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Als over penningen wordt gesproken, kan dat twee dingen betekenen.
Het kan zijn dat kleine zilveren muntjes worden bedoeld ter waarde van

1/240° Karolingisch pond. Dergelijke muntjes zijn van de 8 tot de 13°

eeuw op vele plaatsen geslagen en worden ook wel denier of — in het
Latijn — als denarius aangeduid.
De benaming penning wordt ook gebruikt voor muntachtige metalen
voorwerpen, die niet bedoeld zijn als betaalmiddel, maar vervaardigd

zijn als herdenkings- kunst- of gebruiksobject.

Met betrekking tot Dokkum zijn beide betekenissen van toepassing.
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In deze brochure wordt een poging gedaan tot een inventarisatie te komen van alle munten en penningen die vervaardigd zijn in, of betrekking hebben op de stad Dokkum. Daarbij is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur op dit gebied en de collectie van streekmuseum het
Admiraliteitshuis. Vooral deze laatste bron heeft enkele verrassingen
opgeleverd. De schrijver is dank verschuldigd aan de conservator van
het museum, Drs. Ihno Dragt, voor zijn welwillende medewerking, de
heer H.J.A. Popma voor zijn waardevolle aanwijzingen en Margreet
Evertsen voor het verzorgen van het fotomateriaal.

keizer de kerstdagen heeft doorgebracht, keert
hij ziek naar huis terug, waarna hij al spoedig
sterft. Op zijn naam is gemunt in de steden
T-

Denier of penning
op naam van Ludolf
IV. Vz. kop met
omschrift CONRAD
IMPET. Kz. kruis
met omschrift FRESONIA. De munt
zelf geeft dus niets
prijs over de plaats
van herkomst.

Penning of denier

op naam

van Bruno

III geslagen te
Dokkum. Hoe belangrijk de muntslag was in die tijd,
blijkt wel uit de vele
vondsten tot ver ín
Rusland aan toe.
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de elfde eeuw behoorde het gebied van
het tegenwoordige Friesland tot het Heilige
Roomse Rijk, waar in de periode die we hier
bespreken geregeerd werd door keizer Koenraad II de Saliër (1024-1039). Deze gaf Friesland ín leen aan de Brunswijkse graven. De eerste was Ludolf IV. Van hem is een aantal munten teruggevonden die aanvankelijk door de bekende numismaat Drs. A.T. Puister zijn toegewezen aan Dokkum. Latere onderzoekers menen dat de munten zijn geslagen in Bolsward.
Als Ludolf IV in 1038 komt te overlijden,
wordt hij opgevolgd door zijn oudste zoon
Bruno [Il en van hem weten we zeker dat hij in
Dokkum munt heeft laten slaan.
Inmiddels is Koenraad II ook overleden en
opgevolgd door zijn zoon Hendrik III (10391056). Deze is een halfoom van Bruno.
Bruno III (1038-1057) is graaf van Brunswijk,
Staveren en van Ooster- en Westergo en Islego.
Voor hij sneuvelde in een gevecht met Otto,
Markgraaf der Noord-Saksische Mark, die er
op uit was de jonge koning Hendrik IV ten val
te brengen, had hij kans gezien een omvangrijke muntslag op gang te brengen in Dokkum,
Bolsward, Leeuwarden en Stavoren.

Bij gebrek aan nakomelingen wordt Bruno op-

gevolgd door zijn broer, Egbert 1 (1057-1068).
Ook deze was een trouw aanhanger van de kei-

zerlijke partij en een gezworen vijand van de

Saksen. Nadat Egbert I in 1068 samen met de

Dokkum, Bolsward, Leeuwarden, Oldeboorn,

Westeremden en Stavoren.

Toen Egbert I1 (1068-1090) zijn vader Egbert I
opvolgde als Markgraaf van Thuringen, graaf
van Meissen, van Staveren, van Ooster- en

Westergo en Islego, moet hij omstreeks negen
jaar oud zijn geweest. Hij ontpopte zich al
spoedig als een der gevaarlijkste vijanden van
de Duitse koning, zijn neef Hendrik IV.
Uit alles blijkt dat deze Egbert een eerzuchtig,
onbetrouwbaar en driftig figuur moet zijn geweest, die er alles aan doet zijn neef en Heer afbreuk te doen en hij ziet er daarbij niet tegenop
samen te spannen met de Saksers, de verklaarde vijanden van Hendrik IV. Waar het niet
lukt met de wapenen, veinst hij vriendschap en
onderworpenheid.
Na herhaalde malen van ontrouw en verraad
(1077, 1086 en 1089) worden hem de lenen
Staveren, Ooster- en Westergo en Islego definitief ontnomen en door Hendrik IV geschonken
aan de Maartenskerk te Utrecht.
De hierboven afgebeelde munt is in feite een
imitatie van de in heel Europa zeer populaire
denariën van het Duitse Goslar. Het is ook een
bewijs temeer, dat er hoofdzakelijk werd gemunt voor de export en voor een groot circulatiegebied.
De munten, geslagen op naam van de Brunswijkse graven, worden tegenwoordig algemeen
aangeduid als Brunonen. Gezien het grote aan-

Penning of denier,
Egbert I, geslagen
te Dokkum.

tal dat tot op heden terug is gevonden en het
grote verspreidingsgebied, van IJsland tot ver
in Rusland, moet de aanmunting zeer aanzienlijk zijn geweest. Op naam van Egbert Il is gemunt in de plaatsen Dokkum, Bolsward,

Leeuwarden, Oldeboorn, Garre(ls)weer, Westerheem, Stavoren en Winsum.

Uit onderzoek, onder andere door A.T. Puister,
zijn aanwijzingen naar voren gekomen die er
op wijzen dat de muntslag in deze periode zeer
strak. was georganiseerd.
Mogelijk werden alle benodigde stempels centraal te Dokkum vervaardigd waarna, mede uit
veiligheidsoverwegingen, op zo veel verschillende plaatsen werd gemunt. Behalve een
gemakkelijker bediening van de klanten van de
Munt voorkwam men op deze wijze een te
grote concentratie van kostbare materialen op
één plaats en dat was geen overbodige luxe in
die woelige tijd.

Denier of penning
Egbert II, geslagen
te Dokkum. Op de
vz. het portret van
de Duitse keizer 'en
face’, + ECBERTVS,
Kz. Borstbeeld van
Simon en Judas
met een kruisje
tussen de hoofden.
Daaromheen de

stadsnaam.

Nog eenmaal, in het jaar 1101, wordt een Brunoon met Friesland beleend. Dat was Hendrik
van Nordheim of de Dikke. Deze huwde in
1086 met Geertrui, een zuster van Egbert IL.
Het leen is hem niet goed bekomen, want bij
aankomst in Friesland werd hij in een hinderlaag gelokt. Toen hij over zee probeerde te ontkomen, werd hij nabij Stavoren door schippers
verwond en tenslotte verdronken.
Nog even schijnt Hertog Magnus (overleden
1106) aanspraak te hebben gemaakt op Friesland, maar ook daar kwam niet veel van te-

recht.

Stedelijke muntslag in Dokkum
De

het ontbreken van een sterk centraal gezag en een goed georganiseerde
muntslag in de 15de eeuw en door de opkomst
van de steden die zich steeds machtiger gingen
voelen, ontstond er een in wezen illegale stedelijke muntslag. Tot voor kort waren munten bekend van de steden Leeuwarden, Bolsward,
Sneek, Franeker en Workum. Van deze steden

kon alleen Leeuwarden zich op een wettelijk
muntrecht beroepen.
Door een gelukkige vondst te Heiligerlee in het
voorjaar van 1999 kan nu ook Dokkum aan dit
rijtje worden toegevoegd. Gevonden werd een
halve kromstaart die gezien het type gedateerd
moet worden omstreeks 1430.

Kromstaart Dokkum, ca. 1430. Op
de voorzijde een
dubbelkoppige adelaar met tussen de
poten een gedeeld
wapen met links
een wassenaar en
rechts een stralende zon. Omzchrift: BENEDICT
QVI VENIT, gezegend hij die komt in
de naam des Heren. Op de keerzijde een kort gevoet kruis met in de
hoeken afwisselend
een maan en een
zon. Omschrift:
MONETA NOVA
DOCKVM, nieuwe
munt van Dokkum.
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Historiepenningen
T-:

het jaar 1572 werd Dokkum door de
Spaanse krijgsoverste Casper de Robles,
dezelfde die zoveel heeft gedaan voor het herstel van de Friese dijken na de Allerheiligenvloed in 1570, geplunderd en werd het Spaanse
en
gezag weer stevig in het zadel geholpen. Daar
Hesen es je
slok,
Jl
[oee
komt echter weer een einde aan als in 1580
mh 0 Ee
ER. graaf van Hohenlohe Dokkum voor de prins
1
la,
|
Wee venmerent | Van Oranje weet te heroveren. Willem Lode-

Ke

Wenden
“Me ERREEE

an de Friese Stadhouder, zorgt er dan voor

| CAL Cr gelden worden vrijgemaakt om de stad in
| staat van verdediging te brengen en de wallen

__ te herstellen.

Aangespoord door angst voor de Spaanse overste Verdugo, die in Groningen de plaats van
Rennenberg heeft ingenomen, gaat men voortvarend te werk en op 1 oktober 1582 is het karwei officieel geklaard. Ter gelegenheid daarvan
wordt in opdracht van de magistraat te
Leeuwarden de oudst bekende Dokkumer herdenkingspenning geslagen. Hoewel tamelijk
eenvoudig van uitvoering, is deze penning
waard goed bekeken te worden, omdat zij veel
prijsgeeft over de geschiedenis van de stad.

men nog wel eens horen vertellen dat deze aan
het wapen zou zijn toegevoegd na de verovering door de Friezen en de Hollanders van de
stad Damiata tijdens de vijfde kruistocht in
1217 onder graaf Willem I. Hiervoor zijn geen
bronnen bekend. Veel waarschijnlijker is, dat
het wapen van Dokkum is afgeleid van het
tegen- of contra-zegel van de stad.
Op de keerzijde is in notendop een deel van de
geschiedenis van de stad te lezen. We geven u
de vertaling:
'OBBO, HERTOG VAN FRIESLAND, HEEFT
DOKKUMBURG GESTICHT IN HET JAAR
248, ALWAAR KONING GONDEBALD DE
STAD DOKKUM MET WALLEN HEEFT OMRINGD EN GOUDEN MUNT SLOEG IN HET
JAAR 739; DE WALLEN VAN DOKKUM ZIJN
GESLOOPT IN 1414, HERSTELD IN 1419,
GESLOOPT IN HET JAAR 1422, HERSTELD
IN 1516, GESLOOPT
IN HET JAAR 1531,
HERSTELD IN 1582.'

Het is een verhaal dat met enige reserve beke-

Op de voorzijde zien we, omgeven door de

ken moet worden. Het stichtingsjaar van de
stad dat genoemd wordt is een schot in het donker. Wie hertog Obbo wil aanzien voor Abbo,
de stadhouder van Pepijn de Korte, (715-768)
moet 500 jaar geschiedenis verdoezelen of beweren dat de stem-

1582, zilver 49

TATEM FRVSTRA VIGILAT CVSTOS PSA

2 heeft verwisseld.

komt ook voor ín
goud (AH 840).

geefs waakt de wachter, psalm 127, het gehelmde wapenschild van de stad.
Over de maan of wassenaar in dit wapen kan

Penning op het her-

stel van de vesting-

werken te Dokkum _ spreuk: S/ DOMINVS NON CVSTODIAT CIVI-

mm. De pen-ning _ 727, als de Heer niet waakt over de stad, ver-
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Geen enkel houvast dus. p
Voorde bewering dat
koning Gondebald in 739 gouden munten zou
11

hebben laten slaan is geen enkel bewijs gevonden, maar onmogelijk is het niet.
Gedurende de 7e en 8e eeuw werden op onbekende plaatsen munten, de zogenaamde Friese
imitaties, geslagen. Waarom zou een van die
plaatsen niet een terp zijn geweest, gelegen aan
een zeearm met een boeren- en handelsgemeenschap, die later Dokkum is gaan heten?
In elk geval waren er in deze omgeving voldoende activiteiten en mensen om Bonifatius te
verlokken de streek te bezoeken!
Het vervolg van het verhaal op deze penning,
waarbij voortdurend sprake is van afbraak, dan
wel opbouw van de veste, geeft een aardig
beeld van de woelige late middeleeuwen.
Een ander stukje Dokkumer geschiedenis is te
vinden op een penning, die is gewijd aan de
opening van de Stroobosser Trekvaart in 1657,
De vroede vaderen en de burgerij van de stad
hadden hoge verwachtingen van deze verbinding naar het Groninger achterland en er werd
een enorm bedrag in geïnvesteerd. Toen de
nieuwe waterweg in ge-

{bruik werd genomen

{ontvingen de leden van
de commissie, die toe-

te,.| zicht hadden gehouden

* wordt voortgetrokken
door een ruiter te paard. Bovenaan, in een cirkel, een afbeelding die wij kennen van het ze12

gel van de stad en het omschrift: RINCIPIS

AUSPICHS LECTOR NOVA FOSSA CREATA EST;
INTER MORTALES QUIS NEGET ESSE DEUM,

onder het gezag van de prins, lezer, is de
nieuwe trekvaart gemaakt; wie loochent hem
nu, onder de stervelingen, onsterfelijk te wezen. Van de tekst op de keerzijde geven wij u,
kortheidshalve, alleen de vertaling:

DEN 9 DEN JULI 1654 ZIJN, TOT NUT VAN HET
ALGEMEEN, DE WEG EN TREKVAART VAN
DOKKUM OP GRONINGEN EN OMMELANDEN
BEGONNEN (ZIJNDE) DOOR DE STATEN VAN
FRIESLAND VERGUND, DOOR HET HOF
GOEDGEKEURD EN ONDER HET GEZAG VAN
PRINS WILLEM FREDERIK VAN NASSAU. ENZ.
IN MAAM VAN DEN RAAD, WISSEMA, POTTER,
SUYDERBAEN, JUNIOR, IDTSKEMA, FINCK,
WAELWIICK, BOOM, EN UIT DE GEMEENTE
RADBODUS EN HOOCHACKER 1656
VOLTROKKEN, TOEN P. VELTDRIEL SECRETARIS, EN W. CONRADI RENTMEESTER WAREN.
VOLGENS RAADSBESLUIT GEMAAKT.

AE
OET
/ LABOKO PURLICO VIART FOAATEAC

roma
GRONINOAM,ACTN
MGEDE CERCU MEAT
8

Deze vertaling vanuit het Latijn is ontleend aan
‘Beknopte geschiedenis van Dokkum’, nov.

1953

Met de trekvaart is het slecht afgelopen. De tolopbrengsten bleven ver beneden de verwachtingen en uiteindelijk was Dokkum verplicht het
grondbezit buiten de wallen over te doen aan de
aangrenzende gemeenten. In een resolutie van
10 januari 1662 van de Staten van Friesland
kPrijgen de Dokkumers nog eens onder de neus
gewreven dat het rechtsgebied van de stad eindigt in de stadsgracht en aan het uiteinde van
de valbrug.

Afgietsel van de
gouden penning op
de opening van de
Stroobosser Trekvaart 1657. Op de
keerzijde worden
de namen vermeld
van de leden van

de commissie die

toezicht hield op de
uitvoering van het

werk (AH 848).
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uit 1686 werd nog in 1939 in het Engels ver-

Familiepenningen.
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omtiegenineen

taald ten behoeve van Zuid-Afrika.

zijn nauw verwant aan

de hiervoor besproken historiepennin-

gen. Het verschil schuilt er in, dat ze niet naar
een algemene historische gebeurtenis verwijzen, maar naar een belangrijk persoonlijk of familie gebeuren.
Zo'n gebeurtenis vormde het overlijden van de
in Dokkum geboren rechtsgeleerde professor
Ulricus Huber in 1694. Zijn dood wordt herdacht op een gegraveerde zilveren penning. Op
(de voorzijde binnen een dubbele cirkel twee
{handen die uit de wolken tevoorschijn komen
en waarvan de linker de rechter een toorts overreikt. In het omschrift TRADO CURSU LAMPADA, ik geef de fakkel in de loop over. De
woorden zijn door ornamenten gescheiden.

Een andere familiepenning werd geslagen ter
ere van de in Dokkum geboren Sabe Tolma, ter
gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als medisch Professor te Utrecht.
Over deze penning zijn op dit moment geen nadere bijzonderheden voorhanden.

Kz. NATUS DOCCUM . XIII MARTII MDCXXXVI DENATUS FRANEQ VIII NOVEMBRIS MDCLXXXIV, geboren te Dokkum 13 maart 1636, overleden te Franeker 8
november 1694, Omschrift: ULRICUS

HUBER I.U.D.R. ET SUPREMZ FRISOR
CURIE EX SENATOR, Ulricus Huber, Dr. in
de beide rechten en oud-raadsheer in het Hof
van Friesland.

Gegraveerde rouwpenning op prof. Ulricus Huber door
Wiert Westerveld,
zilver 64 mm (coll.
Fries museum).
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De man, aan wiens overlijden deze penning is
opgedragen, was ook internationaal gezien een
vermaard rechtsgeleerde en zeker een van de
briljantste professoren, die verbonden zijn ge-

weest aan de Franeker Academie. Zijn belang-

rijkste werk 'Hedendaagsche Rechtgeleerdheid!'
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Vroedschapspenningen

Dit zijn de restanten van zon, maan en 12 sterren die op het oudste stadszegel voorkomen en
die mogelijk een verwijzing vormen naar de
vroegere Mariaverering in Friesland
(Openbaringen 12:1), 'En er werd een groot teken in den hemel gezien: een vrouw, met maan
en zon bekleed, met de maan onder haar voeten

en een krans van twaalf sterren op haar hoofd’.
Het omschrift luidt: SIGIL(lum) MAIUS CIVIT(atis) DOCCUM(ensis), grootzegel van de
stad Dokkum.

Oe

de vroedschapspenningen van de
stad Dokkum heeft lange tijd verwarring bestaan. Van Loon meende, waarschijnlijk
misleid door de tekst op de keerzijde, te maken
te hebben met een tweede uitvoering van de
herdenkingspenning van 1582, opgedragen aan
het herstel van de vestingwerken.
De tekst OBBO DUX FRISLE DOCCEMBURG enz. is letterlijk van deze penning overgenomen.

„\c\k

In 1903 werd door de Leeuwarder numismaat
S. Wigersma Hz aannemelijk gemaakt dat de
kleine penning is ontstaan in het begin van de
18e eeuw en bedoeld was om uitgereikt te worden aan de vroede vaderen van de stad.
De beeldenaar op de voorzijde is afgeleid van
het aloude grootzegel van de stad, waarop de
St. Maartenskerk staat afgebeeld waarboven
een maansikkel, drie sterren en de zon.

Van deze penningen is een viertal varianten bekend. Sommigen hebben als randschrift CONSULARIS DIGNITATIS DOCCUMENSIS
ANNUUM MONUMENTUM, jaarlijks teken
van de Dokkumer vroedschap. De tot nu toe
beschreven vroedschapspenningen zijn allen
geslagen uit zilver. In de collectie van het Admiraliteitshuis bevindt zich echter ook nog een
gouden en een niet eerder beschreven bronzen
exemplaar. Deze laatste is van het vierde, door
Wigersma beschreven type.

OI TA GO OLIEETAUR ATA
ASIC BMUTAASSA
NT
BRBPAUZATA
ef

ASR

fj

Vroedschapspenning van Dokkum,
waarvan de oudste
variant omstreeks
1705 moet zijn geslagen (AH 691).
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Gildenpenningen

4

ol

l

oen de bekende Friese numismaat Mr.

Jacob Dirks in 1878 zijn beschrijving

van de Noord-Nederlandse gildenpenningen samenstelde, slaakte hij de verzuchting dat zijn
pogingen om ‘berichten over gildenwezen en
gildenpenningen van Dockum te bekomen! vrijwel niets hadden opgeleverd. Gildenpenningen
van Dokkum zijn nog steeds uiterst schaars,

‚maar inmiddels zijn toch wat meer exemplaren
teruggevonden dan hij wist op te sporen.

Gildenpenningen zijn meestal gegoten of gegraveerd en dienden als 'legitimatiebewijs' of
als presentiepenning. De oudsbekende Neder|landse gildenpenningen zijn die van het St. Lucasgilde uit Middelburg uit het jaar 1588. De
oudst bekende Dokkumer gildenpenning is van
het bakkersgilde en draagt het jaartal 1678.
Deze gegraveerde messing penning heeft toebeLa 13 gas ele
(1
hoord aan Jurrien Jans, Backergesel, die op 20
Jansen
Hooy: haal
bt.
maart 1678 burger van de stad werd.
Jansen
3 beachen ;
Een andere penning die aan Dokkum kan worden toegeschreven, is van het schoenmakersOp gildenpenningen
gilde. Op de voorzijde een ossenkop, schoen en
zijn vaak voorwerpen
een els. De initialen DYVDW op de keerzijde
te zien, die met het vak zijn die van Dierck Ysaacs van der Werff
van de drager te ma(1760-1829). Ook deze gegraveerde penning is
ken hebben. Hier zien
vervaardigd van messing.
we op de keerzijde
broodhalers ofwel
Nu doet zich het merkwaardige feit voor dat er
schietschoppen (WK
een penning bestaat van het jeneverstokersDokkum 1.1, coll.
gilde, waarop precies dezelfde initialen voorkoFries Museum).
men als op de voorgaande. Mr. J. Dirks om18

schrijft deze penning aldus: 'De Fortuin als naar /
gewoonte, staande op den wereldbol, een door
de wind van voorspoed strak gespannen sluier
in de handen houdende. Daar nevens de letters
D. IJ. van) d(er) W(erff). Kz. Eene
Jeneverstokerij met pomp, koel- en overhaalkuipen, vaten en een pompende arbeider, gedekt met den driekanten hoed, uit het laatst der

18e eeuw. Zilver, 40 mm!

Latere onderzoekers weten met deze penning
niet goed raad. Jaartal en nadere aanduidingen
omtrent de plaats van herkomst ontbreken. Om-\
dat nog niet is tegengesproken, dat de penning

£

in Dokkum thuishoort, handhaven wij haar hier

voorlopig.

In 1993 kwam het Admiraliteitshuis in het bezit
van een tot op heden niet beschreven penning
die, gezien de afbeelding op de keerzijde, zonder twijfel aan Dokkum moet worden
toegeschreven: boven het jaartal 1792 is het
wapen van Dokkum gegraveerd. Op de voorzijde een getuigd schip met aan weerszijden de
letters O A. Wie schuil gaat achter het monogram O A, dat behalve aan weerszijden van de
mast ook voorkomt op de vlag op de ach-

Penning van het
schoenmakersgilde
Dokkum 1781 op naam
van Dierck Ysaacs van
der Werff (WK Dok_kum 2.1, coll. Fries
Museum)

tersteven, is niet bekend.

De door Mr. J. Dirks
aan Dokkum toege-

schreven penning van
de jeneverstokers

(Dirks CXXVI).

19

Een rinkelbel vervaardigd uit een gegraveerde
zilveren penning met op de voorzijde een
schip, vertoont grote overeenkomst met het
hiervoor beschreven model. Op deze penning
lezen we de initialen G:S, M:J, en G:J. Omdat
deze rinkelbel/penning steeds familiebezit is
geweest kon worden nagegaan dat deze zeer
waarschijnlijk heeft toebehoord aan Geart Siesis die het beroep van scheepstimmerman uitoefende. Bij zijn overlijden was hij in het bezit
van een scheepswerf te Leeuwarden. De betekenis van de andere initialen konden niet worden achterhaald. Gezien de overeenkomst tussen de penningen is het zeer waarschijnlijk dat
beiden hebben toebehoord aan scheepstimmerlieden.

Penning van het
Scheepstimmerliedengilde? Dokkum
1792,

messing,

graveerd, 42mm
(AH 9313).

ge-

Rinkelbel vervaardigd uit een gegraveerde zilveren
penning, 62 mm,
1785 De oorspronkelijke bezitter was
waarschijnlijk de
scheepstimmerman
Geart Siesis.

Rest nog een penning waarvan de achtergronden niet konden worden achterhaald, maar die
qua materiaal en uitvoering grote gelijkenis

vertoont met de gildenpenningen. Het betreft

een gegraveerde messing penning van 35 mm.
Op de voorzijde een niet meer helemaal zichtbaar gedeeld (familie?)wapen met aan de linkerzijde (heraldisch rechts) een halve adelaar.
Het randschrift luidt: PYER WINTIES ANNO
1623. Op de keerzijde, binnen drie cirkels het

stadswapen.
Tot zo ver de penningen die met enige zekerheid aan een van de Dokkumer ambachtsgilden
toegeschreven kunnen worden.
Het is zeker niet onmogelijk dat er in de toekomst nog meer ontdekt zullen worden ontdekt.
JI.

Ù

drek bede

trouwt
vh

je Dollen
Pie

Mike Sjots,

Wijnkkes.

Niet nader toe te
schrijven penning
op naam van Pyer
Winties (AH 866).

(particulier bezit)
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Gebruikspenningen
|

ot de gebruikspenningen rekenen we de
penningen die dienden als legitimatiebewijs, als presentiepenning, of als bewijs van
betaling.
Dokkum zijn daar verschillende voorbeelden
van te vinden. Tot de verbeelding spreekt een
zilveren gegraveerde penning met op de voorzijde het koninkrijkswapen, compleet met wapendragers. Op de keerzijde de tekst:
COMMISSARIS VAN POLITIE DER GEMEENTE DOCKUM. Deze penning, voorzien
van een draagoogje, zal gediend hebben als teken van waardigheid van de bedoelde functionaris en als legitimatiepenning. De gewone
veldwachters van de gemeente moesten het met
wat minder doen. Zij waren voorzien van een
eenzijdig gelagen bronzen penning met het
stadswapen en het omschrift VELDWACHTER
DER GEMEENTE DOCKUM. Hoewel de
blanke keerzijde van deze penning er toe uitnodigt daar de naam van de drager te laten graveren, ontbreekt bij alle 13 exemplaren die wij
kennen een dergelijke tenaamstelling.

Een ander soort gebruikspenningen zijn de
brandweerpenningen. Voor Dokkum zijn dat
wat slordig uitgevoerde messing plaatjes van
ongeveer 35 mm met daarop de aanduiding S1
of S2 en een nummer.
Het S-nummer geeft aan bij welke brandspuit
de penning hoort en het andere is het persoon-

lijke nummer van de betreffende spuitgast.

Het precieze gebruik van dergelijke penningen
verschilde van plaats tot plaats, maar in de
meeste gevallen komt het er op neer, dat wanneer er brandalarm werd gegeven, de spuitgasten zich naar de hen toegewezen brandspuit
spoedden en daar als bewijs van aanwezigheid,
hun penning in een busje deponeerden.
Wie niet op kwam draven werd beboet en soms
was er een extra beloning voor degene die als
eerste arriveerde (bewijs de onderste penning in,
het busje). Of Dokkum ook een dergelijk beloningssysteem hanteerde, kon niet achterhaald
worden.
Een andere penning die betrekking heeft op de
brandweer, is een tamelijk kleine gouden gegraveerde penning met op de voorzijde het wapen van Dokkum en de tekst M.R. GORTER
OPPERBRANDMEESTER. De tekst op de
keerzijde maakt duidelijk waarom deze pen-

Penning veldwachter de gemeente
Dokkum, brons, 36
mm (AH 759).

———
|
Brandspuitpenning,
messing ca. 35 mm
(AH 1142).

ning werd vervaardigd: HULDEBLIJK VAN
DE BRANDMEESTERS,

ning is gevat in
Legitimatiepenning
commissaris van
politie, gegraveerd,
zilver, 42mm
(AH 823).
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een gladde
gouden rand en
voorzien van
een draagoog.

1864-1889. De pen-

[da

|
Penning ter ere van

Z

opperbrandmeester
M.R. Gorter, goud,

22 mm (AH 915).
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In de collectie van het Admiraliteitshuis bevin-

enz. De bedoeling is duidelijk: al op het eerste
gezicht is het uitgiftejaar herkenbaar. Alle jaartallen dragen op de voorzijde het stadswapen.
Op de keerzijde het jaar van uitgifte en een ingeslagen nummer.

|het wapen van de stad. Op de keerzijde een ge-

Het waarom, betreffende een jaarlijkse uitvoering in twee metaalsoorten, is ons onbekend.
Een verklaring zou kunnen zijn, dat hier sprake
is van penningen, bestemd voor gebruikshonden (jacht-, bewaking-, of trekhonden) en
dieren die voor de 'luxe!' werden gehouden, met
een daaraan verbonden verschillende tarifering.
We geven deze veronderstelling echter graag
op voor een beter gemotiveerde stelling!
Na in onbruik te zijn geraakt is de hondenpenning, thans voor de gemeente Dongeradeel, in
1992 opnieuw ingevoerd.

den zich ook enkele penningen waarvan het
soort materiaal waaruit ze zijn gegoten moeilijk
is vast te stellen. Waarschijnlijk betreft het een
ì lood/tinlegering.
Op de voorzijde, omgeven door een kabelrand,
tal, een onderstreepte F en het jaartal 1808. Uit
de Dokkumer collectie kennen we exemplaren
met de cijfers 9 en 33. Elders is een dergelijke
penning omschreven met de aanduiding 4j
(veiling Coin Investment 37-1991, no 278).
Waartoe deze penningen hebben gediend, is tot
8 nu toe niet duidelijk geworden. Geopperde mogelijkheden als gildenpenningen van het turfdragersgilde of bewijs voor betaling van
kanaalgeld konden niet voldoende worden onderbouwd.
Een mooi voorbeeld van alledaagse gebruiksOngeïdentificeerde
penningen werd gevonden in het depot van het
penning uit de
museum. Daar bleek zich een verzameling honcollectie van het
denpenningen te bevinden. Deze stammen uit
Admiraliteitshuis.
Gegoten uit een
de jaren 1880-1930. Van de meeste aanwezige
lood/tinlegering, ca. jaartallen is een messing en een zinken exem32 mm (AH 6811).
plaar voorhanden. Elk jaar is de vorm weer anders: rond, driekant, rechthoekig, schildvormig,
Dokkumer hondenpenningen uit de
jaren 1880-1930.
De elk jaar veranderende vormgeving diende om
de herkenbaarheid
voor de opsporingambtenaren te verhogen (AH 0884).
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Tot de categorie gebruikspenningen behoren
ook de door het Gemeentelijke gasbedrijf uitgegeven penningen.
In totaal kunnen vijf typen worden onderscheiden, geslagen in messing (geel koper) en zink.
Deze penningen zijn vervaardigd van messing
en komen voor met en zonder ‘knip’ in de rand.
Op het tweede type penning is het wapen van
Dokkum verdwenen. Het heeft plaats moeten
maken voor de simpele, door in vier richtingen
uitslaande vlammen omringde aanduiding
GAS. In de loop van de zestiger jaren zijn de
muntgasmeters in onbruik geraakt.

Gaspenning met op
de voorzijde het
stadswapen. Omschrift : GASBEDRIJF GEMEENTE
DOKKUM. Op de
keerzijde de aanduiding 1 M3 GAS.

Gaspenning Dokkum. Dit type is zowel in messing als
in zink geslagen.
Deze penning vertegenwoordigd niet
meer een bepaalde
hoeveelheid gas,
maar een geldwaarde.
25

|Devotiepenningen
)

Devotie
zijn de moderne opvolgers van de middeleeuwse pelgrimstekens, die de bedevaartgangers in vroeger dagen bij zich droegen en als bewijs van hun pelgrimage of ter verering mee naar huis namen.
Hoewel Dokkum door de eeuwen heen regelmatig heeft gediend als bedevaartplaats, zijn
daarvan in de collectie van het Ad-

miraliteitshuis slechts weinig sporen terug te

vinden.
Pelgrimstekens van Dokkum zijn onbekend.
In de collectie wel een aantal penningen, die
zowel in messing als in zilver zijn geslagen. Er
zijn exemplaren met en zonder draagoogje. Allen dragen dezelfde beeldenaar en het formaat
is 24 en 32 mm. Op de voorzijde is Bonifatius
afgebeeld met kruisstaf en boek. Aan weerszijde op een balk of faas een verkort breedarmig kruis.
Op de verhoogde rand het omschrift: SANCDevotiepenning opgedragen aan Bonifatius met een duidelijke verwijzing
naar Dokkum en de
legendarische bron,
waar tot de dag van
vandaag wonderbaarlijke genezingen zouden plaatsvinden.
(AH 1130).
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TVS BONIFATIVS FRISIAE APOSTOLVS.
heilige Bonifatius, bisschop van Friesland.

Op de keerzijde het gekroonde wapen van Dok-

kum boven een stralende Bonifatiusbron, om-

geven door lover. In de afsnede: LOCVS

MARTYRIL APVD DOCKOMIENSES,

martelplaats Dokkum

Moderne penningen

DD.

eerste moderne penningen, die betrekking hebben op Dokkum dragen
het jaartal 1904 en één daarvan draagt op de
keerzijde de cryptische tekst: TER HERINNE-

RING AAN 6 SEPT. 1904.

Op de keerzijde rond het gekroonde wapen van
de stad het omschrift: SCHOOL VOOR

M.U.L ONDERWIJS DOKKUM

Van de tweede penning uit 1904 is wel bekend

waarom hij werd geslagen. Dat was ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Dokkumer muziekkorps.
Op de voorzijde een lier binnen een parelrand
en het omschrift: SOUVENIR CONCOURS DOKKUM 1904. Op de keerzijde een slanke uitvoering van het stadswapen binnen een parelrand
en het omschrift: DOKKUMER MUZIEKCORPS.
De penning bewijst dat het Dokkumer muziekkorps, voortgekomen uit de aloude schutterij
van de stad, in 1874 moet zijn opgericht!
Op het gebied van landbouw, veeteelt en daarpek,

en

Penning ter herinnering aan een inmiddels in de nevelen ven de
geschiedenis

opgeloste gebeurte-

ns:

Brons, 29 mm.

Penning geslagen
ter gelegenheid van
het 30-jarlg be-

„staan van het Dokkumer muziekkorps
in 1904. Brons, 29

mm (AH 1140).
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aan verbonden beroepen is men, gezien het
grote aantal prijspenningen, menigmaal de
competitie aangegaan. Dokkum is in deze cate\ (gorie vertegenwoordigd door een penning, toegekend door de Friesche maatschappij van
landbouw aan J. Posthuma uit Aalsum die in
1909 de 4e prijs won in een wedstrijd hoefbeslag, die dat jaar in de stad werd gehouden ter
gelegenheid van een landbouwtentoonstelling.
In 1954 vond in Dokkum de Nationale
Bonifatiusherdenking plaats ter gelegenheid
van de 1200e sterfdag van de heilige. Deze manifestatie inspireerde de Groninger beeldhou|l wer/medailleur M. Meesters er toe een eenzij| dige bronzen penning te vervaardigen.
Op de voorzijde zien we Bonifatius gebogen
Ó jover een boek dat met een zwaard wordt doorstoken. Het omschrift luidt: BONIFATIUS HER-

___________ DENKING DOKKUM 754-1954. Van deze pen-

Prijspenning land-

ning zijn 30 genummerde exemplaren vervaar-

bouwtentoonstelling

digd. In opdracht van de gemeente Dokkum

Dokkum 1909 uitgereikt aan J. Posthuma. Brons 48
mm (AH 886).

vervaardigde de van oorsprong Friese beeldhouwer Johan H. Jorna ter gelegenheid van de
onthulling van het Bonifattusmonument in
1962 een gegoten bronzen penning.

Penning ter gelegenheid van de Nationale Bonifatiusherdenking 7541954 te Dokkum
door M. Meesters.
Gegoten brons,
100 mm.
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Op de voorzijde Bonifatius te paard en de tekst
(vertaald) IK HEB OP BONIFATIUS-DAG DIT
MONUMENT ONTHULD - BEATRIX VAN

ORANJE NASSAU. Op de keerzijde lezen we:

TOT LOF VAN ZIJN MARTELAARSCHAP IN
FRIESLAND, DOKKUM 1962.

In 1981 werd in opdracht van de stichting

Stadsfeesten Dokkum bij de Koninklijke Be-

geer een penning geslagen ter gelegenheid van
het 400-jarig bestaan van Dokkum als vestingstad. Voor de voorzijde is teruggegrepen naar
de beeldenaar die voorkomt op het Grootzegel
van de stad en die in 1705 ook werd gebruikt
voor de vroedschappenningen.
Op de keerzijde het gekroonde wapen tussen
het jaartal 1981. Omschrift: DOKKUM 400

JAAR VESTINGSTAD

Van deze penning met een diameter van 40 mm
zijn 1000 exemplaren geslagen in gepatineerd
brons, 1000 in geoxideerd verzilverd brons en
500 in massief geoxideerd zilver met een gewicht van 30 gram. Deze laatste zijn direct herkenbaar aan het in de rand ingeslagen woordje

ZILVER.

Penning uitgegeven
ter gelegenheid van
Dokkum 400 jaar
vestingstad. Hoewel
voor de beeldenaar
is teruggegrepen
naar het grootzegel
van de stad, hebben we hier ‚ toch
niet te maken met
een slaafse navol-

ging

(AH 8114).
SN

REE

ter gele-

BE genheid van de onthulling van het Bonifatiusmonument
in 1962. Gegoten,
brons.
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