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Muntvondsten van vroeg-13-eeuwsche halve
obolen in Friesland.

De vondst van dunne bisschopsmuntjes te Beets, die in
1873 door het Friesch Genootschap werd aangekocht, is
de eerste van eene serie vondsten van gelijksoortige stukjes. Frieslands bodem leverde in een betrekkelijk kort
tijdsbestek ongeveer negentienhonderd van deze halve
obolen, welke, naar het ons voorkomt, in het begin der
dertiende eeuw thuis behooren. De vindplaatsen dezer
munten groepeeren zich alle om de voormalige Middelzee
en aan de zich daarin ontlastende riviertjes.
De gegevens over dit tijdvak der Friesche historie zijn
niet talrijk. Men vindt ze in de kloosterkronieken en in
de oude heiligenlevens. Met de munten en de oudheden
is dit alles, wat ons van Oud-Friesland rest. 1.)
Het slot der twaalfde en het begin der dertiende eeuw
is een tijd van godsdienstige geestdrift. In grooten getale
nemen de Friezen deel aan de kruistochten. Vele Friesche
kloosters en dorpskerken worden in dezen tijd gesticht. 2.)
1.) Dr. P. J. Blok. Studiën over Friesche toestanden in de
Middeleeuwen. Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en
Oudheidkunde. Derde reeks, 6e deel, blz. 5 en 6.
2.) Alsboven, blz. 21: Op de terp bouwde de boer een huis
en eene kerk, deze vroeger gelijk zijne woning eenvoudig van
leem of hout, later, in de 12de eeuw nog, van Andernachsen
tufsteen, die hij uit Deventer of Utrecht haalde, nog later, in de
6
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Dit duidt op groote welvaart. 1) Doch het is ook het
tijdperk der watervloeden, waarvan ons gewest zoo ontzettend te lijden had: de Juliaansvloed in het begin van
1161, de Allerheiligenvloed in 1178 en de Marcellusvloed
in 1219.
De heerschappij over Friesland was een twistappel tusschen den Hollandschen graaf en den Utrechtschen bisschop. De keizerlijke leenheer, Hendrik IV, begiftigde de
kerk van St. Maarten te Utrecht den 30e" October 1077
met het graafschap Staveren en in 1089 met Oostergoo,
Westergoo en Islegoo. 2) Lotharius II schonk in 1126
Ooster- en Westergoo aan Dirk VI van Holland. Keizer
Koenraad IlI droeg ze later, in 1138, weer over aan het
Sticht. In 1166 bepaalde Keizer Frederik Barbarossa, dat
bisschop en graaf in Oostergoo en Westergoo gelijke rechten zouden hebben, dat zij te zamen eenen graaf zouden
aanstellen en dat de profijten gelijkelijk zouden worden
verdeeld. In het begin der 13de eeuw namen de Friezen
13de, meer en meer van mlandschen baksteen; het soliede bouwhout werd toen uit Hamburg gehaald.
Dr. T. J. de Boer. De Friesche kleiboer. Tweemaandelijksch
Tijdschrift, IV j.g. I afl. Sept. 1897, blz. 81: Voor de oudste kerken uit de elfde en twaalfde eeuw, waarvan nog enkele zijn
bewaard, haalde men den tufsteen uit Deventer, die daar met
vee en zuivel, of de opbrengst daarvan, werd betaald.
1.) De Friesche kleiboer, blz. 88: Van de elfde tot de dertiende eeuw mag zich het Friesche land, trots tijdelijke rampen,
in toenemenden bloei verheugen. Er is of komt handelsverbinding met Engeland, met Vlaanderen en Frankrijk, met NederSaksen vooral: over Groningen met Bentheim en Munster, ter
zee met Bremen en Hamburg. Verder langs de zuidelijke wateren met Utrecht, met Deventer vooral, waar men de hand reikt
aan Keulen en de andere steden aan den Rijn. Van de elfde tot
de dertiende eeuw moet op de Friesche klei een grooter mate
van welstand hebben geheerscht dan in het lage waterland van
Holland.
2.) Zie: Mr. J. Dirks. Bijdragen tot de Penningkunde van
Friesland. Vrije Fries, dl. IlI, blz. 45—47 en 58.
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graaf Willem, broeder van Dirk VII van Holland, vrijwillig
als landsheer aan. Hij beschermde hen tegen Hendrik de
Kraan, graaf van Kuinre, en stichtte daartoe eene sterkte
te Oosterzee bij De Lemmer.
De abten der rijke abdijen, bijv. van Mariengaard (gesticht 1163) en van Klaarkamp (gesticht 1165) verkregen
grooten invloed op het landsbestuur. De Friezen verkozen
het bestuur van den kromstaf boven dat van het zwaard.
Stavoren en Groningen zijn in de 13de eeuw reeds
handelsplaatsen, opgenomen in het Hansaverbond. De
handel beweegt zich voornamelijk langs de kust en de
rivieren. Stavoren is een station voor de scheepvaart uit
het Zuiden (van Utrecht en Deventer) naar de westkust
van Denemarken. De Middelzee of het Borndiep, dat
Westergoo van Oostergoo scheidt, verschaft den handel
toegang tot diep in het Friesche land. 1.)
De economische ontwikkeling van dit gewest staat nog
in de kinderschoenen op het oogenblik, waarop de te
beschrijven muntschatten ter bewaring aan den bodem
worden toevertrouwd.

Muntvondst te Barteiehiem.
In 1887 werd te Barteiehiem 2.), op de plaats, waar het
klooster Bethlehem heeft gestaan 3.), een muntschat van
ongeveer 1700 halve obolen gevonden. Dit is de grootste
1.) In de 13de eeuw begint de Middelzee door aanslibbing in
vast land te verkeeren.
Zie: P. Brouwer Pz. en W. Eekhoff. Nasporingen betrekkelijk
de geschiedenis der Middelzee, te Leeuwarden 1834, blz. 165,
en: G. Acker Stratingh. Aloude staat, enz. Groningen, 1847,
blz. 275 e. v.
2.) Barteiehiem aan de oostzijde van de Ee onder Oudkerk in
Tietjerksteradeel.
3.) Bethlehem was een vrouwenklooster van de orde der Pre-
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muntvondst in den Frieschen bodem. Wel geeft het
verslag van het Friesch Genootschap, 1887—'1888, een kort
bericht over deze vondst, maar eene uitvoerige beschrijving er van bleef tot heden in de pen. 1.) De heer Corbelijn
Battaerd heeft de munten geschift en ingedeeld. De plaat
ter illustratie van zijn opstel was gereed, doch daarbij is
het gebleven; nu, 20 jaar later, volgt de beschrijving. De
belangstelling voor de Friesche historie der 12de en 13de
eeuw doet ons besluiten de talrijke vondsten van munten
uit dien tijd aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen.
Wij beginnen met de vondst te Bartelehiem of te klooster
Bethlehem, omdat deze de grootste is en de meeste munttypen bevat. De munten der kleinere vondsten kunnen
bijna alle tot deze worden teruggebracht.
Wij houden de munten van al deze vondsten voor halve
obolen van het bisdom Utrecht, uit het begin der 13de
eeuw.
Den schat van Bartelehiem hebben wij verdeeld in twaalf
soorten. Zie pi. 1 en 2, waarop de stukken op 21/2 X
monstratensers. Het werd (vóór 1175) gesticht door Frederik,
pastoor te Hallum, den stichter van Mariëngaard.
Zie: P. Winsemius. Chronique van Vrieslant, te Franeker,
1622, blz. 136, b.
In het Verslag van het Friesch Genootschap, 1883—1884,
wordt melding gemaakt van nog eene muntvondst in de terp te
Bartelehiem, op de plaats waar het klooster Bethlehem stond.
Onder nos. 38—59, 22 stuks zilvermunten als: „17 Gros au lion
van Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen (1322—1346).
Den Duyts, pi. IlI, no. 27, 4 gros au lion (leeuwengroot) van
Hertog Willem van Beieren, graaf van Holland (1305—1337).
Van der Chijs. Holland, pi. VI, p. 18, en een onduidelijke groot,
v. z. leeuw, omschrift: Moneta fland(riae), k. z. t J- dux. domni
arn; omschrift: Bndictie etc. Vergelijk: Van der Chijs. Brabant.
pi. IX, 13 en 5". Deze vondst van 14de-eeuwsche grooten ging
dus vooraf aan de ontdekking der oudere en dus dieper liggende
bisschopsmunten.
1.) Verslag 1887—1888, blz. 12. De munten werden los bijeen
gevonden. Het ompaksel was hoogstwaarschijnlijk geheel vergaan.
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de ware grootte zijn afgebeeld. Men zou hem ook in twee
hoofdgroepen kunnen verdeelen, bijv. naar de voorzijde
der munten, in die met de ongedekte bisschopsbuste en
die met den gemijterden kerkvorst; 1.) of naar de keerzijde, in het dwarslijntype en dat met het gevoete kruis.
De groote verscheidenheid verzet zich echter tegen die
eenvoudige indeeling. Er zijn er met den bisschop zonder
mijter op de voorzij en een kruis op den revers, en ook
met den gemijterden kerkvorst op het voorstuk en de
dwarslijn op de keerzijde. Bovendien is er nog stempelverschil van ondergeschikten rang, zoodat wij tot eene
indeeling in twaalf soorten moesten komen.
T y p e I heeft op de voorzijde, binnen eenen parelcirkel, het aanziend borstbeeld van den bisschop. De buste
staat in den rand en verbreekt dus den binnencirkel.
Geen hoofdbedekking, de tonsuur is zichtbaar. De beeltenis wordt door eene lijn afgesneden. Aan de rechterzijde
de kromstaf. Het omschrift is niet afgedrukt. Op sommige voorzijden treft men eene O of eene M aan.
De keerzijde vertoont twee gestippelde dwarslijnen, die
tot in den rand reiken. Op die strook: O D A 6 . Boven
en beneden den reep een boog, waarvan de uiteinden
rusten op een boogje. In de aldus afgesloten ruimte eene
halve maan. Het omschrift is verbasterd en bestaat uit
veertien I's.
Zilver. 900/i000. 0.225 en 0.265 gr. 2.)
Zie: PI. 1, I.
T y p e II verschilt van het vorige in zooverre, dat de
haartooi breeder is aangegeven en de buste niet is afgesneden. Het omschrift: O 11, op andere exemplaren een
kruisje vóór de O. Doch het kenmerkend onderscheid
1.) Zie: Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde, 14e j.g.
blz. 126, fig. 41 en 42.
2.) Voor de afbeelding gebruikten wij twee stuks van elke
soort, één voor de voorzijde en één voor den achterkant; vandaar de dubbele gewichtsopgaaf.
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geeft de keerzijde. Op de strook staat: O D V €• De a op
den kop. Het omschrift bestaat uit twaalf I's.
Zilver. 700/1000. 0.305 en 0.285 gr. 1.)
PI. 1, II.
T y p e IlI is in hoofdzaak gelijk aan I. Op de voorzijde ziet men sporen van omschrift. Het typeerend verschil zit in het opschrift der keerzijde. Men leest daar:
O A D 6- De d en de a hebben van plaats gewisseld. Het
omschrift van de achterzijde bestaat enkel uit I's.
Zilver. 876/1000. 0.225 en 0.235 gr.
PI. 1, IlI.
T y p e IV. De voorzijde kenmerkt zich door slordige
gravure. Geen omschrift. De dwarslijn der keerzij is verdwenen voor eenen binnenrand, waarin het gevoet kruis,
in welks hoeken eene halve maan. Omschrift: D D D D.
De muntschijf is bij alle muntjes van deze soort zeer dun;
vandaar het kleine gewicht.
Zilver. 60(V1000. 0.195 en 0.165 gr.
PI. 1, IV.
Bij dit ongunstig gehalte van soo/iOou) deden wij nog 5
stuks onderzoeken: 1 van 0.215 gr., gehalte 9ÜO/iOoo; 1 v a n
0.205 g r , 9so/looo; 1 van 0.245 g r , »»/1000; 1 van O.22O g r ,
960
/iooo e n 1 v a n 0.180 g r , 926/iooo- Hierdoor werd ons vertrouwen in de 4de soort hersteld.
T y p e V vertoont de beeltenis des bisschops met een
bijou op de borst, en den kromstaf in omgekeerden stand.
De buste heeft eene afsnede als type 1. Omschrift: . . . c o ,
Deze liggende s komt op vele exemplaren voor. Het ruggestuk heeft eenen dubbelen binnenrand, waarin een kleiner
kruis. In twee der hoeken van dit kruis ziet men eene
vijfpuntige ster, in de twee andere eene stip. Omschrift: £.
Zilver. 86O/1Ooo- 0.215 gr. en 0.235 gr.
PI. 1, V.
T y p e VI heeft gelijke voorzijde als V; het bijou is
hierop duidelijk zichtbaar. De keerzij verschilt van type
V, doordat in drie hoeken van het kruis eene vijfpuntige
1.) Hermann Dannenberg. Die deutschen Münzen dersächsischen und fränkischen Kaiserzeit. Berlin, 1816, pi. 73, no.
1548, geeft eenzelfde type.
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ster, en in den vierden eene stip is geplaatst. Geen omschrift.
Zilver. 8OO/1Ooo- 0.215 gr. en 0.145 gr. Dit laatste is een
dun en afgebrokkeld exemplaar.
PI. 1, VI.
T y p e VII draagt op den voorkant het borstbeeld des
bisschops met den kromstaf in de rechterhand, de linkerhand is zegenend opgeheven. De buste blijft binnen den
rand. Dit is een in het oogvallend verschil. De haartooi
is minder breed aangegeven. De keerzij is versierd met
een groot gevoet kruis in dubbelen binnenrand. In twee
der kruishoeken een Karolingisch kruis, in de andere
eene stip. Geen omschrift. De muntrand is besnoeid.
Zilver. 98(1/]0ÜU. 0.205 gr. en 0.160 gr. Dun zilverblik.
PI. 1, VII.
T y p e VIII. De bisschopsbuste is naar links gekeerd;
men ziet die en profil, met den mijter gedekt, den kromstaf vóór zich houdende. De kromstaf is misteekend.
Achter het hoofd twee stippen. De beeltenis staat weer
in den muntrand. De keerzijde is gelijk aan die van de
1de soort, doch met eenen binnenrand. Op de voorzijde
geen omschrift. Op den achterkant is het omschrift: D I D I.
Zilver. 960/1000. 0.220 gr. en 0.195 gr. Dunne muntschijf.
PI. 1, VIII.
T y p e IX heeft een klein borstbeeld op de voorzijde.
Op den bisschopshoed zijn enkele versierselen zichtbaar.
In den haak van den kromstaf zien wij de stip weder,
die op type VIII ontbreekt. Toch blijft ook hier de staf
verkeerd aangegeven: in plaats van den haak is het een
ring. Twee stippen staan achter het hoofd in het muntveld.
De keerzijde is geheel als bij VIII. Het omschrift: D I D.
Zilver. 980/10cw 0.215 gr. en 0.215 gr.
PI. 1, IX.
T y p e X vertoont de beeltenis van den kerkvorst in
omgekeerden stand. Omschrift: 1111111. Keerzijde is
als type VIII, geen omschrift.
Zilver. 980/10oo- O.27O gr. en 0.225 gr.
PI. 1, X.
T y p e XI. De bisschopsbuste is van geheel andere
teekening: oog en mond zijn niet door stippen, doch door
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lijnen aangegeven. De bisschopshoed is nauwkeuriger
belijnd. Aan den staf ontbreekt de haak; alleen de stip
is overgebleven. De beeltenis wordt van de rechterzijde
gezien. De binnenrand is gestreept. Uiterst grof is deze
stempel gesneden. Geen omschrift. De keerzijde is eene
slordige namaak van die van type I. Op de dwarsstreep:
3DAC. Omschrift: acht I's. Van deze soort werd slechts
één exemplaar te Bartelehiem aangetroffen. De muntschijf
is dikker dan bij de andere soorten. De stempel, waarmede dit geldstuk is geslagen, was zeer gebrekkig gegraveerd en misschien versleten.
Zilver. 98Ü/1000. 0.365 gr. Zie: Dannenberg, pi. 73, no.
1549. 1.) PI. 2, XI.
T y p e XII op pi. 2 is de halve obool van Dirk van der
Aare, bisschop van Utrecht, beschreven en afgebeeld in
het Tijdschrift (14en j.g. blz. 127, pi. IX.). Het borstbeeld
wordt van de rechterzijde gezien, zonder mijter, met den
kromstaf vóór en een kruisje achter het hoofd. 2.) De
haardos is geheel op de wijze aangegeven, als bij typen
I, II en IlI. De buste staat ook door den rand. Het omschrift begint beneden bij den rechterschouder en welft
zich over het hoofd tot den linkerschouder. Geen kruisje
vóór het omschrift. Op de andere soorten begint het omschrift boven het hoofd, en wordt dan door de buste
onderbroken. De keerzijde vertoont het kleine kruis in
den binnenrand, evenals bij type V. Stippen in de kruishoeken. Om dezen kleinen cirkel loopt het omschrift, dat
door eenen parelrand wordt afgesloten. De stempel der
rugzijde schijnt daardoor veel kleiner dan die der voorzijde. Op pi. 3, nos. 1 en 2 ziet men beide exemplaren
van deze zeldzame Friesche munt, 2V3 maal vergroot naast1.) Dannenberg heeft deze stukjes uit de vondst te Beets, en
ook de beschrijving daarvan, overgenomen uit de Vrije Fries, dl.
XIII, blz. 220.
2.) Op zijn zegel wordt bisschop Dirk gemijterd voorgesteld.

Zie: Van Mieris, Beschrijving der bisschoppelijke munten en
zege/s van Utrecht, te Leijden, H26, blz. 153.
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elkaar voorgesteld. Omschrift op no. 1 is : THEODRICUS f
STAVERNS en op no. 2: , . E O D R . . . en f S T A . . .
Figuur 3 op plaat 3 geeft den voorkant van no. 2 zevenmaal vergroot. De slechte toestand, waarin deze halve
obool verkeert, maakt vergelijken met het eerste exemplaar
moeilijk, (vergel. Tijdschrift, 14en j.g. pi. IX.) doch de
stempelscheur op den voorkant van beide bewijst, dat ze
met denzelfden stempel gemunt zijn. De scheur, die geheel
op dezelfde plaats in den haardos wordt aangetroffen, is
klaarblijkelijk door het gebruik verergerd.
De keerzijde vertoont, behalve de vermoeidheid van den
stempel, geen verschil met het eerste exemplaar. Het
onderscheid in scherpte van afslag bij deze twee munten
bewijst, dat er tusschen den slag van de eerste en dien
van no. 2 heel wat geld met dezen stempel is vervaardigd.
De muntschijf van het tweede exemplaar is uiterst dun
en afgebrokkeld. Van deze muntsoort zijn enkel deze twee
exemplaren bekend.
Zilver. Het eerste stukje weegt 0.230 gr.; het tweede
exemplaar 0.195 gr.
Na deze uitvoerige beschrijving de afbeeldingen op pi.
I en II opnieuw vergelijkende en de munten zelve nog
eens in handen nemende, treft ons de gelijkheid van bewerking dezer stukjes. Wij zijn geneigd ze aan hetzelfde,
of hoogstens aan twee ateliers toe te schrijven. Het blijkt
verder, dat typen II en IlI eigenlijk munten met stempelfouten zijn van type I. Bij de andere vondsten zullen
wij nog meer varianten aantreffen. Op de streep bij type
II staat de a op den kop, en bij type IlI zijn a en d van
plaats verwisseld. Type IV verschilt van zijne voorgangers door de keerzijde. Typen V en VI vormen eene
groep, zij verschillen enkel in de details der keerzijde.
Typen VII, VIII, IX en X hebben geheel gelijke keerzijden.
Op type IX is de buste kleiner dan bij VIII, en bij X staat
ze andersom. De graveur sneed den stempel naar de
munt, en dacht er niet aan, dat hij het spiegelbeeld moest
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maken: zoo komt het borstbeeld in verkeerden stand.
Type XI staat, wat bewerking betreft, apart. De belijning
van de beeltenis verschilt van alle vorige. De voorzijde
is eene nabootsing van type VIII, de keerzij gelijkt die
van type I. Dit stukje vormt als het ware den band tusschen de hoofdgroepen. Type XII vertoont als werkstuk
betere hoedanigheden. De boven- en onderstempel zijn
beide goed gesneden. Wat de gravure en de behandeling
van het haar betreft, doet dit muntje het meest denken
aan type I. Het is na eene serie van 1641 verbasterde,
misteekende munten, zonder omschrîft, of met hoogstens
eenige kabbalistische. letterteekens in den rand, eene ware
verademing. Men vergelijke eens type IX en XII op plaat 2.
Het doet ons aan als een nieuwe gulden der Koningin
tusschen eenen zak oud zilvergeld. Door het volledig
omschrift aan beide zijden (zie: Tijdschrift, 14denj.g. 1906,
pi. IX.): Theodricus-Staverns, hebben wij dit stukje kunnen
toeschrijven aan Dirk van der Aare, bisschop van Utrecht.
(1197—1212.) Wij houden de andere stukjes dezer muntvondst voor verbasterde munttypen der onmiddellijke voorgangers of opvolgers van dezen kerkvorst. De muntschat
te Bartelehiem zal dus in de eerste helft der 13de eeuw
aan de aarde zijn toevertrouwd.
Wij vestigden de aandacht reeds op de uniformiteit van
bewerking dezer geldstukken; die is, wat slordigheid en
onbeholpenheid aangaat, inderdaad treffend. Men leide
hieruit echter niet af, dat de munten geheel gelijk of met
denzelfden stempel geslagen zijn. Integendeel, er zullen
moeilijk twee geheel gelijke exemplaren onder gevonden
worden. Het stempelverschil van door ons bij hetzelfde
type gerangschikte munten is bijzonder groot. Ten bewijze
deden wij twaalf goede exemplaren afbeelden onder de
streep op plaat 2. Zij behooren tot type VIII en tot de
vondst van Bartelehiem. Men ziet, dat de portretten, die
alle denzelfden persoon voorstellen, nog al verscheidenheid bieden. Bedenkt men, dat deze munten dus bijna
zonder uitzondering met eenen anderen stempel geslagen
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zijn, en dat met iederen stempel een aanzienlijk aantal is
gemunt, dan krijgt men eenigszins eenen indruk van het
enorm getal, dat van deze muntsoort in omloop was.

Getal.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van Frieslands
grootste muntvondst.
Gehalte

281

900, 975

ii 733

700, 850

i

Gewicht.

VlOOO-

0.266 gr. Het gewicht is, zoo mogelijk, genomen
naar het grootst aantal scherpe exem0.258 gr. plaren. Het is dus doorsneegew/cht.

in

10

875

0.213 gr.

IV

50

500

0.205 gr. Dunne muntschijf.

V

8

850

VI

6

800

0.180 gr. De muntschijf is zoo dun, dat het kruis
is doorgedrukt.
0.180 gr. Zeer dunne, afgebrokkelde metaalplaat.

VII

4

980

0.210 gr.

VIII 523 960,844, 850 0.212 gr.

IX

14

980

X

15

980

0.190 gr. Bijzonder dun zilverblik, bovendien besnopid
0.197 gr.

XI

1

980

0 365 gr.

XII

2

0.230 gr. Het tweede exemplaar, op pi. IlI afgebeeld, weegt 0.195 gr.

Tot. 1647
Type I is door 281, type II door 733 stuks vertegenwoordigd. Van type VIII troffen wij 523 munten aan. De
overige soorten zijn toegift in vergelijk met deze getallen.
De schat is dus vrij zeker weggeborgen op het tijdstip,
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dat deze beide muntsoorten, die de hoofdgroepen onzer
indeeling zijn, het meest in koers waren.
Beschouwen wij daarom deze typen wat van naderbij.
Er heerscht verschil van meening over de beteekenis van
den beeldenaar. Bij het onderzoek daarnaar raadpleegden wij herhaaldelijk het groote werk van Dannenberg. 1.)
De afbeeldingen in dat boek brachten ons op het denkbeeld, dat het parallellijn- of dwarslijntype afgeleid kon
zijn van den Karolingischen denarius met den vierzuiligen
tempel van Lodewijk den Vrome en zijne opvolgers. 2)
Wij staken dus even het onderzoek naar den persoon,
die door den beeldenaar wordt voorgesteld, om in korte
trekken de afleiding van het zoo bijzondere parallellijn-type
aan te wijzen. De geleidelijke overgang is voorgesteld op
plaat 4.
De afbeeldingen der munten zijn in tijdrekenkundige orde
geplaatst. Wij namen ze over uit Dannenberg. Zij zijn
dus op ware grootte voorgesteld.
F i g. 1 is de denarius van Lotharius, 840—855, geslagen te Duurstede. Van der Chijs. XV-3.
F i g. 2 verbeeldt eenen penning van Regensburg, gemunt onder Hertog Arnulf 901—937. Dannenberg. 1047. In
plaats van de zuilen en het kruis staan hier de letters: O Z I.
F i g. 3 stelt eenen Antwerpschen denier voor, vervaardigd tusschen 919—936. Dan. 140. Hier zijn de dwarsstrepen doorgetrokken tot in den rand. Op de dwarslijn:
1.) Hermann Dannenberg. Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit. Berlin, 1876.
2.) Reeds in 1876 heeft Hooft van Iddekinge deze afleiding
opgemerkt. In de Vrije Fries, dl. XIII, blz. 222, noot, schrijft hij:
„De type der 2 paralellelijnen — Bruno en Egbert I type — is
een laatste overblijfsel van den Carolingischen tempeltype".
In de „Traite de numismatique du moyen âge", van Engel
en Serrure, Parijs, 1894, dl. II, blz. 582, vindt men onder no. 1058
eene 13de-eeuwsche munt afgebeeld, die eveneens van de Karolingische tempelmunt is afgeleid.
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Civita. De rechte lijnen van de tempelstoep zijn in rechte
hoeken veranderd, gelijkvormig aan het fronton.
F i g. 4 is weer eene Regensburger munt, geslagen tijdens de regeering van Hendrik I, 948—955. Dan. 1057^.
Deze gelijkt meer op no. 2, doch de letters tusschen tempeldak en stoep zijn hier: E R E
F i g. 5 stelt eene munt voor, ook afkomstig van Regensburg, die van de vorige alleen verschilt, doordat er
vier in plaats van drie letters staan, t. w. E L L N. Deze
penning werd gemunt onder het bestuur van Otto, hertog
van Schwaben, 976—982. Dan. 1065. De beteekenis der
letters op deze Beiersche denariën is nog niet gevonden.
F i g u r e n 6 en 7 vertoonen denariën van Mainz, gemunt door bisschop Bardo van Oppershoven, 1031—1051.
Dan. 804 en 805. Op deze stukjes is een binnenrand
aangebracht. De lijnen van het tempelfronton zijn veranderd in stippellijnen. Het kruisje staat nu los in den
muntrand. De onderste stoeplijn is gebogen. Twee zuilen
zijn nog aanwezig. Het kruis en de beide uiterste kolommen zijn in letters veranderd. In het fronton staat eene
omgekeerde D en in de stoeplijn eene O. Ook de beginletter is op den kop geplaatst. Te zamen vormen die
letters: BARDO, den naam des bisschops. Het omschrift:
MOGONCIA = Mainz, duidt op de muntplaats. Op
figuur no. 7 is de onderste stoeplijn weggelaten.
F i g. 8 is een halve denarius of obool van denzelfden
kerkvorst. Ook hier staan de letters retrograde en in
verkeerde volgorde. Indien men let op de ongemotiveerde
D
plaatsing der letterteekens op deze munten, bijv.: B A R =
O
Bardo, en verder op den omgekeerden stand daarvan, dan
behoeft het geene verwondering te wekken, dat vele omschriften niet te ontcijferen zijn.
Men vergelijke dezen obool van Bardo nu met onze
Brunomunt van
F i g. 9, te Dokkum geslagen tusschen 1038 en 1057.

Wumkes.nl

94

MUNTVONDSTEN.

Dan. 504. Van der Chijs. Friesland, pi. 1 no. 1—9. De
dwarslijnen zijn hier doorgetrokken over het geheele muntveld. De binnenrand bestaat slechts uit twee bogen, de
letters onder en boven de streep zijn verdwenen. Ook
hier staat de naam van den muntheer op de dwarslijn.
Het omschrift vermeldt de muntplaats.
F i g. 10 toont den Frieschen obool, te Leeuwarden geslagen onder het bestuur van Egbert I, 1057—1068. Dan.
519. Van der Chijs. Friesland, pi. II.
F i g. 11 geeft den zeldzamen halven penning te zien
van den Utrechtschen bisschop Burkhard, 1099—1120.
Dan. 555. Van der Chijs. Utrecht, pi. IV-1. Dit stukje
bewijst, dat de bisschoppelijke stempelsnijders met het
dwarslijntype bekend waren. 1.)
F i g. 12 eindelijk verbeeldt onzen 1/i denarius of Vs
obool van type I, met de letters O D A 6 op de dwarsstreep. (Zie: pi. 1 -1.)
Zou dat viertal letters den naam van den muntheer
aangeven, zooals bij nos. 6, 7, 8 en 9 op plaat 4? 2.) Of
de namen van muntheer en muntplaats tegelijk? O(tto)
E(piscopus) DA (ventria). Op de kleinere munttypen wordt
het afkortingssysteem het sterkst doorgevoerd. De munt
1.) De beschrijvers van de muntvondst te Beets denken er
over dit stukje te beschouwen als eene imitatie van de Brunomunten, geslagen in de bisschoppelijke munt te Groningen.
Zie: Vrije Fries, dl. XIII, blz. 222 en ook noot 2, aldaar.
2.) Op de dwarslijn bij de voorloopers van het parallellijn-type
staat de naam des muntheers, bijv.: Dann. pi. 3, no. 49. „Poppo",
bisschop van Metz, 1090—1103; of de naam der muntplaats,
Dann. pi. 44, no. 998: „Turec" = Zurich, munt van Zurich geslagen onder keizer Otto I, 936—973; of de naam des muntmeesters, Dann. pi. 50, no. 1140: „Frizo", op den Salzburgschen
denarius, geslagen onder Hertog Hendrik V, 1004—1026; of de
naam van den heilige of schutspatroon, Dann. pi. 21, no. 492:
„Petrus", op de Triersche munt van den aartsbisschop Albero
van Montreuil, 1130—1152. De inscriptie op de dwarsstreep heeft
dus tot onderscheidene aanwijzing gediend.
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van Bardo leert, dat wij ons over eene onpractische plaatsing der letters niet moeten verbazen.
Over de beteekenis van het borstbeeld der voorzijde
van typen VIII tot XI op platen 1 en 2 bestaat verschil,
zooals wij boven reeds opmerkten. Bij de muntvondst
te Beets kwamen vier halve obolen voor van ons type XI.
De beschrijvers van dien schat houden het borstbeeld op
de voorzijde dier, door hen aan Utrecht toegekende, stukjes voor de beeltenis van eenen wereldlijken heer. Om
dit aannemelijk te maken, wordt medegedeeld, dat van
1127 tot 1224 de grafelijke waardigheid over Utrecht, met
alle daaraan verbonden rechten, in handen was van het
geslacht Van Cuijk, zoodat in dien tijd, naast het bisschoppelijk gezag ook een wereldlijk gezag te Utrecht bestond.
In 1224 werd dit recht aan de kerk van St. Maarten verkocht. 1.) Het borstbeeld op onze munten zoude een dezer
Utrechtsche graven voorstellen, het hoofd gedekt met den
helm, den commandostaf in de hand. Wij houden echter
deze buste voor het profiel van den gemijterden bisschop. 2.)
De voorkant der munten van type VIII der vondst te
Bartelehiem versterkt ons in deze meening. Zie: pi. 1 en 2.
In hoofdzaak komt het dus aan op de vraag: draagt de
voorgestelde vorst helm of mijter, voert hij den kromstaf
of den scepter?
Helm of mijter. Wij namen de Utrechtsche munten uit
onze verzameling, en — gewapend met Van der Chijs,
begonnen wij het onderzoek. Den mijter ontdekten wij
voor 't eerst op de munten en zegels van bisschop God1.) De schrijvers ontleenen dit aan: Jhr. J. J. de Geer. Het
oude Trecht, als de oorsprong der stad Utrecht, 1875. Zie:
Vrije Fries, dl. XIII, blz. 233.

2.) Zie: S. Wigersma Hz. Eenige aanteekeningen over de
Nederlandsche, in het bijzonder over de Friesche, muntgesch/edenis. Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde, 14de j.g,1906, blz. 123, fig. 35, 40 en 42.
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fried, 1156-1173. (Zie: V. d. Chijs, pi. V, 1 en 2.) 1.) Op
deze Godfried:munten ziet men den kerkvorst van ter
zijde; de mijter vertoont dan vorm a. Op de obolen van
bisschop Dirk van der Aare, 1198—1212 (Zie: V. d. Chijs,
pi. VI, 2 tot 7.) ziet men den mijter van voren, dus als
figuur b. Op de onzekere halve obolen van Otto I of
Otto II, 1212—1215, (zie: V. d. Chijs, pi. VII, 18 en 20.)
is de bisschopshoed op eenvoudige wijze, de face, voorgesteld als figuur c.
Op plaat VIII bij Van der Chijs herhalen zich deze vormen naar de houding van de buste.

Wij toonden vroeger reeds aan 2.) dat op de grove
stempels der halve obolen, bij aanziende en bij van ter
zijde genomen beeltenissen, de borst en de schouders
gelijk van houding zijn; men ziet den romp altijd van
voren, enkel het gelaat is afgewend. Het schijnt ons
toe, dat op de munten van type VIII, e. v. (zie: pi. 1 en 2)
ook de mijter niet met het hoofd is gedraaid, en als van
voren gezien is afgebeeld als fig. b en c. De stippen op
de mijters op de munten van type VIII, (zie pi. 2.) die
1.) Frans van Mieris. Beschrijving der bisschoppelijke munten
en zegelen van Utrecht, te Leijden, 1726, blz. 123: „zijnde de
mijter een sieraad, 't gene de vroegere Bisschoppen van Utrecht
niet gehadt hebben; dewijl men aangeteekend vindt, dat Paus
Kalixtus het eerst aan Godebaldus den XXIX. Bisschop het dragen van den mijter in 't jaar elfhonderdtwintig verleend heeft".
Op de in dit werk afgebeelde zegels vertoont bisschop Godfried van Rhenen, 1156—1173, zich het eerst met den mijter, dus
36 jaar nà des Pausen toestemming aan Godebaldus.
2.) In ons opstel: Aanteekeningen enz. Tijdschrift, 1906, blz. 121.
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versierselen voorstellen, bevestigen dit. 1.) De knop boven
op den mijter is eene stip, die, evenals de beide andere
stippen, vrij in het muntveld stond. Wij zien dus in het
hoofdtooisel eenen mijter. De vraag: waarom het niet
een helm zou zijn, terwijl toch de voorlijn van het hoofddeksel op de munten doorloopt en tot neuslijn wordt,
zoodat ze doet denken aan het „Naseneisen", de neusbedekking der vroeg-middeleeuwsche helmen? — die vraag
vindt hare oplossing in het feit, dat in den tijd, waarin
wij onze munten plaatsen (eerste V-t der 13de eeuw), de
spitse helmvorm niet meer in gebruik is. De spitse kegelvormige helmen droeg men op de kap van den maliënkolder, 2.) eene kap, die achterhoofd en nek bedekte,
terwijl het „Naseneisen" aan den helm het aangezicht
beschermde. Zoo was het in het begin der 12de eeuw. 3.)
Honderd jaren later droeg men den helm niet meer op
den schedel, doch werd het hoofd er geheel door ingesloten, zoodat de ridder zag door gaten en ademde door
eene spleet. Men beschouwe den strijdhelm op den obool
van Willem I, graaf van Holland, 1203—1218. (Zie: V. d.
Chijs, Holland, pi. II, 1 en 5.) Een Utrechtsche machthebber
zou zich op zijne geldstukken ook vertoond hebben in de
wapenrusting van zijnen tijd. Het handboek der wapenkunde van Boeheim bevestigt volkomen deze meening. 4.)
Het is dus de mijter, dien wij op onze munten aantreffen.
1.) Op pi. XXX (van Van der Chijs, Utrecht) no. 2 vindt men
de afbeelding van eenen halven obool, waarop het tegenovergestelde plaats vindt. De bisschop wordt daar de face en de mijter
van terzijde voorgesteld, als fig. a. Dit muntje is dus gekopieerd
naar een, waarop de kerkvorst van terzijde gezien werd.
2.) Zie de platen in Meijers Conversationslexikon en in
Nouveau Larousse illustré.
3.) Dit komt overeen met wat de beschrijver der muntvondst
te Beets mededeelt over helmen op de tapijten van Bayeux, met
XI-eeuwsche voorstellingen. (Zie: Vrije Fries, dl. XIII, blz. 232.)
4.) Wendeîin Boeheim. Handbuch der Waffenkunde, Leipzig,
1890, S. 27: Inzwischen aller dieser regellosen Versuche hatten
die praktischen Erfahrungen im ersten und zwei ten Kreuzzuge
1
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En nu de staf. Kromstaf of scepter? Ook hierbij wijzen
de munten van type VIII ons den weg. Zij toonen den
middenvorm tusschen den kromstaf op type I en den staf
op type XI en op de vier halve obolen uit Beets. De
geleidelijke verwording van den kromstaf stellen zij aanschouwelijk voor. Zie: pi. 1 en 2.
Op typen I tot VII wordt de herderlijke staf juist voorgesteld, ais fig. d. Op typen VIII tot X is dit waardigheidsteeken verbasterd als figuren: e, f, g. Zie vooral de
staven op plaat 2. Het valt op, dat de stempels der voorzijden der aldaar afgebeelde munten met weinig takt zijn
gesneden. Op de munt van type XI en op de vier stukjes
uit de Beetster vondst is het cirkeltje gedeeltelijk weggelaten, en blijft van den kromstaf enkel over fig. h.

in erstaunlich kurzer Zeit eine Wandlung in der Helmf'orm hervorgebracht, wie sie drastischer kaum zu denken ist. Der Helm
wird nun plötzlich cylindrisch oder auch halbkugelförmig und
so umfangreich, dass er nun nicht mehr auf der Stirne aufsitzt,
sondern aufgestülpt werden muss, wobei das innen gepolsterte
Scheitelstück auf der Kapuze des Hauberts lagert. Damit erscheint das Gesicht vollkommen durch die Helmwand gedekt;
um das Sehen zu gestatten werden Augenlöcher oder Sehspalten
eingeschnitten; häufig werden auch Löcher für den hier allerdings sehr nötigen Luftzutritt eingeschlagen. Damit war der
Topfhelm geschaffen, der in mannigfachen Formenwandlungen
von der Mitte des 12. bis ins 14. Jahrhundert die Kopfbedeckung
des ritterlichen Kriegers bildete. Der Topfhelm verdankte sein
Entstehen der überaus gefährlichen Wirkung der sarazenischen
Streitkolben und Beile, gegen welche sich die etwas schwerfälligen Reiter im Heere der Kreuzfahrer anfänglich gar nicht zu
wehren vermochten.
Fig. 7, 8 und 9.
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De vergelijking met den staf of scepter op de munt van
Frederik Barbarossa, (1152—1190) te Maastricht geslagen,
gaat niet op; 1) de beschrijvers der muntvondst van Beets
hebben zich verzien. Van der Chijs noemt dat waardigheidsteeken eenen kruisscepter. 2.)
Wij achten dit voldoende voor het betoog, dat wij in
den staf op de voorzijde van type XI den herderlijken
kromstaf zien. Hiermede zoude het pleit dus reeds gewonnen zijn, en zouden wij met volle overtuiging onze
typen VIII, IX, X en XI tot bisschoppelijk geld kunnen
verklaren. Er is echter nog een krachtig bewijs, t. w.:
de munten van type VIII tot XI hebben eene gelijksoortige
voorzijde; zij vormen eene hoofdgroep. Op den halven
obool type XI (en dus ook de vier gelijke stukjes uit
Beets) vertoont de achterkant het dwarslijn- of parallellijntype van soorten I en II. Nu staat het beslist vast,
dat typen I en II bisschoppelijke munten zijn, dus moeten
ook type XI en de Beetster muntjes van die soort bisschoppelijke geldstukken wezen, want hunne keerzij wijst
aan, dat ze uit dezelfde werkplaats komen. De beeltenis
op hunnen voorkant stelt dan den kerkvorst voor. Dit
geldt zonder twijfel ook voor onze typen VIII, IX en X.
Alle munten uit de vondst van Bartelehiem zijn dus bisschoppelijke halve obolen. Type en gewicht bewijzen dit.
De groote massa, waarin deze geldstukjes in Friesland,
dat aan Utrecht schatplichtig was, bijeen gevonden zijn,
de gelijksoortigheid der beeldenaars met die op het numéraire der Stichtsche prelaten, en de aanwezigheid bij deze
vondst van twee Stavorensche halve obolen van Dirk van
der Aare, bisschop van Utrecht, al deze omstandigheden
wijzen op den Utrechtschen kerkvorst als muntheer. Wij
zullen, na de beschrijving der andere vondsten van gelijk1.) Te vinden: Vrije Fries, dl. XIII, Mr. J. Dirks en Jhr. J. E.
Hooft van Iddekinge. De muntvondst te Beets in Friesland,
blz. 232, noot 2.
2.) Van der Chijs. Frankische

Vorsten enz. pi. XXI-18.
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soortige munten, trachten uit de omschriften muntheer
en muntplaats nader te bepalen.

Muntvondst te Hijum.

In het 58ste verslag (1885—1886) van het Friesch Genootschap wordt bij de aanwinsten melding gemaakt van
de muntvondst te Hijum, in Augustus 1886. De verslaggever verwijst, wat de bepaling dezer munten aangaat,
naar de vondst te Beets. 1.)
Hijum, een dorp in de gemeente Leeuwarderadeel 2.) in
de nabijheid der vroegere Middelzee en ten zuiden van
het voormalige klooster Mariëngaarde gelegen, 3.) is slechts
een uur verwijderd van Bartelehiem. Het is wel opmerkelijk, dat de twee grootste vondsten van deze gelijksoortige munten op zoo korten afstand van elkander zijn
aangetroffen. De verhouding in de samenstelling van den
Hijumer schat komt overeen met die van de vondst te
Bartelehiem. Hij bestaat ook in hoofdzaak uit stukjes
van typen I, II en VIII. Type IlI ontbreekt. Typen: IV,
V, VI en VII zijn slechts door enkele exemplaren ver1.) Verslag 1885—1886, blz. 8, no. 60: „De muntvondst van
Hijum pi. m. 100 stuks en fragmenten (gedaan in Aug. 1886) van
muntjes van Utrechtsche bisschoppen en prefekten der 12e eeuw
(nader te omschrijven). Vgl. De muntenvondst te Beets in de
Vrije Fries, 1876".
2.j Oudheden en gestichten van Vries land, te Leiden 1723,
blz. 373: „Hijum, Hiem. Te Hiem staat het Stamhuijs van't oude
geslagt Ebinga". Zie verder: Tegenwoordige staat van Friesland, dl. XIV, blz. 11 en: Tooneel der vereenigde Nederlanden,
door Francois Halma, Leeuwarden, 1725, blz. 439.
3.) Jhr. Mr. M. de Haan Hettema. Oud en nieuw Friesland,
-Leeuwarden, 1840, blz. 61. „Mariëngaard, abdij der Premonstratenserorde werd in 1163 door pastoor Frederik van Hallum
gebouwd, waarin mannen en vrouwen waren opgenomen; de
laatsten zijn later naar Bethlehem overgebracht".

Wumkes.nl

MUNTVONDSTEN.

101

Getal.

Type. |

tegenwoordigd. Het verdient onze aandacht, dat ook bij
deze vondst de soorten I en II het hoogste gewicht hebben.
Deze punten van overeenkomst wekten de gedachte bij
ons, dat de vondst te Hijum een deel kon zijn van den
Bartelehiemschen schat en dat ze ongeveer op gelijk tijdstip in de aarde zullen zijn verborgen. Zie hier de lijst:
Gehalte

Gewicht.

/lOOO-

I

29 600,600,540 0.244 gr.

Ook dit is het doorsnede-gewicht.

II

50 640,730,500 0.273 gr.

Type IlI ontbreekt.

0.196 gr. Zeer dun zilverblik, 3 goed bewaarde
wegen 0.590 gr.

IV

4

V

1

VI

1

0.190 gr. Dunne schijf en afgebrokkeld.

VII

1

O 210 gr.

VIII

1

960

990, 950

0.216 gr. Typen IX, X, XI en XII ontbreken.

Tot. 145
De munten uit Hijum zijn, uitgezonderd die van type
II, minder goed bewaard dan die van Bartelehiem. Op
de meesten komt geen omschrift voor. Bij die van type
I zijn enkele met © t © boven de buste, en op de keerzijde 1111. Op de munten van type II vindt men buiten
bovengenoemde letterteekens nog eene enkele maal op de
voorzijde: M T S voor S T M, heel gebrekkig aangegeven.
Type VIII vertoont op eenige weinige exemplaren een
kruisje boven het borstbeeld. Op de keerzij ontdekt men
meestal: D I. Zie: pi. 3, no. 5. Van de fragmenten bij
deze vondst zijn te herkennen: 4 stuks van type II, 1 van
type IV en 1 van type VIII.
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Muntvondst te Beets.
Over deze eerste vondst van bisschopsmunten is reeds
melding gemaakt in de „Aanteekeningen over muntgeschiedenis". 1.) Ze werd beschreven in „de Vrije Fries"
van 1877, 2.) doch met deze beschrijving, waarnaar bij
het determineeren der latere gelijksoortige vondsten steeds
werd verwezen, kunnen wij ons niet geheel vereenigen,
zooals uit de beschrijving van den muntschat van Bartelehiem reeds is gebleken. De vondst te Beets werd (vóór
1871) ontdekt bij eenen boom onder het afgegraven veen in
de Oude Fenne, nabij Beets, een oud dorp in Opsterland,
vroeger de zetel van het dekanaat Bordegho. 3.) Zij bestaat uit 54 goed bewaarde, stevige stukjes, 50 van type
II en 4 van type XI. Op de keerzijde vertoonen zij dus
alle de parallellijn. Sommige hebben op de dwarslijn der
keerzij: 9 D V 6 of ODVO of 9 D V O in plaats van
O D V 6 . Wij merkten boven reeds op, dat type II eene
1.) Tijdschrift, 1906, blz. 123.
2.) Blz. 219.
3.) Geographisch Woordenboek. Friesland en dezelfs gantsche
Geleegentheid vertoont. Te Leeuwarden bij Tobias van Dessel,
1736: „Beets, in de Sevenwouden in de grietenij van Opsterland,
Vs uur van den stroom Birdo of Boorn tegen het noorden, welke
stroom daaromtrent, en wat hooger op 't Koningsdiep genaamd
wordt".
Tegenwoordige staat van Friesland, te Amsterdam enz., 1788,
dl. IlI, blz. 570: „Ten Oosten van Beetsterzwaag, niet ver van
Beets, stond vroeger een „Kapelle of Konvent, Bethlehem genaamd".
Dit was een uithof van het klooster Smallinger-Ee of Smalnie
ten N.W. van Boornbergum in Smallingerland, aan de Zanding
gelegen; dit was eene abdij der Benedictijnen.
Geographisch Woordenboek, (zie boven) blz. 89. Bethlehem:
„Een Clooster van dien naam heeft ook gestaan in de Grietenij
van Opsterland oostwaarts, bij Beetsterzwaag".
Zie: Mr. P. C. J. A. Boeles. Catalogus der meest belangrijke
voorwerpen in het Friesch Museum te Leeuwarden, 1908: no.
648 en no. 777.
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foutieve kopie van type I is, omdat de letter a op den
kop staat. In het opschrift op de dwarslijn bij deze
stukjes zijn nog meer fouten ingeslopen. Het is opvallend,
hoe slordig en onkundig men rnet die letterteekens omging. De stempelsnijder heeft zich om de beteekenis daarvan niet bekommerd; naar alle waarschijnlijkheid was die
hem onbekend, of was hij analphabeet. Ook met de omschriften is het treurig gesteld. Op enkele voorzijden ziet
men: f c o H M , bij andere UIL De achterkant heeft meestal
viermaal D I tot randschrift of ook enkel 11II, dat weer
eene verwording van D I is. Twee dezer stukjes van type II
hebben meer letterteekens op de keerzij. Om het borstbeeld staan zeven I's. Wij lieten zoo'n muntje afbeelden
op 2]/2 X ware grootte, zie: pi. 3, no. 4. Op de streep
staat: O D V O . In den rand: O T.. D 1 1 d / 1 T S . 1.) De
vier stukjes van type XI vertoonen dezelfde keerzij, als die
van type II. Type XI is de belangrijkste verscheidenheid
onder al deze soorten van halve obolen, want het vertoont
de voorzijde van de eene en de keerzijde der andere
hoofdgroep en vormt zoodoende het verband, de schakel,
die ze tot eene familie bindt.
Gehalte

H

O

/'JOOO'

II

50

775

XI

4

Gewicht.

0.301 gr. Doorsnede-gewicht.
0.315 gr. (Alle andere soorten ontbreken.)

Tot. 54

1.) Zie, voor de omschriften der munten uit de vondst te
Beets: de uitslaande plaat bij de beschrijving in „de Vrf/'e Fries"
dl. XIII (1877) blz. 240.
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Muntvondst te Laard en Saard.

Over deze muntvondst leest men in het 52e Verslag van
het Friesch Genootschap, 1879—1880, aanwinsten, blz. 13
het volgende: „99—100. Twee Utrechtsche bisschoppelijke
muntjes. (12de eeuw). Vergelijk Van der Chijs. Utrecht,
pi. IV, no. 1—6, en pi. V, no. 1—9, doch deze zijn varianten.
V.z. Bisschop de face met hooge muts en den staf regts;
k. z. kruis in parelcirkel, in de hoeken drie sterren. Twee
exemplaren van een vond van 30 stuks te Laad en Zaad
bij Wieuwerd. Geschenk van den heer S. Lycklama à
Nijeholt te Bolsward".
De bovengenoemde platen in het werk van Van der
Chijs opslaande, bemerkten wij, dat de heer Dirks, op
gezag van den geleerden schrijver, den haardos des bisschops op de aldaar afgebeelde geldstukjes heeft aangezien voor eene hooge muts. Op het eerste gezicht lijkt
het dan ook wel, of de kerkvorst eenen tulband draagt,
doch men ontdekt heel spoedig, dat de gestreepte, gebombeerde omlijsting van den schedel het haar van den prelaat
voorstelt. Vooral op pi. V, nos. 1, 4, 5, 6 en 8 bij Van
der Chijs is de tonsuur duidelijk aangegeven. Van een
hoofddeksel is dus geen sprake. Het haar wordt voorgesteld op de wijze, als bij onze typen î tot Vil, vergelijk
met onze platen 1 en 2.
Het verslag geeft aan, dat de te Laard en Saard 1.)
1.) Laard ligt in de gemeente Wijmbritseradeel, '/„ uur ten
noordoosten van Wolsum. Saard is eene verstrooide buurt in
de gemeente Wonseradeel, '/* uur ten zuidoosten van Bolsward.
Beide buurten liggen dus dicht bij elkaar. Wieuwerd in het bovenaangehaald bericht moet dus Wolsum zijn. Het verdient vermelding, dat men ook in dezen omtrek twee kloosters vond,
t. w. Oegeklooster, van de Grauwe Bagijnen, '« uur oostwaarts :
van Bolsward, en Oldeklooster of Bloemkamp, gesticht 1191, \
eene abdij van de Cistersienserorde, '/4 uur noordoost van Hart- ï
werd. Beide zijn 19 October 1572 door Dirk van Bronkhorst f
ingenomen en verwoest.
'
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Getal.

Type.

gevonden munten verschillen van de afbeeldingen bij Van
der Chijs, doordat de bisschop daarop de face is voorgesteld, terwijl op de platen de beeltenis van terzijde wordt
gezien. 1.) De voorzijde vertoonde dus het aanziende
borstbeeld van den prelaat, met hoog kapsel en kruinschering, zooals onze typen I tot VIL De keerzijde droeg
„een kruis in parelcirkel, in de hoeken drie sterren", en
hiermede wordt aangewezen ons type VI. Zie: pi. 1. De
30 stuks te Laard en Saard gevonden halve obolen behooren dus tot onze zesde soort. Wij vonden deze twee stukjes
onbeschreven in de verzameling van het Friesch Genootschap terug.
Gehalte

Gewicht.

/1000-

VI 30

Tot. 30

0.298 gr. De twee stukjes in het Friesch Museum

wegen : 0.330 en 0.265 g r. in doorsnede
dus: 0.298 gr

•

Muntvondst te Marssum.
Terwijl hij bezig was den muntschat van Bartelehiem
te bestudeeren, werden den Heer Dirks nog acht gelijksoortige muntstukjes getoond, welke volgens opgaaf, in
1888 te Marssum waren gevonden. De heer Dirks vertelt
dit aldus : „Onder het stellen dezes (t. w. het verslag v. h.
Fr. Gen.) kregen wij nog 6 dergelijke v. Kuijk en 2 grafe1.) Op pi.
had de heer
Daar is ons
haartooi met

XXX, onzekere, no. 1 bij Van der Chijs, Utrecht,
Dirks de voorzijde dezer munten kunnen vinden.
type II afgebeeld. Van der Chijs ziet ook hier den
tonsuur aan voor eene muts. Lees aldaar blz. 70.
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Type.

Getal.

lijke Utrechtsche (?) muntjes onder de oogen, volgens opgave
te Marssum gevonden." 1.) Wanneer wij dit bericht vergelijken met de beschrijving der Beetstervondst 2.) dan is
het zeker, dat van de getoonde munten 6 behooren tot
ons type II en 2 tot type XI. (Zie: pi. 1 en 2). Het is te
betreuren, dat deze Marssumer stukjes niet zijn aangekocht. 3.)

II i 6
2

XI.

Gehalte

Gewicht.

AoooGehalte en gewicht kunnen niet worcta
opgegeven, omdat de stukjes niet in ons
bezit zijn.

]

Tot.

8

Serie van 18 halve obolen, hoogstwaarschijnlijk eene
muntvondst in Friesland.
In de muntkast der Nederlandsche munten in het Friesch
Museum zijn nog achttien dezer bisschopsmuntjes als
„onzekere" ingedeeld bij Utrecht. 4.) Wij rangschikken
deze onder ons type II. Zij zijn goed bewaard, enkele ver1.) Verslag van het Friesch Genootschap, 1887-4888, bïz.
13, noot.
2.) Vrije Fries, dl. XIII, blz. 217.
3.) Marssum, een dorp in de gemeente Menaldumadeel, 3/4 uur
noordwest van Leeuwarden. Bij Marssum stond het klooster
Franjum, voor vrouwen van de Benedictijner orde.
4.) De muntvondsten worden in het kabinet van het Friesch
Museum niet ingedeeld bij de diverse muntreeksen, doch bijeengehouden en afzonderlijk bewaard.
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toonen stempelglans. Bij deze laatste komt het bijzonder
goed uit, dat de stempels van zeer groven snit zijn.
Deze munten behooren tot de verzameling „Looxma
Ypey". De heer Mr. A. Looxma Ypey heeft, na het overlijden
van den heer R. Bloembergen Santee in 1876 te Leeuwarden,
diens geheele collectie aangekocht. De heer Santee was
een ijverig verzamelaar, die door zijne werkzaamheden als
administrateur veel met de boeren in aanraking kwam.
Hij heeft vele munten verzameld, die in de Friesche terpen
werden aangetroffen. 1.) Ofschoon het ons, ondanks veel
speuren, niet mocht gelukken de vindplaats van deze achttien stukjes vast te stellen, beschouwen wij deze kleine
reeks als eene muntvondst, omdat de munten gelijksoortig
van type en alle even goed bewaard zijn. Het wil ons
bovendien voorkomen, dat de heer Santee een twintigtal
gelijke, hem onbekende munten en eenige fragmenten niet
afzonderlijk heeft aangekocht. Waartoe zou hij die doubletten koopen, zoo ze niet als muntvondst bijeen behoorden ? Zij zijn alle van ons type II, (zie: pi. 1) omdat in
het opschrift op de dwarslijn de a onderstboven staat.
Zij leveren echter, zooals die van Beets, in de volgorde
der letterteekens eenige variatie. Vier stuks, met: O D V S
op de streep, vertoonen het zuivere type II. Van drie
bestaan de omschriften alleen uit I's. Op het vierde ziet
men op de voorzijde: f o o , en op de keerzijde: H.
Zilver. 0.310 gr., 0.330 gr., O.35O gr., O.27O gr.
Een, met: ) D V O op de dwarslijn, heeft enkel I's tot
omschrift.
Zilver. 0.340 gr.
Negen vertoonen de letters D V, de overige letterteekens
1.) Prof. Van der Chijs noemt in zijne werken dikwijls de
verzameling Bloembergen Santee. Deze verzamelde reeds vóór
1856 de in Friesland gevonden munten. Het is gelukkig dat,
door den aankoop zijner verzameling door den heer Looxma
Ypey, deze munten in de collectiën van het muntkabinet te
Leeuwarden konden overgaan en aldus bijeen zijn gebleven.
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op de parallellijn zijn onduidelijk afgedrukt. Hetomschriît:
aan beide kanten I's.
Zilver. 0.275 gr., 0.300 gr., 0.385 gr., 0.310 gr., 0.300 gr.,
0.315 gr., 0.215 gr.. 0.295 gr., 0.300 gr.
Vier hebben : 9 D V 6 op de dwarsstreep ; op deze vindt
men de volgende letters in het randschrift:
Voorzijde : 111 H o o j o o . . . keerzijde : c o
Voorzijde : . . . . u u t ey ° C M o
keerzijde : oo M — O
Voorzijde : . . . —
i 1—î oo H M
keerzijde : c c C M

Type. 1

Getal.

Voorzijde :
H ~|
keerzijde : tien T's.
Zilver. 0.290 gr., 0.390 gr., 0.270 gr., 0250 gr.
Wij geven bij alle het gewicht aan, omdat dit opvallend
hoog is, naar onze meening ten gevolge van de goede
conservatie van deze stukjes, en toch is het laatste stukje
het scherpst, het best bewaard en heeft 't het kleinste
gewicht. Behalve deze 18 complete stukjes zijn er nog
vier gebroken munten en fragmenten van gelijk type. Ook
de aanwezigheid van deze pleit er voor, dat deze serie eene
muntvondst is.
Gehalte

II

18

865

Tot. 18

iGewicht.

/lOOO1

O.3O8 gr. Doorsnedegewicht . Bij de Barteleki
sche stukjes van type II was dit slee
0.258 gr. Slechts van één stukje werd:
gehalte bepaald.

Afzonderlijk in Friesland gevonden halve obolen.
Er bevinden zich in de verzameling van het Friesch
Genootschap, en in onze eigene collectie, halve obolen,
waarvan de juiste vindplaats onbekend is. Zij zijn alle
afzonderlijk uit den Frieschen bodem opgegraven.
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Een exemplaar van type I (afgebeeld: Tijdschrift voor
Munt- en Penningkunde, 1906, pi. VIII, fig. 38.)
Zilver. 60%000. 0.300 gr. Vergel.: pi. 1-1. Verz. S. W.
Twee stuks van soort II, met: O D v 6 op de streep.
De voorkant is zonder omschrift, dat der keerzij bestaat
alleen uit I's.
Zilver. 0.215 gr.
Verz. F. G.
en een van gelijk type met D. V- op de dwarslijn. Omschrift
der voorzij: 11111 l-j-l 111 11 en der keerzijde enkel I's.
Zilver. O.33O gr. Zie : pi. MI.
Verz. S. W.
Een exemplaar van type VI. Geen omschrift. Dikke
muntschijf.
Zilver. 0.430 gr. Dit is het zwaarste stukje. Zie: pi. 1-VI.
Verz. S. W.
Twee stuks van type VIII. Zeer grove stempel, zonder
omschrift.
Zilver. 0.235 gr., 935/iooo- O.24O gr. Zie: pi. 1-VIII.
Verz. F. G. en S. W.
Nog een van type VIII. Scherpe stempel.
Zilver. 93O/]Ooo. 0.230 gr. Zie: pi. 1-VIII. Verz. S. W.
In het artikel „Aanteekeningen over de Nederlandsche
muntgeschiedenis" (Tijdschrift, 14e j.g. 1906, blz. 121, pi.
VIII, no. 36.) beschreven wij eenen halven obool, in Friesland gevonden, welke volkomen past in de reeks van
munttypen der Bartelehiemsche vondst. Dit handig gesneden
geldstukje staat, wat de gravure van den stempel betreft,
boven de meeste typen, doch beneden de Theodricus-munt
(type XII). Het ongedekt profiel van den prelaat is goed
geteekend. De gestreepte haarpartij is fijner dan op type I,
en even mooi als op het stukje van Stavoren. De keerzijde is, uitgenomen dat er geen omschrift op staat en het
kruis iets grooter is, gelijk aan die van type XII. Dit
merkwaardig stukje zouden wij als type XIII, willen opnemen in de reeks der in Friesland gevonden bisschoppelijke halve obolen. Zie: pi. 2-XIII.
De voorzijde draagt het ongedekte beeld van den kerk-
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vorst met den kromstaf, van terzijde gezien. Achter het
hoofd eene O. Op den achterkant een kruis met vier
punten in de hoeken. Op de voorzij enkele strepen, die
een omschrift aangeven: eene O als vierde letter.
Zie: Van der Chijs. Utrecht, pi. V, onzekere no. 2 en
Holland, pi. XLIV, onderaan, no. 4. Vergelijk: de munten
van bisschop Herman. Utrecht, pi. V, 1—9.
Zilver. 0.300 gr.
Verz. S. W.
Een halve obool van nog onbeschreven type, eveneens
uit eene Friesche terp, heeft op de voorzijde het aanziende
borstbeeld van typen I tot VII, en op de keerzij eene
figuur als eene poort. Het stukje is slecht bewaard en
kan niet gefotographeerd worden. Wij teekenden de nog
zichtbare middenfiguur der keerzij op 21/» X ware grootte.
Zie plaat 2-XIV. Aan beide zijden der poort staat nog
iets, doch dit is onduidelijk. Dit muntje wordt dan het
14e type van onze reeks.
Vergelijk: Van der Chijs. Brabant, pi. 1, 1—6 en Utrecht
XXVII, no. 9.
Zilver. ä5o/1Ooo- 0.170 gr.
Verz. S. W.
Gehalte

o,
>1

H

o

VlOOO-

I
II
VI

1

500

3
1

VIII

3

XIII

1

XIV

1

Gewicht.

0.300 gr.
0.330 gr. en één van 0.215 gr.
O.43O gr. Extra dikke muntschijf.

925, 930

0.230 gr. Een van 0.235, een van 0.240 gr.
0.300 gr.

550

O. HO gr. Versleten stukje.

De halve obolen beschreven in de werken van
Prof. P. O. van der Chijs,
Van der Chijs vermeldt eene muntvondst van deze dunne
zilverstukjes in het Reitdiep te Groningen in 1857. De

Wumkes.nl

MUNTVONDSTEN.

111

afbeeldingen vindt men in zijn werk: Utrecht, pi. VII,
nos. 15—21. 1.) Nos. 15—17 en 19 zijn gelijk en behooren
tot ons type VII. Vergelijk ze met onze pi. 1—VII. Gewicht: 0.150 gr., 0.150 gr., 0.100 gr. No. 16 is ons type
IV. Gewicht: 0.150 gr. Zie: pi. 1. De nummers 38, 20
en 21 komen bij onze vondsten niet voor. Ondanks het
uiterst geringe gewicht noemt de schrijver deze stukjes
toch obolen. Op pi. XXVIII vervolgt Van der Chijs deze
reeks. No. 1 is eene soort, die men niet bij de Friesche
vondsten aantreft; no. 2 is weer ons type VII op plaat 2.
Plaat XXX in hetzelfde deel (Van der Chijs. Utrecht.)
vertoont weder eenige in het Reitdiep gevonden stukjes.
No. 1 is ons type II. Gewicht: 0.150 gr. Zie onze plaat 1.
Nos. 2, 3, 5 en 6 zijn niet in den Frieschen bodem aangetroffen. 2.) No. 4 is alweer ons type VII en weegt 0.200
gr. Al deze muntstukjes zijn van laag gewicht, misschien
zijn ze in het water geoxydeerd. Op pi. XLIV, bij Van
der Chijs, Holland, (nog later ontdekte muntjes) zijn eenige
stukjes afgebeeld, gevonden in den St.-Adelbertsput te
Egmond. No. 3 is ons type II, no. 4 behoort tot type
XIII. Zie: pi. 1 en 2.
De werken van Van der Chijs geven acht typen, die
niet in Friesland voorkomen. Alle door hem beschreven
stukjes schijnen ook verbasterde naslagen. Hij heeft niet
gekend onze typen: I, IlI, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII en XIV.
Te zamen zijn er dus 22 soorten van halve bisschoppelijke obolen, uit ongeveer denzelfden tijd bekend. Wel
een bewijs, dat ze in grooten getale in omloop waren. 3.)
1.) Van der Chijs, Utrecht, blz. 68. De schrijver houdt deze
stukjes voor producten der bisschoppelijke munt te Groningen.
Hij geeft geen motief, waarom ze juist te Groningen geslagen
moeten zijn. Grondt zich deze meening enkel op de vindplaats?
2.) No. 3 is merkwaardig: men ziet hierop den bisschop de
face en den mijter van terzijde. Zie: noot 2, blz. 13.
3.) In Utrecht en in het Sticht schijnen ze weinig te worden aangetroffen. In den Catalogus van het Museum van Oudheden, door
Mr. S. Muller Fz. te Utrecht, 1904, worden slechts enkele vermeld;
o. a. no. 2241. Dit is onze halve obool, type II, weegt 0.250 gr.
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De omschriften.
Omschriften der voorzijde:

Omschriften der keerzijde: j

Aan het slot der beschrijving van de vondst te Bartelehiem, voerden wij eenige gronden aan ten bewijze, dat
deze geldstukjes gemunt zijn door den Stichtschen bisschop.
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Misschien zullen de omschriften ons helpen om muntheer
en muntplaats nader aan te wijzen. Op een groot deel
der muntjes zijn de omschriften niet afgedrukt of zoo
onduidelijk, dat geen letterteeken te herkennen is. Op de
typen I, II en IlI vindt men de meeste sporen van randschrift, op de andere soorten tot en met IX komen die
slechts bij uitzondering voor; deze zijn in dit opzicht zeer
barbaarsch. Wij lieten boven dit hoofdstuk de meest duidelijke omschriften reproduceeren, en verwijzen verder naar
de uitslaande plaat met om- en opschriften van de munten
der vondst te Beets, in „de Vrije Fries", dl. XIII. Het randschrift der voorzijde (zie boven) begint bij eenige dezer
munten met: O T en bij andere met S T M of S c M. Het
eerste wijst eenen bisschop Otto aan, en het tweede zal
Sanctus Martinus aanduiden. Enkele stukjes hebben aan
weerszijden van het kruisje O T, dus: T O f O T ; of STM,
dus : M H GO f c o H M. Het omschrift der keerzijden is
meestal minder duidelijk. Op twee exemplaren van type II
der Beetster vondst treft men in het randschrift van den
achterkant letterteekens, welke eigenlijk op de voorzijde
thuis behooren, als: OT en STM. (Zie blz. 103 en pi. 3,
no. 4). Op den voorkant hebben deze stukjes enkel I's in
den rand. De graveur heeft zich blijkbaar vergist en de
letterteekens voor het voorstuk bestemd op den achterkant
gegraveerd. De onderstempel dezer twee stukjes is geheel
gelijk. Evenals bij de Theodricus-munten constateeren wij
hier volmaakte overeenkomst. Een veel voorkomend omschrift voor den revers van bijna alle typen is: DIDIDIDI.
Deze letters staan niet, zoo als gewoonlijk, naar het middelpunt doch naar den buitenrand gekeerd. Vooral bij de
soorten IV en VIII wordt dit veel aangetroffen. Men ziet
dit duidelijk: pi. 3, no. 5. No. 6 geeft die munt op ware
grootte, ook als maat voor de andere. Op de meeste keerzijden dezer halve obolen bestaat het omschrift echter uit
acht of tien I's. Wij beschouwen dat simpele omschrift als
eene verwording van 4 • D I. Om eene verklaring te vinden
in den doolhof dier kabbalistische letterteekens, onder-
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zochten wij nauwkeurig de omschriften op onze Utrechtsche
munten en op de afbeeldingen bij Van der Chijs. Men
vindt munten van bisschop Otto II van der Lippe, 1215—
1226, 1.) met het omschrift: Otto Episcop. en Oto Epis.
Op de keerzijde van het bisschoppelijke geld staat meestal
de muntplaats: Traiectum of Daventria.
Na den dood van Otto II blijft de Stichtsche bisschopszetel twee jaren vacant, van 1226—1228. Op de obolen in
die twee jaren gemunt vinden wij het omschrift: S. M A R.
(Sanctus Martinus.) Dus de naam van den heilige of
schutspatroon komt in de plaats van eenen bisschopsnaam. 2.) Dit is eene aanwijzing, welke wij niet uit het
oog moeten verliezen. Op alle bisschoppelijke munten
komt de naam van den regeerenden prelaat voor. Alleen
wanneer de stoel vacant is, komt de naam van den patroon
voor dien van den bisschop in de plaats. Ook in andere
bisdommen is dit het geval. 3.) Onze munten met STM
en S c M in het omschrift behooren dan klaarblijkelijk tot
het tijdperk dat de bisschopsstoel vacant w a s : 1226—1228.
Nu zijn er geheel gelijke munten met O T I, welke wij dan
1.) Zie: Van der Chijs, Utrecht, pi. VIII.
2.) Zie: Van der Chijs. Utrecht, blz. 76, pi. VIII. Sede vacante. I.
Ook op de munten van Bernulphus (1027—1054) heeft de voorzijde het borstbeeld van den heilige en het omschrift: Set Martinus archie; doch de keerzijde draagt dan den bisschopsnaam.
Bij deze vroege munten treedt de naam des schutspatroons dus
niet voor dien des bisschops in de plaats. (Zie: Van der Chijs.
Utrecht, pi. I, 6—15.)
3.) Zie: Cappe. Beschreibung der cölnischen Münzen, Dresden, 1853, S. 114. Tafel XII, 196 en 197. Cöln. Stuhlerledigung.
1208. Omschrift: Sanct. Petrus Archiepi.
Van der Chijs (Utrecht, blz. 76.) geeft te kennen, dat de obool
met St. Martinus ook wel een kapittelmunt kan zijn, geslagen,
terwijl bisschop Otto II naar het Heiligeland trok in 1216 of
1217. Dit vermoeden steunt op de inleiding van: Die Capite/s- und Sedis- Vacanz-Münzen und Medaillen der deutschen
Erz- Hoch- und unmittelbaren Reichs-Stiften, von Dr. Karl
Friedrich Zepernick, Halle, 1822.
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toeschrijven aan bisschop Otto II, die regeerde van 1215—
1226, en door wiens dood de bisschopsstoel open kwam.
Ook bestaan er enkele met O T en S T M tegelijk, welke
wij houden voor sede-vacante-munten, geslagen met veranderden Otto-stempel. Het type der halve obolen, onder
bisschop Otto II gemunt, wordt voortgezet met gewijzigd
omschrift tijdens de jaren 1226—1228, zoolang de opvolger
ontbreekt.
Hierdoor worden de munten van typen I, II en IlI,
welke bovengenoemde letterteekens in het omschrift vertoonen, met vrij groote zekerheid gedateerd, t.w. tusschen
1215 en 1226 en tusschen 1226 en 1228.
Het opschrift op de dwarslijn biedt eenige verscheidenheid. Wij nemen aan, dat het uit vier verschillende letters
moet bestaan, en dat afwijkingen hiervan fouten zijn van
den graveur.
Type

I vertoont:

Type II:
Type IlI:
Dan zijn er nog varianten met:
en met:

doch aan de a, die op den kop staat, ziet men, dat de
graveur analphabeet is en de beteekenis der letters niet
kent. Er blijven dus alleen over O D A 6 en O A D g Wij houden het eerste voor correct, en denken in verband
met de omschriften van de voorzijde aan: O(tto) DA
(ventria) 6 (piscopus). Misschien stond op den oorspron-
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kelijken stempel: O 6 D A. 1.) Ofschoon wij dezen uitleg
met alle voorbehoud neerschrijven, denken wij toch aan
Deventer, als muntplaats der eerste drie soorten en van
type XI, 2) omdat hunne keerzijden het dwarslijntype ventoonen.
Dat D I D I D I D I als randschrift der keerzijde op vele
stukjes van typen IV en VIII voorkomt, hebben wij reeds
opgemerkt. (Zie : pi. 3, no. 5.) Nu hebben bijna alle denariën
en obolen door de Stichtsche bisschoppen te Deventer gemunt, op het ruggestuk tot omschrift Daventria, in onderscheidene spelling als: Duventua, Duantria, Daventer,
Davehtri enz. Is 4 X Dl daarvan eene verbastering? Het
aantal letters der afleidingen van Daventria is ook acht.
D I is de eerste en laatste letter van „Davehtri of Daventri",
zij komen voor in elke spelling van Daventria. Er is dus
eenige waarschijnlijkheid; dat de stukjes van typen IV en
VIII, met D I, te Deventer zijn gemunt. Zoo wij dit aannemen, dan behooren ook die van typen VII, IX en X te
Deventer thuis, want de beeldenaar der keerzijde is volkomen
gelijk aan die van soort VIII. Ook deze hypothese heeft
bevestiging noodig, vóór wij ze als vaststaand feit aannemen.
De typen V en VI onderscheiden zich van de andere
soorten door den stand van den kromstaf op de voorzij,
doch voornamelijk door den dubbelen parelcirkel en het
1.) Wij hopen de eerste, de origineele typen van deze munten,
eens in den Frieschen bodem te vinden. Het verdient opgemerkt
te worden, dat type II, met foutief opschrift op de dwarslijn, het
talrijkst vertegenwoordigd is.
2.) Op de obolen van Otto I of Otto II, afgebeeld bij Van der
Chijs, pi. VII, 6—14, wordt Deventer aangeduid door: DAHO
of O N A D; ook vier letters, waarvan drie op onze dwarslijn
voorkomen; ons opschrift zou dus ook enkel „Deventer" kunnen
aangeven. Deze aan den Zwartenweg tusschen Ane en Koeverden
gevonden munten komen bij onze muntvondsten niet voor. Een
enkele werd in Friesland gevonden. Zij zijn steviger dan onze
stukjes, vrij erg besnoeid en wegen meestal meer dan 0.400 gr.;
daarom noemen wij ze obolen.
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kleine kruis. Type XIII heeft op de keerzijde het kleine
kruis met vier stippen in dubbelen rand. Deze drie soorten
vertoonen dus versieringseigenschappen, die men ook aantreft op de Theodricus-munt, met dit verschil, dat daarop
tusschen de binnenranden het omschrift: „Staverns" is
gegraveerd. Wij meenden, zonder directe gevolgtrekking,
op deze overeenkomst te moeten wijzen. Op één der
muntjes doen enkele letterteekens aan Stavoren denken.
De munt te Stavoren werkte tijdens het bestuur van Dirk
van der Aare, 1197—1212. Otto II regeerde van 1215—1226.
Zij zouden in navolging van de Theodricusmunt gemaakt
kunnen zijn.
Voor de toekenning van dit geld aan eenen muntheer
staan ons zeer weinig gegevens ten dienste. Type XII is
gemunt door Dirk van der Aare, 1197—1212. Typen I,
II, IlI en XI werden geslagen onder het bestuur van
bisschop Otto II, 1215—1226, en tijdens den vacanten
zetel van 1226—1228. De overige soorten moeten wij toeschrijven aan de voorgangers of aan de onmiddellijke opvolgers dezer kerkvorsten, omdat zij met de andere typen
steeds vermengd worden aangetroffen. Bisschop Godfried,
1157-1178, en bisschop Willebrand, 1226—1236 hebben
ook te Deventer doen munten. Het doet ons leed, dat de
585 stukjes van type VIII elke inlichting over hunnen
muntheer halsstarrig weigeren.
Wij gissen dat al deze muntschatien omstreeks 1230 aan
de aarde zijn toevertrouwd.
Op ommestaande lijst teekenen wij aan het totaal der
verschillende typen van halve obolen, welke in Frieslands
bodem werden aangetroffen. Het is in het oog vallend,
hoe sterk de soorten: I, II en VIII predomineeren. Wij
voegen daaraan toe onze gegevens aangaande gehalte en
gewicht welke wij als vertrouwbaar kunnen verklaren 1.)
Ook wat wij weten en wat wij vermoeden over muntheer
en muntplaats vermelden wij op deze lijst.
1.) De gehaltecijfers werden vastgesteld door den heer R.
Klooster, handelsessaieur te Leeuwarden.
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H.et gewicht en het gehalte.

Wij merkten reeds op, dat het gewicht van dit omstreeks
het jaar 1200 in Friesland in omloop zijnde geld, sterk uiteenloopt. Daarom teekenden wij op de lijst aan het doorsnedegewicht van meestal Î0 goed bewaarde, uitgezochte
stukjes van elk type van iedere vondst en daarnaast, om
het groote verschil aan te wijzen, het gewicht van enkele
munten. Vooral bij de schaars vertegenwoordigde soorten
is het gewicht zeer laag. Dit kan veroorzaakt zijn: door
slijtage gedurende den omloop, door oxydatie in den grond
of door te lichten muntslag. De soorten I en II, die in
grooten getale voorkomen, hebben het hoogste gewicht,
in doorsnede 0.275 gr. Type VIII, waarvan wij 585 stuks
telden, brengt het in doorsnede slechts op 0.220 gr.
Het doorsnedegewicht wisselt ook naar den staat, waarin
het geld bewaard is gebleven. Type II bewijst dit duidelijk. Het weegt bij de vondst van Bartelehiem in doorsnee 258, bij die te Hijum 273, bij die te Beets 301 en bij
de serie Bloembergen Santee 308 milligram. Bij de 18
uitnemend bewaarde munten van deze laatste reeks treft
men zeer hooge gewichtscijfers aan. Het lichtste stukje
van type II weegt 0.215 gr., het zwaarste haalt O.39O gr.,
een belangrijk verschil bij dezelfde soort. Over het ontstaan van het gewichtsverschil van middeleeuwsche geldstukken, verwijzen wij naar vroegere opstellen. 1.)
Het gehalte van dit geld te bepalen levert grootere
bezwaren dan het wegen. Bij stevige exemplaren kan het
met voldoende zekerheid door toetsen worden vastgesteld.
Dit gaat echter niet bij dunne, zwakke, geoxydeerde zilverschijfjes: dan moet men het muntstuk opofferen. Zoo
1.) Zie: S. Wigersma Hzn. Eenige aanteekeningen over de
Nederlandsche, in het bijzonder over de Friesche muntgeschiedenis. Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde, 14e j.g. 1906, blz.
87 en 88.*
. en: Vervolg der aanteekeningen,
Tijdschrift, 15e j.g. 1907, blz.
116, 117.
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komt het, dat bij enkele zeldzame soorten het zilvergehalte
niet op de lijst is vermeld. Het allooi is bij de meeste
dezer stukjes zeer hoog. Toch strekt de verscheidenheid
zich uit van »«>/1000 tot 5O%ooo- 1.)
Onze lijst geeft de volgende cijfers: 500, 540, 600, 640,
700, 730, 775, 800, 844, 850, 865, 875, 900, 925, 930, 950,
960, 975, 980, 990. Van de 35 proeven gaven 16 het cijfer
900 en daarboven, 7 het cijfer 800 e. d., 3 het cijfer 700
e. d., 3 het cijfer 600 e. d., 6 het cijfer 500 en daarboven.
De bijzet is voor het grootste deel koper, soms een weinig
tin of lood. Bij soort I bemerken wij de grootste schommeling: 975—500. Het verschil beweegt zich bij soort II
tusschen 865 en 500. Zilvergehalte beneden soo/iOoo beschouwen wij als opzettelijk bedrog. Bij verreweg de
meeste proeven was het gehalte voldoende, bij sommige
buitengewoon hoog, bij 12 van de 35 bleef het beneden
800
/1000. Het verdient opmerking, dat soorten I en II het
hoogste gewicht hebben, terwijl hun gehaltecijfer het minst
gunstig is. Het eerste stukje van type IV wees een gehalte van 6OO/1Ooo aan. Onder den indruk van dit lage
cijfer, lieten wij toen nog 5 van die soort beproeven; hun
gehalte bedroeg: 900, 925, 930, 950, 960. Type VIII, de
derde van de meest vertegenwoordigde soorten, heeft bij
een licht gewicht een uitstekend gehalte. (Zie de Ijst, blz.
118.) Ook de slechts in gering aantal voorkomende typen
hebben een hoog metaalgehalte. Dit maakt op ons den
indruk dat zij, met type VIII, ouder zijn dan typen I en II.
Het staat dus vast, dat er bedrog is gepleegd. Nu zou
het zeer belangrijk zijn te weten, met zekerheid, hoe ver
zich dit heeft uitgestrekt. Daartoe zouden alle stukjes
geëssaieerd moeten worden en dit gaat niet, omdat daardoor vele munten zouden verloren gaan. Wij moeten ons
met een vijfendertigtal proeven en dus met een globaal
overzicht tevreden stellen. Terwijl het buitengewoon hooge
1.) 5<"7iooo is de grens waar de billioenmunî begint Zie: Dr.
A. Luschin von Ebengreuth. Allgemeine Münzkunde und Ge/dgeschichte, München-Berlin, 1904, S. 33.
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gehaltecijfer van het 2/8 deel pleit voor het streven om
goede munt te slaan, blijft het allooi van het andere derde
beneden 800/iooo- Dus bij pi. m. 30 % denken wij aan bedrog. Toch meenen wij, dat hierbij niet aan muntverzwakking, aan fraude d'en haut, moet worden gedacht,
met andere woorden: wij hebben niet den indruk ontvangen, dat de muntheeren opzettelijk het gehalte van hun
geld hebben verlaagd. Wij denken eerder, dat de munters
te Deventer of andere vervalschers zich de afgelegenheid
der muntplaats, het gebrek aan toezicht en controle op
den muntslag ten nutte hebben gemaakt om zich ten koste
van den handel te verrijken. 1.) De echtheid van het muntmetaal vond haar eenige bescherming in de strenge straffen,
waarmede muntvervalschers werden bedreigd. 2.)
Ons gunstig oordeel over de Nederlandsche muntheeren
der 13de eeuw berust op de volgende proefneming. Uit
onze eigene verzameling lieten wij tien stevige obolen
essaieeren door de volgende vorsten in de hoofdplaatsen
gemunt.
1
Holland
»
Utrecht
Gelige
»
il

Brabant
ij
tl

1ƒ
/1000

; gram. v/d Chijs.

900 ;
Willem I, 1203—1218.
Floris de Voogd, 1256—1258. 900
950 I
Otto IlI, 1236—1249.
900 !
»
H
W
»
i
Gerhard IlI, 1206—1229.
| 900
900 |
Otto II, 1229—1271.
900 !
)î
5)
»
)î
:
Hendrik II of IlI, 1235—1261. |1 900 !
960 !
V
Jî It
))
H
))
'
Jan I, 1261—1294.
960

I 1.
0,620
II 3.
0,408
0,625 VIII 5.
0,675
„ 2.
0,545
I
„ 8,
0,645
I 7.
0,625
0,490
II 27.
0,535 IV 15.
0,465
V 1.

1.) Dr. Luschin v. Ebengreuth vermeldt, op blz. 217 het verval
van het muntgehalte op afgelegen muntplaatsen in Duitschland
reeds in het begin der 12de eeuw.
2.) Zie: Tijdschrift, 1908. Valsche Munt, blz. 236 en 238.

en: Victor Gaillard. Recherches sur les monnaies des Comtes
de Flandres, Gand, 1857. Pièces justificatives I.
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Het hooge gehalte van deze voor de hand opgenomen
obolen is een welsprekend bewijs, dat onze muntheeren
der 13de eeuw eene eerlijke muntpolitiek hebben voorgestaan.

Waarom wij deze muntstukken kwartpenningen
noemen.
Deze munten zijn afkomstig uit een tijdperk, waarin de
Stichtsche bisschoppen; sterk begunstigd door de Duitsche
keizers, een uitgebreid gebied te besturen hadden. Het
bisdom oefende in de lage landen een groot overwicht
uit. Na de verwoesting van Dorestat had Keulen onzen
handel van het benoodigd numéraire voorzien; daarna
begint Utrecht die taak over te nemen. 1.) Het is daarmee zijne geburen: Holland en Gelderland voor. Utrecht's
kerkvorst doet in onderscheidene plaatsen van zijn gebied
geld slaan. De eigenlijke muntfabriek zal wel in de hoofdstad gevestigd zijn geweest. In de handelsplaatsen als:
Stavoren, Groningen, Deventer enz., vond men vrij zeker
succursalen, waar gewisseld en gemunt werd door eenen
goudsmid, of door iemand, die de munt pachtte. 2.) Het
rnuntmateriaal was dikwijls schaarsch. Het toezicht liet
zeker te wenschen over, van controle zal wel weinig zijn
gekomen.
Het zou kunnen zijn, dat daar alleen kleingeld, 3.) halve
obolen, geslagen werden. Het geheel-onvermengd-aantreffen eener vondst van meer dan 1600 zilverstukjes, in
twaalf soorten, alle inlandsch geld, van gelijke waarde,
1.) Dr. H. A. Poelman. Geschiedenis van den handel van
Noord-Nederland gedurende het Merovingische en Karolingische tijdperk, te 's-Gravenhage, 1908, blz. 124.
2.) Zie: Vervolg der aanteekeningen over de Nederlandsche,
in het bijzonder over de Friesche Muntgeschiedenis. Tijdschrift.
55 j.g. blz. 117.
3.) Dit geschiedde zelfs nog onder de regeering van Karel V.
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en geslagen door eenen bisschop van het Sticht, zou daardoor ten deele worden verklaard. Bij geen van deze zes
vondsten treft men vreemd geld, geen Hollandschen of
Brabantschen, zelfs geen Utrechtschen penning noch
obool aan. Het schijnt inderdaad, dat dit dunne zilvergeld de eenige geldsoort is geweest, die in het begin der
13de eeuw in grooten getale koers had in Friesland. 1.)
Onze vroeger uitgesproken meening, 2.) dat de eerste
munten der vroegste muntheeren in Nederland geen denariën, doch obolen en halve obolen zijn, is door het
onderzoek dezer vondsten bevestigd. Deze igoo munten
zijn alle halve obolen. Op eene enkele uitzondering na
wegen ze, ook de best bewaarde, minder dan 0.375 gram.
Wij hebben deze geldsoort gedurig in groot aantal in
handen gehad; ze is te klein, te dun, te licht, te onregelmatig van gewicht om te worden geteld. Bij kleine
betalingen, bijv. van eenige schellingen, telde men ze;
(schelling is het waardebegrip — geen munt, geen gewicht — voor 12 penningen); doch groote sommen van
eenige ponden werden zonder twijfel gewogen. (Pond is
het waardebegrip en tevens het gewicht \z.x\ 240denariën. 3.)
In deze vroege tijden bestond er geen crediet-munt.
Het geldstuk was niet alleen de waardemeter, doch zijne
intrinsieke waarde moest volkomen vervangen die der
daartegen geruide koopwaar. In het begin der 13de eeuw
was het metaalgehalte der munt hier te lande nog niet
1.) Een denarius van bisschop Willem van Pont, 1054—1076,
werd in 1852 te Stavoren opgegraven. Te Leeuwarden vond
men, in 1907, eenen obool van bisschop Burchard, 1098—1112,
0.575 gr. De verslagen van het Friesch Genootschap vermelden
overigens zeer weinige Utrechtsche munten, die afzonderlijk in
Friesland zijn opgegraven.
2.) Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde, 15 j.g. Vervolg
der aanteekeningen enz., blz. 127.
3.) Het begripsverschil tusschen de hoeveelheidsnamen schelling en pond, wijst er ook op, dat kleine bedragen (schellingen)
geteld en groote (ponden) gewogen werden.
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verzwakt. (Zie de gehaltecijfers op de lijst blz. 118.)
De muntheer kon toen niet doen maken of invoeren
een muntstuk van gefingeerde waarde. Zelfs in lateren
tijd school het bedrog in het gehalte niet in het gewicht.
Heeft men dus zilvergeld, dat het vierdedeel weegt van
andere in omloop zijnde zilvermunten, dan is dat zonder
twijfel een stuk van ] / 4 der waarde.
De Keulsche muntvoet was de in Friesland geldende, 1.)
de penning moest wegen 1.53 gr. De Keulsche penningen
uit het laatst der 12de eeuw, die in Friesland gevonden
zijn, wegen 1.475 gr., bij een gehalte van ;'oo/jooo- De
Engelsche sterlings, welke ongeveer 1250, in onze landen
den Keulschen penning als grootgeld vervingen, wegen
eveneens ongeveer 1.5 gr., gehalte 900/iooo- 2.)
1.) Zie: Dannenberg, dl. I, S. 1!. Der Münzfuss.
Zie: Beschrijving van de Heerlijckheijdt van Friesiandt, anno
1664, blz. 124. Extract end oversettinge van d'oude Friesche
rechten. Cap. Cl en CH: „Die Agrippensche penningen aitoes in
weerden tho bîijvenn: Dat sullen die Vriesenn genieten end untgelden / daer Heer Wijdeke > die eerste richter / wisede; dielde/
ende sententieerden / end Heer Derck nascreff by des Pawes
consent ƒ dat die Agrippinsche penninck solde aitoes ijn sijner
weerdenn blivenn over Hails ende Hoevet / daer nae die munte
nije is.
Zie: H. Halke. Einleitung in das Studium der Numismatik,
Berlin, 1905, S. 91. Das Karolingische Münzsystem wurde unter
den sächsischen und fränkischen Kaisern unverändert beibehalten.
Man leistete also Grossbezahlungen nach dem Gewicht der
MetaHe und bediente sich im Kleinverkehr der Denare (in geringerem Verkehr auch der Obole).
Zie ook Halke: 87.
2.) In de Verslagen van het Friesch Genootschap wordt
dikwijls melding gemaakt van sterlings, welke in den Frieschen
bodem gevonden zijn. 1843—44: Drie sterlings van Hendrik IlI,
van Engeland (1216—1272) in de terp te Ferwerd en twee sterlings van Brabant in de kerk te Ferwerd. 1845—46: Twee sterlings
van Hendrik IlI, op Ameland gevonden. 1853—56; Sterling van
denzelfden koning, in de terp te Oosterend. 1863—64: Tien
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Dat er inderdaad halve obolen, die men schubben
noemde 1.) in omloop zijn geweest, wordt bewezen door:
a. de behoefte aan onderdeelen van den penning, die
reeds in de elfde eeuw in Engeland en Duitschland bestond. Men sneed den penning met het lange kruis en
den bracteaat in vieren. 2.) b. Dannenberg schrijft 3.):
„Viertel-denare hat erst das XIII Jahrhundert gegeben".
c. In onze eigene verzameling bevindt zich een halve
obool van Jan I van Holland (1296—99), te Dordrecht
gemunt, mooi bewaard, gewicht: 0.285 gr., gehalte 950/10oo(Van der Chijs. Holland, IV-4.) d. Dr. A. Luschin von
Ebengreuth meldt in zijne „Algemeine Münzkunde", etc 4):
„Die Zähiweise bestimmt nun, wie viele Untereinheiten in
einer Obereinneit enthalten sein sollen. Etwa vom 8.
gegen das 13. Jahrh. legte man der Ausprägung im Abendeiigelsche sterlings van Hendrik Iil te Koudum, en één sterling
van Eduard IlI van Engeland (1327—1377) te Roodkerk. 1381—82:
Sterling van Hendrik IlI te Berlicum. 1885—86: Twee sterlings
van denzelfden op Hillemastate te Bergum. 1907—8: Muntvondst
van 4 Engelsche en 1 Brabantschen sterling te Koudum in 1860.
1.) De muntnaam „schub" komt voor in eene oude muntverordening bij: K. Freiherrn von Richthofen, Friesische
Rechtsquellen, Berlin, 1840, p. 385. §. 1 „Int aerste de freescha schield
is XXX graet fan Starem to Groningen, ende di grata is fiorver
scubben iof fijf iiowerdera penningen". Het is ons bekend, dat
deze muntordonnantie van lateren datum is, doch ze bewijst dat
„schub" eene erkende naam is voor kleine munt.

2.) Herbert A. Greuber. Handbook

ofthecoinsofGreatBri-

tain etc, London, 1899, p. 33. Longcrosspenny. „To supply a
smaller currency than the penny, that coin was often divided
into halves and quarters to pass for halfpence and farthings.
The coins usually selected for this purpose were those with a
voided cross on the reverse, as facilitating the division into
equal parts. This practise began in the reign of Aethelred II".
(979—1016.)
3.) Dannenberg. dl. I, S. 11.

4.) Allgetneine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Ze/t

München-Berlin, 1904, S. 153—166.
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lande fast ausschliesslich das Quartalsystem: Pfennig,
Hälbling, Ort, zu grunde".
e. „lm christlichen Abendland waren seit dem Uebergang zur Silberwährung unter den Karolingern bis gegen
den Schluss des 12. Jahrh. fast durchweg nur der Pfennig
und dessen Teilstücke 1.) wirkliche Münzen".
ƒ. „Die Unterscheidung von Währungs — und Scheidemtinze blieb dem Mittelalter durch Jahrhunderte fremd,
weil der Silberpfennig lange Zeit die einzige geslagene
Münze war und man sich mangels kleineren Münzen mit
der Teilung oder selbst Viertelung der Pfennige behalf.
(englische „brokemony", zerschnittene Bracteate u. dgl.)
Es kommt daher erst ziemlich spät zur Prägung von
Hälblinge oder gar Vierteln (Ort.) etc."
g. Ook Le Blanc maakt in zijne verhandeling over de
muntgeschiedenis van Frankrijk melding van den kwartpenning; hij noemt dien „pougeoise". 2.)
h. De kwartpenningen worden ook in oorkonden genoemd. 3.)
1.) „Theilstücke", dus meer dan één onderdeel. Dus halveen kwartpenning.
2.) M. le Blanc. Traite historique des monnoyes de France.
Amsterdam. 1692. p. 172: „Voila tout ce que j'ay pû ramasser
de certain touchant les monnoyes de S. Louis. (1226—1270.) Outre
les déniers tournois et les déniers parisis, le Roy fit faire des
oboles parisis, comme il est justifié par une formule de Bail de
S. Louis. Les Statuts que S. Louis donna à la ville d'Aiguemortes font mention de 1'obole et de la Pougeoise, Pogesia.
L'obole fait toujours la moitié du denier; cela n'a pas besoin de
preuve: Et la pougeoise valoit la moitié de Pobole, et par consequent la quatrième partie du denier".
3.) Dannenberg. T. II, S. 513. Dass übrigens die Ausdrücke
Hälbling und Obolus keineswegs, wie ich S. 11. Anm. 2, durch
Grote verleitet, gesagt habe, neueren Ursprungs, sondern alt und
urkundlich sind, berichtigt Waitz (a. a. O. S. 337, A. 4, 5.) und
hat seitdem Menadier (Weyl. B. Bl. 1337.) bezüglich des Wortes
„Häibling" ausführlich begründet. Viertel pfennige (fertones)
werden zwar bisweilen erwähnt, (Waitz. a. a. O. S. 337.) sind
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Het is wel toevallig, dat juist in een Utrechtsch toltarief
van Keizer Hendrik V (1106—1125.) reeds sprake is van
1
li penningen: „Voor erts wordt 1j4, denarius per last betaald". 1.) Ook leest men in eenen beklagbrief van 1122,
door den abt Rodulfus van St. Troud (St. Truijen in Belgisch Limburg) geschreven aan den bisschop van Metz,
dat aan een zijner meiers drie firtones ontnomen zijn. 2.)
Het bovenstaande schijnt ons voldoende bewijs, dat er
halve obolen of kwartpenningen gemunt zijn, dat zij waren
een bekend onderdeel van den penning, dat de in dit
artikel beschreven munten halve obolen of kwartpenningen
zijn. Toen de penning te hoog in waarde bleek om te
voldoen aan de eischen van het kleinverkeer, van den
kleinhandel, maakte men eerst een dunner stukje en daarna,
omstreeks 1120 een van gelijke dikte, doch van halve
middellijn, halve breedte. Dat was de obool. Op den
duur was ook daarvan de waarde, als pasmunt, te groot.
De middellijn kon men niet opnieuw halveeren, omdat de
oppervlakte der muntschijf te klein zou worden, om er
den beeldenaar, het waarborgsteeken, op af te drukken.
Zoo bleef er niet anders over dan de dikte op de helft te
verminderen, en toen ontstonden de dunne zilverschilfers,
aber entweder nur Rechnungsmünzen oder lediglich durch Theilung grösserer Stücke, nicht durch Prägung hergestellt".
Het was ons te doen om de zinsnede, dat kwartpenningen
vermeld worden. Onze 1900 fertones, in Friesland gevonden,
bewijzen, dat ze in het begin der 13de eeuw gemunt werden.
1.) Georg Waitz. Deutsche Verfassungsgesch/chte, Kiel, 1876,
B. 7, S. 337.: „erwähnt werden ein paar mal auch viertel (fertones, firtones), man half sich aber vielleicht mit Theilung der
grosseren Stücke. (Utrechter Zollrolle, oben S. 297. no. 4; Epist.
Rod. SS. X. S. 327.) Waitz. S. 297, 4: Es venale afferentes fertonem de quolibet last solvant.
2.) In: Monumenta Germaniae historica Scriptorum, tom.
X, pag. 326—332, vindt men: (Epis. Rod.) Brief van abt Rodulfus
van het klooster St. Truijen aan den bisschop van Metz, a.d.
18 Kalendas Octobris (1122), waarin men leest, pag. 327: Eidem
tres firtones postea abstulit.
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de halve obolen of kwartpenningen, die men ook schubben
noemde.

Besluit.
Twintig jaar liet de beschrijving dezer muntvondsten
op zich wachten. Onze voorgangers verwezen bij nieuwe
vondsten van deze geldsoort voortdurend naar de beschrijving van den muntschat te Beets. Blijkbaar was die ook
hun te onzeker. Door ontdekking van minder verwilderde
typen hoopte men tot positiever gegevens te komen. Die
minder barbaarsche voortypen laten zich nog steeds wachten. Wij hebben de zaak nu maar eens ter hand genomen.
Wij koesterden de verwachting, dat wat elk stukje apart ons
niet kon zeggen, door eene reeks van 1900 gelijksoortige
misschien te verklaren zoude zijn. Deze verwachting is
ijdel geweest. Ondanks veel moeite heeft het onderzoek
niet opgeleverd, wat wij er ons van hadden voorgesteld.
Tot volkomen zekerheid brachten wij het slechts op enkele
punten.
Op goede gronden dateeren wij deze munten ongeveer
eene eeuw later dan de heeren Dirks en Hooft van Iddekinge deden.
Slechts een zeer klein gedeelte van deze stukjes heeft
kans te behooren tot het in Friesland of Groningen geslagen geld. De meeste komen, naar onze stellige overtuiging, uit het bisschoppelijk munthuis te Deventer.
De groote verscheidenheid van type en het onderling
stempelverschil van de tot hetzelfde type behoorende halve
obolen, wijzen op het ontzaglijk aantal, dat van deze lichte
muntsoort in omloop was.
Wij achten het volkomen vaststaande, dat deze muntslag
als kwartpenning is bedoeld.
De Utrechtsche kerkvorsten brachten deze lichte munt,
dit pasgeld, in circulatie in het Oversticht, ongeveer te
zelfder tijd, dat de bisschop van Munster dit deed in zijne

Wumkes.nl

MUNTVONDSTEN.

129

noordelijke buitenbezittingen, te Emden in Oost-Friesland. 1.)
De afleiding van het parallellijn- of dwarslijn-munttype
van den Karolingischen penning met den vierzuiligen
tempel wordt zeer duidelijk op plaat 4 vertoond. Deze
verwording strekt zich over meer dan drie eeuwen uit en
levert een voorbeeld van de taaiheid van bestaan van een
goed ingevoerd muntbeeld, en tevens van een totaal gebrek
aan oorspronkelijkheid bij de stempelgraveurs.
De twee halve obolen van Dirk van der Aare vertegenwoordigen een oorspronkelijk zuiver munttype, de overige
1910 stuks zijn alle verbasterde en verbroddelde kopieën.
Wij hebben in dit opstel zorgvuldig aangegeven: het
aantal van elke muntsoort, het doorsneegewicht naar tien
of vijf der beste exemplaren, voorts om de gewichtsverscheidenheid aan te duiden het gewicht van afzonderlijke
munten, en eindelijk het gehalte van het muntmetaal.
Zoo wenschen wij deze Friesche muntvondsten toegankelijk te maken voor bestudeering door elders wonende
numismaten. Gaarne zullen wij zien, dat muntkundigen
en beoefenaren der Friesche geschiedenis hunne bronnen
en verzamelingen raadplegen. Misschien gelukt het door
veelheid van onderzoekers te komen tot resultaten, welke
trots de veelheid van het muntmateriaal tot nu toe niet
zijn verkregen.

1.) Zie: Dr. Tergast. Die Münzen Ostfrieslands. Emden, 1883.
Th. I, S. 28, 29, 30.
9
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Resumé de 1'article precedent.
Trouvailles, dans la province de Frise, de demi-oboles
frappées par les évêques d'Utrecht, au commencement du

treizième siècle.
Le cabinet numismatique de la Société d'archéologie de
la Frise possède quelques trouvailles irnportantes de petites
monnaies épiscopales, d'un type barbare. La détérmination en est tres difficile, les légendes étant indéchiffrables.
La première trouvaille, celle de Beets, fut examinée en
1887 par Messieurs Dirks et Hooft van Iddekinge. Leur
description est un peu incertaine et vague. Plus tard, de
nouveaux trésors de ces minces pièces vinrent enrichir
les collections de la Société. Hs furent exhumés des tertres
autour de l'ancien Middelzee, golfe, qui, au moyen âge,
pénétrait dans le pays frison.
Les trouvailles de Bartelehiem et de Hijum fournirent
plus de dix-neuf cents de ces demi-oboles.
Nous en fixons la date au commencement du treizième
siècle, différant sur ce point de nos prédécesseurs, qui les
mettaient environ un siècle plus tôt. Pour la plupart ces
demi-oboles sont frappées à Deventer par les prélats
d'Utrecht. Deux de ces pièces ont la légende: TheodricusStavrens. Elles proviennent de Stavoren, autrefois la ville
de commerce la plus importante de la Frise. Thierry
évêque d'Utrecht les fit monnayer. Dans ces trésors nous
avons rencontre quatorze types différents, qui sont reproduits à 2lj2 X la vraie grandeur sur les planches 1 et 2.
Au pied de la planche 2 on voit douze variéfés du type
VIII, comme preuve de la différence du coin. Les figures
1 et 2 sur la planche 3 représentent 21/» X agrandies les
deux demi-oboles de Thierry évêque d'Utrecht (1197—1212),
frappées à Stavoren dans la Frise. Ce sont les seuls
exemplaires connus. La figure no. 3 donne le droit de
no. 2, sept fois agrandi. Comparez: Tijdschrift 1906, pi.
IX. Le numero 4 est une pièce du type II avec une légende
déchiffrable provenant du trésor de Beets, et la figure 5
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sur cette planche nous montre une demi-obole du type
VIII avec la légende: DIDIDID1, vraisemblablemen^ une
dégénération de:
DAVENTRI. La petite figure 6 est
une demi-obole à sa vraie grandeur.
Planche 4 démontre la dérivation du revers des demioboles du type aux lignes parallèles ou transversales (les
types I, II, IlI et XI) du denier carolingien au temple
péristyle. (pag. 92.)
Les types I, II et VIII sont Ie plus nombreusement représentés dans ces trésors. On trouve Ie poids et 1'aloi
notés dans les tabelles. Ces données nous ont convaincu,
que nos minces pièces sont des demi-oboles, et que Mr.
Van der Chijs s'est mépris en les nommant oboles.
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Plaat 1.
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Verschillende typen van 13c eeuwsche bisschoppelijke munten, in Friesland R evonden; 2% X ware grootte.
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Twaalf varianten van type VIII.

Plaat 3.
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Nos. 1 en 2 de eenig bekende te Stavoren geslagen bisschoppelijke munten (Dirk v, d. Aare 1197—1112)
°P 2Vg X de ware grootte. No. 3 sterkere vcrgrootîng van No. 2.

Plaat 4.
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De oorsprong van het dwarslijn^type der bisschoppelijke munten.

