land en door België daarheen
was getrokken en op enkele kustplaatsen van het vaste
land zich had genesteld, om veerplaatsen en steunpunten
te behouden. Het is bekend, dat de Romeinen in het jaar
55 vóór onze jaartelling tot daarheen doorgedrongen en er
gebleven zijn tot -410 na Chr. Doch niet ongestoord. Op
het einde der tweede eeuw komt er een nieuwe volksstam,
de Sassen, die tot nu toe heeft gewoond aan de monden
van de Elve en de omgelegen eilanden, zeeschuimers uit
lust en uit nood, mannen van Kort Jan (den saex), een
groot mes, dat ieder in een houten of lederen soheede in
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den broekzak draagt. Opgestuwd door de stammen uit het
oosten, en gedrongen naar zee, trekken zij naar de overzijde. Gaat het hoofd van een clan — d. i. zijn huisgenooten en onderhebbenden of cliënten — zeewaarts, niet
alleen om te rooven, doch om zich elders te vestigen, dan
neemt hij iets mede van zijne te verlaten woning, bij
voorkeur den dorpel zijner deur: de kust genaderd, werpt
hij dien bij vloed in zee, en landt waar zijn geheiligd
stuk hout aandrijft. — De stroom dezer Sassen bleef aanhouden zoo sterk, dat niet alleen vestigingen kwamen op
het Britsche eiland, maar ook op de Gallische kust (het
latere Normandije en Artois) welke streek zelfs een tijdlang
het Sassische strand heeft geheeten. In 410 verlaten de
Romeinen de Britsche eilanden; de Pieten en Schotten doen
van uit het noorden invallen; in 428 dagen een aantal
Jutten op, die een eilandje in de Tïieems bezetten en
daarmee den handel goeddeels beheerschen; zij bevolken
het tegenwoordige landschap Kent. Inmiddels was een
derde volk komen aanzetten, de Anglen, een stam der
Sassen, men weet niet recht vanwaar gekomen, en zoo
met alles en allen verhuisd, dat op het vasteland de herinnering zelfs aan den naam nagenoeg volkomen is te loor
gegaan. Maar zoo krachtig was deze stam dat Britannia
sedert tot Engeland is verdoöpt. Tegelijkertijd stuwen de
Franken de bewoners van het Sassische strand naar de
overzijde van het Kanaal. De woelige maatschappij aldaar,
uit zoo verschillende grondstoffen samengesteld, dringt de
oudste bewoners naar de uiterste hoeken in het westen en
beslaat nagenoeg geheel Engeland, zoodat men daar in 586
acht koninkrijkjes aantreft, die elkaar geen rust laten, daar
allen om den voorrang dingen. Zoo waren van 617—633
de vier Sassische rijkjes onder één hoofd, en heerschte
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Oswald van Northumbria in 642 als alleenheerscher of
Bretwalda over de vier domineerende natiën: Anglen, Britten, Schotten en Pieten, terwijl tusschen 800—831 Engeland één rijk vormde onder Egbert. Het christendom,
door de Romeinen op de eilanden gebracht, was later verstikt, en herleefde eerst door zendelingen sedert 596.
Eene eeuw later was Engeland gekerstend.
Dit zijn in hoofdtrekken de gegevens, door mr. Dirks in
zijn tafereel verwerkt, en hij gaf dit zóó dat men gaarne
blijft luisteren naar wat hij omtrent die opgedolven muntjes
zelf mededeelt. Reeds vroeger was er vermoed, dat de
afbeeldingen daarop, in verband zouden staan met de munten der Romeinen; het volk toch, zoolang het niet lezen
kan, verlangt eene munt die het kent, en vier eeuwen
lang waren Romeinsche munten in die streken gangbaar
geweest. De onverklaarde figuur met den halven cirkel
en de schuine strepen had men gewend en gekeerd en
eindelijk was men haar gaan vergelijken met de Romeinsche
galei met roeiers. Maar het groot aantal dier gelijksoortige
voorwerpjes, in Friesland gevonden, en die onderling alle
min of meer verschilden, en waarvan het geluk wilde dat
vele scherp geteekend zijn bewaard: dat groot aantal
muntjes werd nauwlettend bezien door Dirks en toen hij
alles oordeelkundig had gerangschikt bleek het, dat die nog
onverklaarde figuur eene zeer ruwe nabootsing is van de
bekende Romeinsche wolvin, die Romulus en Remus zoogt;
de halve cirkel is de rug, de schuine strepen zijn de
haren van het dier, de twee bouten zijn de zogende tweelingen. Deze afbeelding is de eenvoudigste vorm der nabootsing ; sommige muntjes vertoonen daarenboven nog een
parelrand, die de tepelreeks der woîvin verbeeldt; op enkele
andere zijn de melkdroppels der zogende door stippels
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aangewezen. Waar drie of meer bouten of rechtopstaande
stokken zijn aangebracht, wordt het bewijs geleverd, dat
de beteekenis der figuur hoe langer zoo minder werd begrepen ; daaraan is het ook toe te schrijven, dat het oog
der wolvin eindelijk losraakt en zelfstandig wordt; dat een
latere stempelsnijder eene kleine wijziging maakt in eene
samenvloeiing van lijnen, waardoor de figuur onwillekeurig
iets aan een vogel doet denken, welke opvatting, misschien
wel onder den invloed der versieringskunst bij de Gothen,
nader wordt uitgewerkt, zoodat die figuur werkelijk ontaardt in eene vogelgedaante, totdat, bij een meer volkomen
stempelkunst en onder den invloed van hooger beschaving,
plotseling de wolvin met de tweelingen weder zuiver geteekend voor den dag komt. Een merkwaardig voorbeeld,
zooals Dirks opmerkt, van langzaam verloopen, van vervormen , ontaarden en herstellen van één type op één
enkele muntsoort. — De keerzijde van deze munten heeft
eveneens raadselen gegeven. Daar is een vierkant met
even geheimzinnige figuren, dikwerf ook met kruisen; de
een verklaarde: dat moet het kasteel zijn van Hengist en
Horsa; neen, zeide een ander: dat is het altaar, met het
kruis als christelijk symbool; de munten zijn dus uit het
tijdperk, nà de kerstening van Engeland. Maar met de
muntjes, in Friesland gevonden, toont Dirks aan, dat die
keerzijde de afbeelding geeft van den Romeinsehen standaard , terwijl het korte kruis niet is het symbool van het
christendom, maar van wereldlijke macht. Die munten
zijn werkelijk de oudste der Angelsassen; zij behooren
tot den tijd voorafgaande aan de invoering van het christendom, het zijn sceatta's en behooren tot het Romeinscfa.Sassische munttype.
De muntjes met het menschelijk gelaat van voren, wer-
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den even oordeelkundig in reeksen gegroepeerd, en dit
deed zien dat zij allen, hoewel soms moeilijk herkenbaar,
de uitbeelding dragen van het Wodans-hoofd. De keerzijde
vertoont een monster, een draak, zooals de zeeroovers, om
schrik aan te jagen, aan den voorsteven van hunne schepen
hadden; dit zijn sceatta's der Anglen, naar het GriekschGallisch-Angelsche type, en die Anglen, in het noorden
van Engeland en het zuiden van Schotland levende, schijnen
dus het sterkst te hebben vastgehouden aan voorvaderlijk
geloof en zeden.
De muntjes met den koningskop zijn sceatta's van wat
lateren tijd, toen de verschillende rijkjes gedeeltelijk waren
samengesmolten; zij leveren de munten met het dus genoemde Bretwalda-type.
Toen die rijke schat van in Friesland gevonden munten
aldus nauwkeurig was bepaald, drongen zich nieuwe vragen
op, b.v. deze: hoe en door wie kwamen die munten in
Friesland? wanneer zijn zij daar begraven?
Door den handel zijn zij in Friesland gekomen. Uit de
vindplaatsen, uit de wijs op welke zij bewaard zijn, hier
in een kistje, elders in een klomp zoogenoemde bonkaarde,
die gevormd is door een vergaan dierlijk lichaam, maakt
Dirks op, dat de eene vondst afkomstig is van iemand,
die met het noorden van Engeland handel dreef, hetzij
dan in vee of in slaven; kwam deze vandaar, dan heeft
hij de eenige daar gangbare munt medegenomen; kwam
hij uit het oosten, dan heeft hij de munt bij de Anglen
laten slaan, om gangbare specie te hebben in het hem
vreemde land. De een heeft, om de onrust der tijden
wellicht, zijn schat begraven, en is gesneuveld, gevangen
weggevoerd of gestorven eer hij dien heeft kunnen ontgraven ; een ander is met zijn geld verzonken in de moeras,
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of als schipbreukeling onberoofd aangespoeld en onder het
zand gewoeld. De vondst van Terwispel, aldus toont Dirks
aan, moet vóór 734 verloren zijn. Uit wat in de Hallumer
en Franeker vondsten aan verschillende muntsoorten bijeen
lag, meent hij te mogen opmaken, dat die plaatsen niet
alleen met Engeland, maar ook met het zuidoosten van het
tegenwoordige België handelsbetrekking onderhielden, omdat
de daarbij gevonden munten, die het zoogenaamde zegel
van David en Salomo dragen, Frankische saigas zijn, vóór
732 geslagen door Pepijn van Herstal. En daar die munten van Pepijn nooit dan op het vasteland zijn gevonden,
schijnen zij aan de overzijde niet gangbaar te zijn geweest,
terwijl de sceattas dat waren in alle kustlanden der Noordzee.
Naast de reeds genoemde vragen rezen er andere: over
het gewicht der muntjes, want in die tijden was de munt
ook in dit opzicht nog niet zoo zorgvuldig bewerkt als
thans, waarom het gold werd toegewogen (Dirks herinnert
aan de bekende uitdrukkingen pond vlaamsch en pond
sterling), over de muntplaatsen, over de muntmeesters en
meer van soortgelijken aard; zij erlangden wel niet allen
een volledig antwoord, doch zij werden steeds met vernuft
toegelicht, zoodat door het nauwkeurig onderzoek van Dirks
weder een klein slipje is opgeheven van de zware gordijn,
die nog hangt voor het leven dier oude volksstammen; en
met alle recht mocht hij bij dezen arbeid wijzen op de
woorden van den Engelschen oudheidkundige Th. Wright,
die verklaarde, dat de studie der oudheid in lange niet zoo
dor en zoo nutteloos is, als vele menschen zich dit wel
gelieven voor te stellen.
Dirks schreef deze verhandeling in het Fransch en plaatste
haar in de Belgische Revue numismatique, want het onderwerp was van internationaal belang; maar ten behoeve van
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den Nederlandsehen onderzoeker gaf hij er een breed overzicht van in »De Vrije Fries", het tijdschrift van het
Friesch genootschap.
In November 1874 vestigde Dirks in de afdeeling Letterkunde van de Koninklijke akademie van wetenschappen
de aandacht op de gapingen, die er nog waren in de
geschiedenis der penningen van ons vaderland, Eene geschiedenis van het muntwezen in de Vereenigde Nederlanden
tusschen de jaren 1576 en 1813 ontbrak. Alleen Gelderland was door W. J. de-Voogt bewerkt. Het Provinciaal
Utrechtsen genootschap had zich nog slechts bezig gehouden
met het verzamelen van bouwstoffen. Van de duizenden
legpenningen is slechts een deel in de werken van Van
Mieris en Van Loon opgenomen, en slechts ten deele zijn
die aangevuld door den arbeid van Dugniolle te Brussel,
waarin bijna vijfdehalfduizend zijn beschreven, Ook de
Nederlandsche penningen, of stukken metaal tot Nederland
betrekkelijk, die noch bij Van Mieris of Van Loon, noch
in de vervolgen daarvan zijn opgenomen, wachtten nog op
eene beschrijving, terwijl bij vele penningen van Van
Mieris en Van Loon de namen der stempelsnijders ontbreken.
Geen klein programma van werkzaamheden, als al die
gapingen zouden worden gevuld! Dirks begreep zeer wel
dat na eene enkele opsomming in eene vergadering der
Akademie men niet zou overgaan tot de uitvoering. Daarom
heeft hij zich aangegord om in een «Repertorium" op te
nemen de overgeslagen strikt geschiedkundige penningen
op personen die eene openbare betrekking bekleedden; en
ook die op bijzondere personen, bij feesten of gedenkdagen,
zijn geslagen of gegraveerd. Door de eersten wordt de
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geschiedenis, door de laatsten de geslachtrekenkunde gebaat.
Verbeteringen op vroegere schrijvers, aanteekeningen over
stempelsnijders, zouden er eene plaats erlangen. Dirks begon
met dezen arbeid brokswijs in den Navorscher te plaatsen;
van 1879 tot 1890 gaf hij maandelijks eene mededeeling ,
telkens zeven of acht bladzijden druks; daardoor bleef hij
jaren aaneen steeds de aandacht van alle snuffelaars in den
lande vestigen op penningen, en 't is een middel geworden
om, al voortarbeidende, door belangstellende bezitters in
de gelegenheid te worden gesteld, menigen penning te zien ,
die hem nog nooit onder de oogen was gekomen. Dirks putte
zijne aanteekeningen uit allerlei bron: uit tijdschriften en
jaarboekjes, maar vooral uit catalogussen van penningkabinetten en uit die van tentoonstellingen en verkoopingen,
en hij deelde trouw zijne bron mede, zoodat het nazien
mogelijk wordt en de betrouwbaarheid der mededeeling kan
worden gewogen, De droge opsomming van verbeteringen
en aanvullingen op de vroegere schrijvers verlevendigt hij
bijwijlen door de omschrijving van vermakelijkheden als b.v.
van twintig spotpenningen, zooals Van Mieris er vier had
afgebeeld, en die dit eigenaardige hebben dat zij, 't zij op
de gewone wijs of omgekeerd beschouwd, telkens een hoofd
en dus vier op een stuk te zien geven, terwijl deze aan
elkaar gehechte hoofden in waardigheid, stand en karakter de
sterkste tegenstellingen te zien geven, als b.v. dat van den
paus en van den duivel, van een kardinaal en van een zotskap.
Ook verzuimde Dirks blijkbaar niet, om bij deze gelegenheid
nog eens van allerlei op nieuw goed te bezien, zooals o.a.
de veertien penningen op Granvelle, bij Van Mieris en Van
Loon beschreven; de zestien penningen op Viglius van
Aytta, van welken hij mededeelt, dat zij waarschijnlijk
allen op kosten of met geldelijke ondersteuning van Viglius
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zijn geslagen; ook de penningen op Alva en de geuzenen anti-geuzenpenningen, en, om niet meer te noemen,
het groot aantal —• ongeveer een honderdtal — die in
verband staan met den vrede van Munster.
De mededeelingen in den »Navorscher" werden gestaakt
toen het einde der aanteekeningen op Van Mieris en Van
Loon was bereikt. Dirks had de helft zijner aanteekeningen
gebruikt, maar zijn leeftijd bracht mede om te bedenken
dat de tijd arendswieken heeft. De rest dier duizenden
aanteekeningen liet hij voor zijne vrienden drukken in twee
gr. 8° deelen, en de voltooiing van den druk heeft hij nog
mogen beleven.
Tweemaal is Dirks voor zijn penningkundigen arbeid met
goud bekroond door Teyler's tweede genootschap. De laatste
maal voor eene beschrijving der Nederlandsche of op Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen tusschen
November 1813 en November 1863. Dit boek verscheen
in 1889; het is eene naar den tijd geordende lijst, beschreven en toegelicht als in de Vervolgen op Van Loon was
geschied, een catalogus dus, eenigszins beredeneerd, door
bij enkele penningen de letterkunde, die betrekking heeft
op het behandelde onderwerp, mede te deelen. Dit is
eene wijze van doen, wel meer bij boeken over penningkunde gevolgd, waarschijnlijk om te hulp te komen aan
de kennis van sommige verzamelaars, die op deze wijs
eenig inzicht kunnen verkrijgen in het bijzondere belang
van dezen of genen penning, eene kennis van welke men
onderstelt, dat zij niet door eigen onderzoek zal doordringen
tot eiken verzamelaar; zoo wordt er bij een penning op
Bilderdijk anecdotisch iets medegedeeld over Bilderdijk en
zijne politieke houding; maar of het daartoe nu noodig is
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geweest, bij de penningen op de verschillende feiten uit
den Belgischen opstand en den tiendaagschen veldtocht
niet alleen de werken der historieschrijvers te noemen,
maar zelfs de titels van. al de preeken, die in die dagen
van opgewondenheid zijn uitgesproken en gedrukt, en dan
nog de liederen niet te vergeten, zoo iets is twijfelachtig _
Gelukkig dat bij de penningen op de overstrooming van
1855 niet herinnerd is aan alle waterpoëzie dier dagen !
En vreemd mag het heeten dat aan historieplaten bij deze
studie nooit schijnt gedacht. Intusschen, deze arbeid draagt,
evenals de vroeger genoemden, de blijken van veel zorg
en vlijt, maar veel hooger staat de in 1876 bekroonde
verhandeling over de Nederlandsche Gildepenningen, wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld. Aan
het bijeenbrengen der bouwstoffen voor dit boek heeft Dirks
een groot deel van zijn leven besteed. In 1859 gaf hij
reeds in de meergemelde Belgische revue eene zakelijke
lijst van tweehonderd dezer penningen, in 1873 gevolgd
door nogmaals tweehonderd, en van 1859—1862 had hij
zestig begrafenis- en brandpenningen (buurtpenningen) uit
den Haag beschreven en 't schijnt dat Dirks het eerst de
belangrijkheid ook naar het onderzoek van soortgelijke
penningen heeft in 't licht gesteld. In 1866 had hij een
overzicht gegeven van de hem bekende honderd vijfenvijftig
medailles en penningen der gewapende corporatiën in de
Nederlanden van 1550—1800, en door een kort opstel in
den Utrechtschen volksalmanak van 1868 over de gildepenningen dier stad, had hij aldaar de belangstelling gaande
gemaakt.
Wel had Yan Orden in 1830 in zijne Bijdragen tot de
penningkunde tien platen met gildepenningen opgenomen,
en acht jaren later Feith eenigen in zijne dissertatie be-
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handeld; wel had Devigne in 1847 en 1857 een aantal
in zijne boeken genoemd, Magnin iets voor Drenthe gedaan
en waren in 1858 door Perreau twee honderd twee beschreven, nadat hij in 1847 er reeds de aandacht op had gevestigd, terwijl De Voogt in 1866 eene studie had gewijd
aan de Nijmeegsche vroedschapspenningen: de weg was
dus bereid, maar het veld nog braak.
Bij de behandeling van dit onderwerp viel wel het eerst
deze vraag te beantwoorden: wat moet worden verstaan
onder sgilden". Zijn zij, zooals Wagenaar zegt, »genoot~
schappen van koopluiden of handwerksluiden", of, zooals
zij elders worden omschreven, »die gevestigde sameningen
van borgeren, een en dezelve neeringe of koophandel
drijvende, of eene en dezelve konst beoeffenende, of een
en hetzelve handwerk doende, aan zekere wetten gebonden",
dan werden buitengesloten de presentie-, draag-, toegangs-,
bewijs- of armenpenningen der godsdienstige gildebroederschappen of kerkelijke gemeenten en dus ook hare wijn-,
turf-, hout-, smout- en andere loodjes, de penningen van
rederijkers- en schuttersgilden en ook die der buurten. Eene
gelukkige beperking van het onderwerp. Slechts waar de
oogst zeer mager was, b.v. Leiden, dat niet meer dan
één gildepenning opleverde, zijn een paar buurtpenningen
opgenomen en van sommige steden ook gildeblazoenen, om
toch een behaaglijk beeld van de gilden aldaar te geven.
Want niet elk vak afzonderlijk is behandeld, maar elke
stad die zulke penningen opleverde. Met verbazend veel
inspanning en gesteund door de welwillendheid van gemeentebesturen en bijzondere personen — hier kwamen de
vele zorgvuldig onderhouden betrekkingen uitnemend te
stade — heeft Dirks zijn arbeid kunnen tot stand brengen.
Hij heeft de rijke letterkunde der stedebeschrijvingen uit
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vroeger eeuwen getrouw moeten lezen; de plakkaat-boeken
doorzien; voor zoover er gedrukte inventarissen waren op
de gemeente-archieven, deze nageslagen en wat daarin
zijn onderwerp raakte heeft hij ten gebruike gevraagd;
ongedrukte stadsboeken, dergelijke gildeboeken, haar rekenboeken , haar rollen, soms politieboeken van twee,
drie eeuwen her, en waar hij die niet thuis kon krijgen,
ze op de plaats zelve laten nazien. Zoo wist hij langzamerhand waar gildepenningen zouden kunnen worden
gevonden. Want niet alle gilden hadden zulke penningen
en niet te allen tijde. In den aanvang, toen de gilden
klein waren en alle broeders elkaar kenden, waren zij niet
noodig, later had men nummerpenningen zonder afbeeldingen , omdat zij dikwijls presentie- of contrôle-teekens
waren; toen de gilden rijker en machtiger werden, kwam
er weelde en kwamen daarmede af beeldingen, en het meer
of minder gebruiken van penningen schijnt ook dikwerf afhankelijk te zijn geweest van het al of niet deelnemen der
gilden aan de regeering.
Door de aangenomen wijze van behandeling vormt iedere
stad een afzonderlijk hoofdstuk, beknopter of uitgebreider,
al naar de mate van de voorhanden stof, niet naar die
van de belangrijkheid der handelsplaats. Ook dit boek is
een mozaiek-werk, niet een beeld uit één blok gehouwen
of in éénen vorm gegoten. Als men het boek leest ziet
men Dirks als aan het werk: jarenlang heeft het onderwerp
zijne ziel vervuld; hij snuift steeds uit op bijzonderheden;
bij de dagelijksche lektuur raakt dit punt nooit uit zijne
gedachte, zelfs de portefeuille van het leesgezelschap wordt
op schatting gesteld. Zooveel mogelijk vangt elk hoofdstuk
aan met de officieele lijst der gilden op een bepaalden tijd
in die bepaalde stad, en dan volgen tal van bijzonderheden ,
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soms in onmiddellijk verband met het onderwerp, maar
ook menigmaal schijnbaar of werkelijk geheel los daarvan;
blijkbaar is hier alles saamgelezen wat Dirks in den loop
der jaren over de gilden aan bijzonderheden is te weten
gekomen, Daarmede heeft hij voldaan aan een innerlijken
drang, en te gelijk geofferd aan de belangen der praktijk.
Toch leest men menig hoofdstuk met genoegen door, steeds
met den vinger bij de platen, en zoozeer weet Dirks de
belangstelling voor zijn onderwerp te wekken, dat, hoe
dikwijls hij u ook op de bijzonderheden van een en anderen
penning wijst, gij niet moede wordt de afbeelding er van
op te zoeken en te bezien; en aan het eind van het hoofdstuk gekomen, zult gij over u zelven verbaasd zijn, als
ge bedenkt dat het eigenlijk om niets anders te doen is
geweest, dan om u een op zich zelf dorren catalogus te
doen lezen van een kleiner of grooter aantal penningen,
over welker waarde of onwaarde gij te voren misschien
weinig- of niet hadt nagedacht.
Na het verzamelen van al die geschiedkundige gegevens
kwam het moeilijke werk van het opsporen der penningen.
Wat in openbare of bijzondere verzamelingen was, kende
Dirks natuurlijk, maar de rest schuilde of zwierf in burgerhuisgezinnen , bij de nazaten of verwanten van oude gildebroeders, door sommigen bewaard als een eerbiedwekkend
aandenken aan het voorgeslacht, door anderen als een
slechts half begrepen rariteit uit de vorige eeuw weggelegd ,
en ook wel aangezien als waardeloos en dan verslingerend.
Zoo zijn er in den loop der tijden honderden dergelijke
penningen verloren geraakt, en het is niet te verwonderen
dat men aan zulke meestal onaanzienlijke penningen, dikwerf van koper, soms van lood, weinig aandacht schonk,
daar slechts enkelen hart toonden voor de zaken, die de
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oude gilden betreffen, zoodat kostbare relieken als b.v. een
belangrijke drinkhoorn uit 1550 van het Groot Veorsehippersgild te Harlingen, nà 1850 aldaar is vernietigd, terwijl
men in 1874 te Kampen, bij het sluiten van de eindrokoning van het St. Jansgild der drapeniers, de beschilderde
gildekist, uit het midden der zeventiende eeuw, heeft opgebrand !
Jarenlang heeft Dirks moeten zoeken, maar het mocht
hem toch eindelijk gelukken, een acht- à negenhonderd-tal
af te beelden en te beschrijven. Doch deze laatste taak
was waarlijk niet de gemakkelijkste. Om al die penningen
behoorlijk thuis te brengen, moet men zooveel hebben
gezien als Dirks, en daarbij worden gesteund door een
even sterk herinneringsvermogen. Niet allen toch zijn met
een wapen of zinnebeeld voorzien of dragen een naam, die
onmiddellijk den weg wijst. Is liet beeld een ooievaar, dan
wordt natuurlijk terstond gedacht aan 's Gravenhage, is het
een dubbele arend in een scheepsvlag, aan eene hanzestad;
maar de dubbele arend zonder meer kan doelen op Nijmegen,
Arnhem en Deventer; als men eens weet dat te Praneker
de gewoonte schijnt te hebben geheerscht om den gildepenning te maken van eene Zweedsche koperen munt, aan de
eene zijde glad geslepen en voor het gilde ingericht, dan
ïs de weg daarheen gevonden. Waar de penning werd
afgeslagen op den gildestempel en deze het stads-wapen
voerde, was de taak ook niet moeilijk, maar op sommige
plaatsen werd de versiering overgelaten aan de luim van
den nieuwen gildebroeder, Vele penningen hebben opschriften in afgekorte woorden, of slechts in enkele letters:
men moet het tamelijk ver hebben gebracht, om b.v. uit
H, K. G. te kunnen lezen Het Kramers Gild, en uit II.
T, GK: Het Tappers Gild; uit S. T, W. G. 13. r STofjes
29
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Werkers Gild Bode (of Bus). Men moet uitvinden, dat het
opschrift
E. L.
Gr. H. A. V. dienst moet doen voor Eloyen Gasthuis, en L. L. W. B. moet beteekenon Leidsche Laken
Wevers Bedrijf. Men slaat en sloeg bij dat benoemen en
ontcijferen don bal wel eens mis! Te Workum is een
penning der naaisters, waarop aan de eene zijde een vrouwenaam en 1639, op de andere een beeld met eene schaar
en S. F. Men las daaruit Skroor Fammen, het Friesche
woord voor: Trouwen van de schaar, kleêrmaaksters, maar
't blijkt een S. Franciscus-beeld te zijn! Een penning,
vroeger door Dirks zelven aan Franeker toegeschreven,
brengt hij later, met behulp van het bakkersboek van
1542—1777, te Leeuwarden thuis. Zoo werden twee ovale,
moeilijk te ontcijferen pennînkjes, met ter eenre eene
vrouwebuste: S. S. Caaterina d'Ceina, en ter andere zijde
twee dwars over elkaar liggende rechthoeken en de ster
(deze geeft Maastricht aan als plaats van herkomst), door
Dumoulin als brandspuitpenningen gekocht, maar hij heeft die
later kunnen beschrijven als gildepenningen der blauwververs,
»die Varwer mit Sinte Cateriena van Sinaije" zooals het
in eene oude aanteekening luidt, en de gekruiste rechthoeken bleken hem leesten te zijn, aan welken de blauwververs
de geverfde kousen drogen» Een penning, eerst toegekend
aan cle vleeschhouwers, daarna aan de looiers, bleek te
behooren bij de witmakers of velbereiders, maar bleef in
zijne plaats. Een zeer oud, geel koperen, veel voorkomend,
gestempeld penninkje, afgebeeld door Devigne in zijne:
Moeurs et Usages (Gand 1857) werd door Perreau aan
Enkhuizon toegekend, door Devigne aan Luik. Dirks
meent, dat het een armenloodje is voor de uitdeeling van
haring,. die vroeger te Enkhuizen yeel plaats had. Zoo is
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een eh'akonieloodje door oudheidjagers in hunne schatting
wel eens verheven tot den rang van gildepenning! Zinnebeelden kunnen helpen, maar ook moeite geven: op
een lijndraaierspenning te Gouda is als patroon de apostel
Paulus afgebeeld, omdat deze in een korf aan eene lijn
ter stad werd uitgeholpen! Een ander bezwaar voor de
herkenning is gelegen daarin, dat soms opvolgende personen
eenzolfden penning hebben gebruikt, met verslijping van
den naam. Maar geen moeite heeft Dirks ontzien; soms
heeft hij de geschiedenis van een enkelen penning nagespoord, honderd, ja honderdvijftig- jaren achteruit, ten
einde zekerheid te bekomen, en toch is het hem niet mogen
gelukken, al wat hij aan dergelijke penningen had saamgelezen , volkomen zeker thuis te brengen; hij geeft de
afbeelding van een zeventigtal waarmee hij geen weg
weet, ofschoon daar onder zijn die namen en jaartallen en
duidelijk sprekende zinnebeelden dragon. Voor hen die Dirks
volgen blijft dus nog het een en ander na te sporen.
Uit de vele bijzonderheden door Dirks omtrent het gildolevon medegedeeld, on die niet in onmiddellijk verband
schijnen te staan met zijn onderwerp, één voorbeeld: het
»teeren" van het metselaarsgild te-Enkhuizen heette »gemeene bijeenkomsten" en »haren Jozef hebben". Daaromtrent waren bepalingen: die bier uitdraagt verbeurt 6 st.;
desgclijks die zich aan den drank zoo verloopt dat hij komt
over te geven (> st.; die kijft of scheldt 12 st.; clie liegt
ƒ 1; die uitdaagt om te vechten of te smijten ƒ 1 en 10
st.; die slaat ƒ 2 en die zijn mes trekt ƒ 4. Van een
ander gild wordt de spijslijst aangeboden, waarnaar de
jaarlijksche tweedaagsche maaltijd werd aangerecht. Vele
gilden kozen telken jare een nieuwen olderman of deken,
en van een enkel gild wordt vermeld dat het bij die gele-
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gonhcid hem con zilveren gegravcerden penning aanbood.
Misschien heeft die penning wel eens oorzaak gegeven tot
het opleggen van boete!
De deken van zeker schippersgilde had de penningen
der broeders persoonlijk in bewaring. Wanneer hij eene
vergadering belegde of tot de begrafenis van een medebroeder deed noodigen, dan zond hij den gildeknecht met
don srist" penningen rond bij de broeders; aan ieder bezorgde hij, mot de boodschap, een penning, als bewijs dat
hij er werkelijk geweest was. Men noemde dat aanspreken
en de gildeknecht was de aanspreker. Ter samenkomst
loverden de gildebroeders hunne penningen in, en daaruit
bleek, hoevele broeders niet aan de noodiging hadden voldaan , Bij de begrafenis werden op de polio of het lijkkleed
zes zilveren gegraveerde of gedreven platen gehecht, zoo
groot als oen dessertbord; de gildeknecht ging voor de
baar uit, soms met een draagteeken getooid, en deed wat
nu do «aansprekers" (de bidders of noodigers) doen. Vandaar
het gebruik, 't welk nog in kleine steden voortleeft, dat
de voorganger bij eene begrafenis zich een schitterend
metalen draagteeken omhangt, tot meerderen luister van
den stoet.
Die zich ernstig bemoeit met armenzorg zal getroffen
worden door do beschrijving van een looclen penning, met
het wapen van Amsterdam aan de eene zijde, op de andere
het portret van een bedelman en het omschrift: »Voer
de incomende bedelaars." Driehonderd jaren geleden werden
soortgelijke penningen te Amsterdam en ook te Middelburg
van regeeringswege uitgereikt, met het officieel verlof om
te loopen bedelen, zoodat, gelijk Dirks hierbij aanteekent,
die bedelaars een wel niet deftig gilde vormden, maar toch
een geordend beroep uitoefenden. Op 's Hertogenbosch
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teekent Dirks aan, dat daar zulke blok- of bedelpenningen
nog in 1776 werden gemaakt, om ze uit te reiken aan de
sgeadmitteerde bedelaars."
Altemaal kleine trekken; maar munt- en penningkunde
voeren niet tot de wijsbegeerte der geschiedenis. Zij leeren
den geest zich bepalen tot het nasporen van het bijzondere,
het kleine. Doch de geschiedschrijver, die een breed opgezet , kleurrijk en daardoor aangrijpend beeld schildert van
het leven der vaderen, moet de verven voor zijn palet halen
uit de werkplaatsen dier nijvere mannen van het kleine.
En nog iets: de beoefening- der geschiedenis, in welken
vorm ook, brengt haren zegen mede door breeder opvatten
milder oordeelen, bedachtzamer handelen tegenover de vragen , die het leven aan iederen mensch stelt. Een volk,
dat zijne geschiedenis verleert, zet daarom zijn bestaan op
het spel. Om dezelfde reden hebben mannen als Dirks
recht op de dankbaarheid van hun volk.

Het leven van Dirks is, voor zooveel de wereld er van
zag, kalm voorbijgegaan. Zijne huisvrouw heeft hij bijna
vijftig jaren mogen bezitten; toen 26 Oct. 1861 het zilveren huwelijksfeest aanbrak, vierde zijn vriend en vakgenoot
prof. Van der Chijs dit met het slaan van een penning;
toen Dirks vijftig jaren lid was geweest van het Friesch
genootschap, herdacht een groot aantal zijner medeleden dit
feit door hem een gouden penning aan te bieden, op welken
zijn — trouwens niet zeer gelijkende — beeltenis en een
herinneringswoord; de Koning der Belgen schonk hem de
groote gouden medaille, wegens zijne verdiensten voor de
penningkunde van België; ter gelegenheid van zijn tach-
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tigsten jaardag bood het bestuur van Leeuwarden hem den
gemeente-penning van verdienste aan en het Koninklijk genootschap voor penningkunde te Brussel bij diezelfde gelegenheid de bronzen medaille; deze eerbetooningen vielen zeer in
zijn smaak. — Zijn eenig kind, eene dochter, moest hij overleven, maar Dirks herleefde in zijne kleindochters, »mijne kinderen", zooals bij haar 't liefst noemde. Voor die skinderen"
was hij een gezellige grootvader, bij wien zij gaarne vertoefden , met wien zij gaarne 's zomers naar de bergen togen; maar
in de laatste vier of vijf jaren liet hij het bergklimmen over
aan jeugdiger beenen. Ziekte kende hij niet; de zintuigen
bleven als in de kracht des levens, houding en hoofd
opwaarts gericht tot het einde. Bracht hij een gestorven
verwant of vriend mede naar de laatste rustplaats, dan kon
het in de latere jaren gebeuren, dat hij met fluisterende
stem, als vragende gebood: »Wacht hier, ik ga even naar
mijne dochter." Dan boog bij dat graf de vader gedurende
eenige oogenblikken het hoofd. Zwijgend voegde hij zich
weder naast u. Maar het hoofd richtte zich allengs op, de
spraak kwam terug; het was of er nieuwe levenskracht en
nieuwe levensmoed waren gegaard. — Dirks werkte geregeld
iederen dag veel en lang aaneen, maar hij sloot zich niet
op bij boeken en penningen. Tot het laatst bewoog hij zich
gemakkelijk in de samenleving: 10 November 1892 woonde
hij nog de winteravond-vergadering bij van het Friesch genootschap , en de spreker mocht hem rangschikken onder de
dankbaarste hoorders; vier dagen later vierde hij, als oudste
lid, het honderdjarig feest mede van het Leeuwarder Nutsdepartement, en hij zat daar aan als een bejaard man, maar
volstrekt niet als een eenentaclitig-jarig grijsaard; 22 November nam hij nog deel aan de beraadslagingen in den
gemeenteraad, van weiken hij sinds vele jaren lid was;
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en niettegenstaande zijn leeftijd doorzag hij in den regel snel
en juist de vraagstukken, die aan zijn oordeel werden onderworpen. Op den avond van dien dag overviel hem eene
benauwdheid. Zou dat sterven worden ? Zou er nog beterschap
komen ? Op den tweeden dag gaf de wetenschap hoop. Dirks
was tevreden: leven en werken wilde hij nog wel wat,
maar wat over hem was beschikt, wachtte hij af met blij—
moedigen ernst. Te midden van zulke overdenkingen kon
hij de mededeeling toch niet weerhouden van een kwinkslag,
die, met het oog op zijn toestand, hem in den geest schoot. —
Die kwam, was de dood. Toen men hem ter rust bracht,
besefte men, dat Leeuwarden een harer verdienstelijkste,
tevens een harer beste zonen ging begraven.
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1811.
1830.
1835.
1836.
1836.
1838.
1843.
1843.
1844.
1845.
1846.
1846.

1847.
1848.
1848.
1848.
1850.
1850.
1851.
1851.

Geboren 19 Juni.
Student te Franeker (in 1833 te Leiden).
Bevorderd tot doctor in de rechtswetenschappen.
Lid van het Friesch genootschap.
Huwelijk met Meintje Bolman, (geboren 1 Januari 1818.)
26 October.
Geboren het eenig kind: Atje Jacoba Frederika, 5 November.
Lid van de Maatschappij van letterkunde.
Lid van het Provinciaal Utrechtsch genootschap voor kunsten
en wetenschappen.
Lid van de Société des antiquaires du Nord, à Oopenhague.
Lid van het Verein von Alterthumsfreunden i. Rheinlande,
te Bonn.
Lid van het Noordbrabantsch genootschap voor kunsten en
wetenschappen.
Bekrooning met goud van de prijs verhandeling (Utrechtsch
genootschap) over den koophandel der Friezen tot op den
dood van Karel den Groote.
Eerelid van de Nuiaismatische Gesellschaft te Berlijn.
Secretaris van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden
(tot 1852).
Lid van het Historisch genootschap te Utrecht.
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (eerst voor
het distrikt Franeker, later voor Leeuwarden), tot 1866.
Lid van den Gemeenteraad te Leeuwarden.
Bekrooning met zilver van de prijs verhandeling (Utrechtsch
genootschap) over het verblijf der heidens of zoogenaamde
Egyptiërs in de Nederlanden.
Lid van het Zeeuwsch genootschap voor kunsten en wetenschappen.
Eerelid van de Société royale de la numismatique Beige.
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1852.

Voorzitter van het Friesch genootschap.

1853.

Lid van de Staatscommissie tot onderzoek der Koloniale
rekening.

1855

Lid van de Staatscommissie in zake der Maatschappij van
weldadigheid.

1856.
1859.
1859.
1862.
1862.

Lid van de Koninklijke akademie van wetenschappen.
Lid van het Koninklijk oudheidkundig genootschap.
Ridder in de Orde van den Nederlandschen leeuw.
Lid van het hoofdbestuur der Evangelische Maatschappij.
Lid van de Vereeniging tot beoefening van Overijselsch reeht
en geschiedenis.

1863.

Do dochter Atje Jacoba Frederika huwt met Dr. S. A. van
der Chijs: 10 September.

1864. Kleindochter Helena Catharina geboren 9 October.
1865. Kleindochter Meintje Jacoba geboren 6 September.
1869. Kleindochter Adriana Maria geboren 10 Februari.
1869. Op nieuw lid van den Gemeenteraad te Leeuwarden.
1869. Buitenlandsch correspondeerend lid van de Sociéte Impériale
des antiquités de France.
1871. Kerkvoogd bij de Ned. Hervormde gemeente te Leeuwarden.
1873. Kleindochter Jacoba Atje Frederika geboren 19 Juli.
1875. Associé-souscripteur de la Société de 1'Orient latin.
1875. Lid van de Society of antiquarians te Londen.
1876. Bekrooning met goud van de prijsverhandeling (Teyler's tweede
genootschap) over de Nederlandsche gildepenningen, wetenschappelijk en historisch afgebeeld en beschreven.
1877. Kommandeur in de Orde van de eikenkroon.
1878. Correspondeerend lid van de Société historique te Compiègne.
1880. Groote gouden medaille van den Koning der Belgen.
1884. Dochter Atje sterft: 19 Januari.
1886. Vijftigjarig lidmaatschap van het Friesch genootschap: 28
Maart Gevierd door het aanbieden van een herinneringsmedaille in goud, zilver en brons.
1886. Meintje Bolman sterft 22 April.
1886. Eerelid van het Friesch genootschap.
1888. Bekrooning met goud van de prijsverhandeling(Teyler's tweede
genootschap) over de Nederlandsche of op Nederlanders
betrekking hebbende penningen, geslagen tusschen November
1813 en November 1863.
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1891.
1891.

Zilveren medaille van verdienste der gemeente Leeuwarden.
Bronzen ecremedaille van de Société royale de numismatique
Beige.
1892. Eerevoorzitter van hot Frioseh genootschap.
1892. Eerelid van het Nederlandsch genootschap voor munt- en.
penningkundc.
1892. Sterft '25 November.
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