
Verslag van den Conservator van het Friesch Museum
over het jaar 1915.

De terpen. De lijst der aanwinsten toont in hare eerste
afdeeling duidelijk aan dat het museum in het afgeloopen
jaar weder met een groot aantal terpoudheden werd ver-
rijkt, waaronder tal van interessante nummers, die bij
gelegenheid, met illustratieve toelichting, nader besproken
dienen te worden. Een bezwaar blijft het dat veel, dat
reeds vertegenwoordigd is, geaccepteerd moet worden, om
te voorkomen dat het meer belangrijke verloren gaat. De
beschikbare depotruimte begint op te raken.

Een door Dr. A. E. van Giffen vóór 1 Januari 1911 in
Friesland bijeengebrachte verzameling van terpoudheden,
waarvan in vroegere verslagen reeds melding werd ge-
maakt, is in het voorjaar van 1915 definitief aan ons
overgedragen, met een daarbij behoorenden wetenschappe-
lijken inventaris, tezamen ongeveer 750 nummers. Enkele
belangrijke nummers zijn reeds gepubliceerd in het proef-
schrift van den verzamelaar. Waar ook elders groote
belangstelling voor deze collectie bestond, eene belang-
stelling die zich o. a. uitte in het doen van verleidelijke
aanbiedingen, is er alle reden ons er over te verheugen,
dat een en ander voor Friesland behouden bleef en onze
verzamelingen zich daardoor kunnen handhaven op die
hoogte, waarop de oudheidkundige verzameling van „het
terpenland bij uitnemendheid" behoort te staan.

De meer dan plaatselijke beteekenis van de Leeuwarder
collectie kan weer eens worden aangetoond door er op
te wijzen dat Dr. E. Brenner, de onlangs gesneuvelde
directeur van het museum te Wiesbaden, aan de hand
van den geïUustreerden catalogus van het Friesch Museum
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een overzicht gaf van de terpvondsten. Een Engelsche
archaeoloog, E. Thurlow Leeds, die eenige jaren geleden
ons museum bezocht, publiceerde een belangrijke reeks
Saksisch-Friesche mantelspelden, waarvan een fotogra-
fische afbeelding ter zijner beschikking werd gesteld. Zijne
beschouwingen over de Saksische nederzettingen in de
terpen verdienen alle aandacht en kan ik belangstellenden
nader verwijzen naar mijne bijdrage over „De beschaving
in het Merovingische tijdperk", in het Bulletin v. d. Ned.
Oudheidk. Bond 1915, blz. 130—136 en blz. 220. Eene
beschrijving en kritische bespreking der zoo belangrijke
Karolingische muntvondsten in Friesland, Groningen en
Drente, werd door mij geplaatst in het „Jaarboek van het
Koninkl. Ned. Genootschap voor munt- en penningkunde"
voor 1915. De Friesche vondsten zijn meerendeels uit de
terpen voor den dag gekomen.

Dr. Nils Aberg uit Uppsala in Zweden bestudeerde de
steenen wapenen en werktuigen in Friesland gevonden,
ten einde na te gaan hoever de invloed en de export van
de Skandinavische typen zich uitstrekt.

Aan de heeren J. A. Frederiks te 's Gravenhage en W.
Croockewit te Amersfoort werden inlichtingen verstrekt
omtrent hier te lande gevonden Merovingische sieraden.

Het in het vorige verslag beschreven, vermoedelijk als
doopvont gebezigde houten voorwerp, uit de kloosterterp
te Ferwerd is door R. Ligtenberg afgebeeld in het voor-
melde „Bulletin" 1915 blz. 160 met het andere houten
doopvont van het Friesch Museum uit den Haskerveenster
(niet Harteveenschen) polder bij Heerenveen. Jammer is
het dat de voormelde schrijver, die overigens terecht het
van belang acht te weten waar de vonten vervaardigd
zijn, de herkomst van het laatste stuk onjuist en van het
eerste stuk in het geheel niet vermeld heeft, hoewel wij
hem attent hebben gemaakt op de uitvoerige en nauw-
keurige plaatsbepaling in het vorige verslag.

Kunstverzameling Bisschop. Deze afdeeling kwam ge-
reed en kon den 25 Maart 1915 worden geopend. Op het
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meest belangrijke is door mij de aandacht gevestigd in
de bij voormelde gelegenheid uitgegeven rijk geïllustreerde
gids, die aan de leden van het Friesch Genootschap ten
geschenke werd gegeven en verder tegen den matigen
prijs van /0.25 in het museum verkrijgbaar is gesteld.
Het fraaie portret van de moeder van den schilder, dat
bij mevrouw Bisschop was gebleven, kwam onlangs ter
bestemde plaatse in het atelier. Op verzoek en onder
persoonlijke leiding van mevrouw Bisschop hadden er na
de opening eenige verschikkingen plaats, voornamelijk in
de nieuwe lokalen 26 en 27.

Wetenschappelijk gebruik der verzamelingen. Ten be-
hoeve van de studiën van Freule C. H. de Jonge te Utrecht
werden een tiental foto's vervaardigd van 16e eeuwsche
schilderijen en wel voor rekening van het Kunsthistorisch
Instituut te Utrecht.

Aan den directeur van de Leidsche katoenmaatschappij,
den heer F. Driesen, werd thans gelegenheid gegeven om
de in het vorige verslag aangeduide Hindelooper kleeding-
stukken te fotografeeren voor de door den heer Baker te
Londen voorgenomen wetenschappelijke publicatie.

De heer Frits Lugt te Amsterdam bestudeerde de teeke-
ningen in ons prentenkabinet in verband met een door
hem uit te geven werk over „Marques de Collectioneurs".
Hij ontving later eenige biografische gegevens betreffende
de verzamelaars Halbertsma en Quaestius, alsmede facsi-
mile's van de door hen gebezigde merken. De heer Lugt
had de goedheid de echtheid te constateeren van eenige
zwartkrijt teekeningen van den vermaarden Jan van Goyen,
in de voormalige collectie Quaestius.

Een zeldzaam geschrift van Menno Simons nl. de „Wee-
moedige ontschuldinge" gedrukt in 1565, volgens Dr. K.
Vos te Middelstum de oudste druk en het eenige hem
daarvan bekende exemplaar, waarop door mij de aan-
dacht gevestigd werd van een leerling van Dr. Vos, is
door de zorgen van laatstgemelden heer te Groningen in
het rijksarchief gedeeltelijk gefotografeerd. Deze foto's
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zijn bestemd voor de Menno Simons verzameling van de
Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.

Bibliotheek. Daar er dit jaar nog niet voorzien kon
worden in de vacature ontstaan door mijne aftreding als
bibliothecaris, werd het noodzakelijke beheer van de bi-
bliotheek nog door ondergeteekende waargenomen. Met
ingang van 1 Januari 1916 werd inmiddels ons medebe-
stuurslid Dr. Waller Zeper tot bibliothecaris benoemd,
terwijl de gepensioneerde kapitein, de heer M. B. Mengel
van Koetsveld van Ankeren werd aangesteld als adsistent
van de beheerders van de bibliotheek en van het museum.

De Conservator,
Mr. P. C. J. A. BOELES.

12



DE VOORNAAMSTE AANWINSTEN VAN
HET FRIESCH MUSEUM.

Januari 1915—Januari 1916.*)

I. Opgegraven voorwerpen, meërëHdeels ùit de terpen ere
uit de periode vóór 1000 n. C.

CXLI. Achluhi, Boltâferp onder.
No. 1—16. No. 16, haarkam, waaruit de getande beenen

plaatjes grootendeels verdwenen zijn, doch die
voldoende bewaard is om een indruk te geven
van een in de terpen zeer zeldzaam type. Het
handvat is vervaardigd uit een tak van een
hertegewei, waarvan de eene helft als een tang
gespleten is, ter bevestiging van de getande
plaatjes. De andere helft dient dan eigenlijk
tot handvat. Versierd met cirkels met centraal-
punten en met lijnornament. Lang 21.3 cM. Het
Museum te Groningen en de heer van Giffen
bezitten elk een gaaf exemplaar en het Friesch
Museum bezat reeds een onversierde, die met
een analoge kam uit België afgebeeld is in het
Bulletin des Musêes Royaux du cinquante-
naire à Bruxel/es, 1912, p. 13 en 14.

XX. Cornjum, terp waar de kerk op staat.
200—242 Diverse oudheden, waaronder scherven van terra-

sigillata; een ijzeren stijgbeugel, die één rechte
kant heeft, en de reeds in het vorige verslag
beschreven voorwerpen. Alles meerendeels in
1914 ontgraven.

Cl. Ferwerd, Burmaniaterp.
1230—1334 Behalve de in het vorige verslag reeds ver-

melde stukken, nog eenige bolpotten, een drie-
hoekige kam enz.

*) De eerste afdeeling omvat ook de in 1914 ontgraven terpoud-
heden, Yoor zoover nog niet in het vorige verslag vermeld.



179

CXLV Ferwerd, terp Foswerd.
Op deze terp, die blijkens na te melden mantelspeld,
reeds in de eerste helft der eerste eeuw n. C. be-
woond werd, verhief zich later het klooster „Bethania",
gewijd aan Johannes den Dooper, in de wandeling
ook genaamd, klooster Foswerd. Zie over dit klooster
Reimers, Friesisehe Papsturkunden, blz. 6 en 45 en
H. G. Cannegieter, Set klooster Fosiverd. Friesehe volks-
almanak, 1846, blz. 44—58. Het zou in 1109 van
Ameland naar hier verplaatst zijn.

No. 1—68 Bronzen aucissa- mantelspeld (no. 68), zonder naald.
Eerste exemplaar van dien aard uit de terpen,
komen na den tijd van Nero zoo goed als niet
meer voor. Van de 57 te Haltern gevonden fibu-
lae behooren 41 tot het aucissa-type. Zie o. a.
Ritterling, Hofheim (1913) S. 133 en 135.
No. 61, klein bronzen armbandje met bolknoppen
aan de beide uiteinden, Saksisch (?). Enkele stuk-
ken uit den kloostertijd worden onder de latere
aanwinsten beschreven.

XXVIIc. Ferwerd, Kloosterterp (no. 98).
80—185 Behalve het in het vorige verslag reeds vermelde

en inmiddels door R. Ligtenberg in het Bulletin
van den N. O. Bond afgebeelde houten doopvont,
zijn nog te noemen: no. 163 de helft van een
zeldzame bekervormige urn. Ruw gevormd en
grijs rood van tint. Vorm ongeveer als van Giffen,
Die Fauna der Wurten, Taf. I, 18. Deze voor
geheele reconstructie vatbare urn is gevuld met
verbrande skeletdeelen, hetgeen gelijk bekend, be-
houdens bij Saksisch vaatwerk, bijkans niet voor-
komt in de terpen. Hoog 0.1.3 M. Grootste middell.
ongeveer 0.19 M.; eerste of tweede eeuw n. C.
No. 185, kleine, lunulavormige halsband van brons.
Diverse sigillata-scherven.

LXXXIIo. Hichtum, terp Wijbranda-State (no. 326).
324—405 Diverse voorwerpen, waaronder vaatwerk met geo-

metrisch ornament en no. 388, bodemfragnaent van
terra^sigillata met gedeelte van een fabrieksstempel.

CXXXIX Hdw.erd, terp bij -het station.
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No. 1—6 Waaronder: no. 1, bronzen handvat van een bek-
ken, Romeinsch en versierd met twee panterfigu-
ren; no. 3 fraai fragment van een kom van terra-
sigillata.
No. 5 resten van een Romeinsche (?) lederen schoen,
met vele spijkers met platte koppen.

CXLIII Kubaard, terp „Groot Loopens" ten westen van
Kubaard (no. 290).

1—110 Vele scherven van vroeg Friesch vaatwerk met
gekartelde randen en no. 85 een vollege pot (zeld-
zaam) van deze soort. Gevonden op de mestlaag
en wel 2.50 M. onder de kruin. Hoog 18 cM.;
midd. 21 cM. Diam. voet, ongeveer 9 cM. Ook
eenige geometrisch versierde scherven en no. 87,
fragment van een late kom van terra-sigillata, die
9 cM. hoog is en o. a. versierd met een leeuw en
tweemaal een menschelijk figuur, met de handen
op den rug. Gevonden 1 M. onder den kruin in
een ongeveer 3.50 M. hooge klamp.
Nos. 107—110, geschenken van den heerR. Troost
te Kubaard.

XIV/. Leeuwarden, Hoogterp bij.
23—26 Kegelvormig gewicht en spinklossen van gebakken

aarde.
Geschenk van den heer H. C. Boersma alhier.

XlVa Leeuwarden, Huisstede op den hoek van de Wijde
Gasthuissteeg en het Perkswaltje.

3—6 Scherven van vaatwerk: o. a. van een middel-
eeuwsche bolpot, die met asch gevuld, tusschen
de wortels van een boom zat. Fragmenten van
gedateerde schotels uit het begin der 17e eeuw
(ringeloorornament). Alles ontgraven bij het af-
breken van een huisje ter plaatse voormeld.
Geschenk van Mr. P. C. J. A. Boetes, namens
het St. Anthony-Gasthuis.

LII. Marssutn, Ritzumaburen (no. 71), ten zuiden van
het dorp.

144—206 Diverse oudheden, waaronder scherven van geo-
metrisch versierd vaatwerk en terra-sigillata.

XXVIII&ts Oosterbeintum, (no. 87). Hooge, vrijliggende terp.
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Deze terp is in 1915 vrij geregeld van wege het
museum bezocht en door mij ter sprake gebracht
in het Bulletin v. d. Ned. O. Bond, 1915, blz. 134.

No. 24—64 Ontgraven in 1914, waarbij no. 61, een bronzen,
kruisvormige fibula van het Nijdam-type, tezamen
met een andere fibula (62) en een driehoekige
beenen kam gevonden op een skelet.

65—186 Vele gave Friesche potten, o. a. ooren-typen met
de draagtouwen er nog aan bevestigd en no. 111
een gave kinderrammelaar in vogelvorm. Hoog
10.5 cM. Gevonden op de mestlaag en wel 1.80
M. onder de oppervlakte. In deze terp komt veel
Friesch vaatwerk met gekartelde randen voor.
No. 168, vierkante, zeer zacht gebakken kandelaar
of draineerbuis (?); lang 21 cM. No. 182 hoornpit
van een oeros. No. 184, randfragment van een
kom van terra-sigillata pi. m. 200 n. C.

CXX1II. Tzum, terp „Groot Tolsum" op de Vlaren.
334—346 De laatste vondsten uit deze thans afgegraven terp,

waaronder no. 346, het reeds in de vorige Vrije
Fries blz. 229 vermelde Romeinsche schrijftafeltje
van hout, met sporen van cursiefschrift in de over-
blijfselen van de zwarte waslaag. Breed 13.8, hoog
11.7 cM. Aan twee kanten îeivormig uitgediept,
met een rand van ongeveer 1 cM. In 1914 ont-
graven in het zwart, ongeveer 15 cM. beneden
Friesch Zomerpeil, volgens de gravers. Op deze
terp werd geregeld aanteekening gehouden van
de hoogte waarop de oudheden gevonden werden.

CXXXI. Witmarsum, Hoogterp.
34—144 Waaronder: no. 133 een Friesch-Saksische bron-

zen mantelspeld van het Nijdam-type, met langen
naaldhouder. Lang 10 cM.

LXXVII». Wijnaldum, terp te (no. 171).
152—214 Diverse voorwerpen, waarbij no. 214, het in de

inleiding van het vorige verslag vermelde beenen
voorwerp met magische runeninscriptie. Lang 9.7
cM. Onderscheidene sigillata scherven

CXLIV. Wijnaldum. Terp „Voorrijp", ongeveer 8 minuten
ten O. van het station van de lokaalspoor.
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No. 1—42 Waaronder: no. 11, groot rand- en buikfragment
van een versierde terra-sigillata kom uit de tweede
eeuw, met de voorstelling van een door een leeuw
aangevallen paard; no. 17, randfragment Van een
bord met barbotineversiering; diverse kleinere si-
gillatascherven en nog een groot fragment van een
wrijfschaal (no. 12) met leeuwenbek-tuit (laat). No.
37, een gebroken merovingische fibula van brons,
met rechthoekig achterstuk; no. 33, verzameling
van 61 beenen spijkers, bij elkaar gevonden op
ongeveer 1.50 M. onder de oppervlakte. Lengte
ongeveer 7.5 cM. No. 10, bijkans volledige terra-
nigra beker, hoog 16.2 cM.; diam. 22.5 cM. Ge-
vonden ongeveer 0.60 M. onder de rails en 1.50
M. onder de oppervlakte, aan den oostkant v. d. terp.

Verder nog diverse oudheden uit de terpen te Cornjum (115

nos. 33—37); Cornjtsm (120 nos. 413-436); Kimswerd (121
nos. 48—66); Lichtaard (129 nos. 8—16); Kubaard (138 nos.
34—44); Franeker, Bangaterp (140 nos. 1—38).

II. Voorwerpen uit de periode nà 1000 n. C.

145 no. 16 Mes met heft van brons, o. a. versierd met gegra-
veerde ruiten, waarin tweemaal een menschelijk
aangezicht en voorts met ruwe palmetten (?). Lang
21 cM. Heftlengte 9 cM. Vroeg middeleeuwsch.
Uit de terp Foswerd onder Ferwerd.

145 no. 63 Baksteen, 25 x 14 x 8 cM. De voorkant is ge-
modelleerd tot een ramskop en heeft vrij zeker
tot kraagsteen gediend aan een kloostergebouw.
Uit de terp Foswerd onder Ferwerd.

53 e no. 17 Langwerpig rand(?) tegeltje van bruin verglaasde
aarde, versierd met twee gele leliën. Veertiende
eeuw.

33 e no. 18 Fragment van een beeldje van pijpaarde: het
Christuskind met een duif.

53 e no. 19 Ivoren dolk- of mesheft met geciseleerd beslag van
zilver, dat met drakenfiguren en een menschenkop
versierd is. De uithollingen zijn nog gedeeltelijk
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met zwart (niello) gevuld. Fraai werk. Vermoede-
lijk nog romaansch.
De voormelde nos. 17—19 zjjn ontgraven in de terp
Monnikebaijum onder Winsum, en staan ongetwij-
feld in verband met het voormalige klooster aldaar.
Geschenken van Mr. W. J. van Weideren baron
Rengers te Leeuwarden.

Friesch zllversmidswerk.

No. 1857 1,642. Zilveren doosje, plat-rond. Op het deksel het
wapen van Friesland en Het omschrift: „Sigillum
ordinum Frisiae". Op den bodem een familiewapen
met omschrift : „Enmus Idema Notarius Publicus
1642". Diam. ongeveer 5 cM.
Idema was in 1642 notaris te Beetsterzwaag. Zie
Koopmans. Het Notariaat in Friesland.
Geschenk van den heer J. van der Veen te Arn-
hem, namens wijlen zijne echtgenoote Hendrietta
Elisabeth Hesse.

1856 Vierkant trouwkistje van zilver, met gebogen deksel.
Versierd met graveerwerk o. a. aan de voorzijde de
borstbeelden van een jeugdig paar. Op den bodem
leest men:
Hotu daer jonckvrou die ick bemin. Daer is myn trou
myn hart en sin. Eete Gosses 1650. Gosse Eetes 1685.
Keur Stavoren (?). Geschenk alsvoren.

1855 1655. Zilveren kroes met graveerwerk versierd en
een familiewapen waarnaast staat: „Folckert—Rinses.
I)e bodem wordt gevormd door een munt van Gustaaf
Adolf van het jaar 1618. Geschenk alsvoren.
Keur- Dokkum — jaarletter C — ster.

1853 Zilveren bouilloir, stijl Lodewijk XVI, versierd met
twee gedreven medaillons, waarin telkens een ba-
zujndragende maagd. Het onderstel is gegoten. Ver-
vaardigd te Leeuwarden door L. Oling.
Keuren: Oling — Leeuwarden — Friesland — jaar-
tetter I.
Geschenk alsvoren.

1854 Zilveren theepot, Lodewijk XVI. Versierd met twee
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gedreven medaillons, waarin telkens een kopstuk.
Vervaardigd te Leeuwarden door H. Dauw.
Keuren: gekroonde H. D. — Leeuwarden — Fries-
land — jaarletter G.
Geschenk alsvoren.

No. 1858 Kerkboek (modern) met antique gouden haken, Lode-
wijk XIV, waarop staat B.C: B. 1738enG.K. H. 1851.
Geschenk alsvoren.

1859 Plat, vierkantig kistje van uitheemsch hout, opgelegd
met schildpad en met een kader van been, dat met
intarsiawerk versierd is. Beslag van zilver: hengsels
en slotplaat. Indisch werk uit de 17e eeuw, of Euro-
peesch werk naar Oostersche voorbeelden.
Geschenk alsvoren.

Schildergen en teekenlngen,

1861 Otto de Boer. Familiegroep, voorstellende de ouders
en de zuster van den schilder. Gemerkt: O. de
Boer, pinx(it) 1820.
Dit stuk hing, volgens aanteekeningen van den laat-
sten bezitter, oorspronkelijk in het koffiehuis „de
Benthem", te Leeuwarden, waarvan de vader van
den schilder de kastelein was. Olieverf op doek.
In den dag 1.22 M. br. en 0.94 M. hoog.
Geschenk van mevrouw B. L. v d. Meu/en—Taco-
nis en van den heer S. A. B. Taconis, beiden te
Leeuwarden.

1862/4 Eenige schetsen op papier, door Otto de Boer.
Geschenk alsvoren.

1865 Petrus Groenia. Hoogst belangrijke teekening in O.I.
inkt, voorstellende de den 19 Mei 1798 te Leeuwar-
den gehouden optocht en verdere plechtigheid op
het aannemen der Staatsregeling van het Bataafsche
volk. De stoet heeft de „Lange Pijp" bereikt.
De voorstelling komt geheel overeen met de beschrijving
in het bijgevoegde en zeldzame gedrukte programma
getiteld: Optogt en verdere Plegtigheid enz. Zie ook de
uitvoerige beschrijving der naar deze teekening vervaar-
digde copie, in Eekhoiï, De stedelijke kunstverzameling, blz,
86. In lijst, achter glas: 0.66 X 0.53 M.
Geschenk alsvoren.
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No. 1841 Louis Apol. Sneeuwlandschap: laan van hoog ge-
boomte, waarin een met hout beladen wagen. Olie-
verf op doek, in vergulde lijst. Hoog 0.98 en breed
0.78 M. (z. 1.). Dit stuk werd den schenker, wijlen
Dr. Greidanus, hofarts van H. M. de Koningin Moe-
der te Baarn, aangeboden ter gelegenheid van een
jubileum.

Dirersen.

1847 Gebeeldhouwde leuningstoel van notenhout met ge-
slingerde stijlen. Omstreeks 1700. Gerestaureerd.
Geschenk van den heer Mr. R. baron van Harinx-
ma thoe Slooten te Beetsterzwaag.

1851/52 Twee loodgietersmerken, afkomstig van de Oldehove
te Leeuwarden.
Geschenk van den heer G. J. Veenstra, a/hier.

1860 Uzeren lengtemaat, zoogenaamde „Toise" (vaam).
Aan de eene zijde staat „Deux mètres, met verdee-
ling in decimeters, en aan de andere zijde „toise",
met verdeeling in zes Parijsche voeten en de naam
van den fabrikant „M. Baradelle" te Parijs. In 1813
door de regeering te Parijs aan den Prefect van
Friesland toegezonden.
In bruikleen van de Provincie Friesland,

1842/3 Twee houten maten met koperen banden nl. een
waarop staat „2 Ned. Kop — 2 Litre" en een waarop
staat „1 Ned. Kop — Litre".
Geschenk van den heer J. Otma te Leeuwarden.

1850 Groot linnen laken met geborduurden rand. In de
lengte in twee deelen verdeeld door een geborduurde
strook. Aan het hoofd van iedere helft de letters
I. S., en daartusschen een gekroond ornament.
Geschenk van Mevrouw Mr. R. A. Fockema te
Leeuwarden.

1844 Bloempot van roode aarde met versiering betrekke-
lijk op het huwelijk der Koningin in 1900 en o. a.
het opschrift „Aan de kinderen van Amsterdam".
Geschenk van den directeur der gemeentewerken
a/hier.

1846 Grijs en blauw kannetje met tinnen deksel, van
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Nassausch fabrikaat. Volledig doch gebroken. Ge-
vonden in de Workumermeerpolder.
Geschenk van den heer G. Beden te Workum,
namens de Neder/andsche Heidemaatschappij.

III. Aanwinsten van het munt- en penningkabinet.

1322 Romeinsche d,enarie (zilver) met naar rechts gewend
hoofd en vrijwel onleesbaar geworden omschriften.
Gevonden in de terp te Oosterbeinturn.

1318/21 Drie zilveren denariën van Lodewijk het kind (899—
911). geslagen te Straatsburg en één defecte denarie
van Berengarius I, koning en later keizer van Italië
(887—924), alle vier ontgraven in de terp te Midlum
op 1 M. diepte en wel de laatstgemelde reeds in
1911 met de bekende muntvondst, waartoe blijkbaar
ook de drie eerstgemelde behooren, die bijkans op
dezelfde plaats gevonden zijn ,en wel den 19 April
1915, toe.n men weer begon te graven ter plaatse
waar men in 1911 was opgehouden. Deze vier mun-
ten en de overige munten zijn door ondergeteekende
beschreven in de studie over „Les trouvailles de
monnaies carolingJennes etc." blz. 53 v.v.

1310—17 Acht zilveren munten, ontgraven in de terp te Licht-
aard en blijkbaar behoorende bij de zeven aanver-
wante munten, mede aldaar gevonden en in het
vorige verslag beschreven onder de nos. .1303—9.
Van deze acht zijn vijf Vlaamsche leeuwengrooten
van Louis de Nevers (1322—46). Vz. kruis en
,L' VjQ— OVI— CO-MES. Kz. Leeuw en
MONETA FLAND.
Verder zijn er twee leeuwengrooten van Willem V,
graaf van Holland (1346—1359). Vz. Guil — lelm —
Dux C — omes en een kruiz. Kz. Mpneta Hol'and
rondom .een ,}eeuw. v. d. Chijs VI no. 18. Van deze
soort is er ook een bij de zeven in het vorige ver-
slag vermelde munten, waarvan de andere zes
Vlaamsche leeuwen-:groQten zijn alsboven vermeld.
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De achtste munt is weder een groot van Willem V
van Holland, doch met het Hollandsch-Beijersche
wapenschild. V. d. Chijs, pi. VI no. 23. Vrij zeld-
zaam.

A 1324 1622. Snaphaan-schelling van Friesland. Vgl. Ver-
kade 128 no. 2.
Geschenk van den heer W. W. Wichers Wierdsma
te Hilversum.




