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Het interieur van de kerk met de opengelegde vloer waar in het zand,
met behulp van een metaaldetector, een groot aantal voorwerpen,
waaronder 150 munten werden teruggevonden.
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kilometer of zeven ten oosten van Dokkum verrijst uit het vlakke Friese land het
terpdorp Ee. Zichtbepalend in het beschermde

dorpsgezicht is de Nederlands Hervormde kerk

met zijn kenmerkende slanke torenspits. De oudste
delen van deze kerk stammen uit het tweede kwart
van de dertiende eeuw. Dat houdt in, dat voor zo-

ver wij weten, op deze plaats al rond de 700 jaar
mensen samenkomen om hun geloof te belijden en
… offergaven te schenken.
In 1996 onderging de kerk een grondige restauratie. Daarvoor was het noodzakelijk de oude vloer
uit te breken en een nieuwe betonnen ondergrond
aan te brengen.
Het vinden van een paar muntstukjes inspireerde
een aantal mensen ertoe de braakliggende ruimte
met een metaaldetector grondig te onderzoeken.
Dat resulteerde binnen enkele dagen in de vondst

van niet minder dan bijna 200 voorwerpen, waar-

onder 148 munten. Een dergelijke vondst wordt
een accumulatieschat genoemd. Hieronder wordt
een aantal munten verstaan, die wel op dezelfde
plaats zijn gevonden, maar die niet in één keer op
die plaats zijn verborgen of verloren gegaan.
Doordat de kerk van Ee kennelijk niet eerder sys-

tematisch is onderzocht naar verloren (metalen)
ISBN
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voorwerpen, is als het ware een overzicht ontstaan
van munten die door vele generaties kerkgangers
in dit dorp zijn gehanteerd om te offeren, boete te

doen, of gewoon zijn weggeschonken omdat je het
collectezakje niet onaangeroerd voorbij kunt laten

gaan. Bij al die duizenden ‘transacties’ moet zeker
zo’n 148 keer iets mis zijn gegaan, gezien de nu

teruggevonden munten.

De kwaliteit van het gevonden materiaal is over

het algemeen slecht. Van ongeveer een kwart van
de munten kon alleen het type worden vastgesteld.
10 munten of fragmenten daarvan waren helemaal

Groninger Invloed

dat er in de kerk van Ee vrijwel alleen maar klein
geld verloren is gegaan. Bijna de hele vondst be-

H-

niet meer te determineren. Wat overbleef leert ons,

staat uit duiten, Friese oorden en halve en hele
centen. Maar er zijn interessante uitzonderingen!

De oudste munt is een Groninger plak die om-

streeks 1430 gedateerd moet worden.
Het jongste exemplaar is een dubbeltje met het

jaartal 1975.

Deze accumulatieschat bestrijkt dus een periode
van meer dan 550 jaar! Tot omstreeks 1650 bestaat
de schat bijna uitsluitend uit munten afkomstig uit
Groningen en Friesland. Tussen 1650 en 1700 komen ook Utrechtse duiten voor. Na 1700 zijn alle

provinciën vertegenwoordigd, waarbij Holland
met 14 exemplaren de lijst aanvoert.

SIT NOME

DNI

BENE, de naam des
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ook hier, aan de grenzen van de

Ommelanden zijn weerslag. Het oudste gedeelte
van de vondst bestaat voornamelijk uit Groninger
munten. De enige uitzondering is een plak van Deventer 1481.

Opvallend in deze vondst is de aanwezigheid van
niet minder dan vijf holpenningen of bracteaten.
Dat zijn zeer dunne eenzijdig geslagen
koperen muntjes zonder opschriften, maar met een
opstaande rand, die het plaatje enige stevigheid
moet geven. In Nederland is deze munttechniek alleen toegepast in de steden Deventer, waar ze
braamsen worden genoemd, in Nijmegen waarvan

jaartal 1911 draagt; 36 centen die doorlopen tot
1950; 7 dubbeltjes sluiten de rij. Daaronder ook de

grootkens wordt gesproken en in Groningen waar
ze penning heten.
De penning had een waarde van 1/8 plak, wat overeenkomt met 1/48 stuiver.

verwachten dat er enige overeenkomst zou zijn te

kleine muntjes tevergeefs zoeken. Ze werden dan
ook niet voor de stad geslagen, maar voor rekening van de Sint Maartenskerk die ze als wisselgeld in omloop bracht.

Van het Koninkrijk zijn 55 munten te voorschijn
gekomen: 12 halve centen, waarvan de laatste het

Groninger plak, geslagen omstreeks
1430. Vz. een dubbelkoppige adelaar
met een vertikaal
geplaatst stadswapen tussen de poten, Omschr:
+MONETA;NO —
GRONIGENSIS. Kz.
schild met dubbelkoppige adelaar op
lang kruis. Omschr:

belang van de stad Groningen in de 15°
en 16° eeuw op economisch gebied vindt

jongste munt uit deze collectie (1975). Stukken
van 2 Ys en 5 cent ontbreken helemaal, evenals alle
hogere denominaties. Van een vondst die zo’n
lange periode beslaat als hier het geval is, zou men
ontdekken tussen de nominale waarde van de gevonden munten en de koopkracht die zij vertegen-

woordigden in de tijd waarin ze in gebruik waren,
maar dat is niet het geval. De conclusie dringt zich
op dat door de kerkgangers voornamelijk gebruik
werd gemaakt van de kleinst beschikbare denominaties!

In de muntinstructies uit die dagen zal men deze

De hieruit voortkomende winst kwam ten goede
aan de kerk. Gezien het grote aantal varianten moe-

ten aanmerkelijke aantallen zijn geslagen. In Groningen zijn enkele en dubbele penningen geslagen
van ca. 1490 tot ca. 1580.

Van de vijf gevonden bracteaten zijn er niet twee

hetzelfde. Slechts één draagt het Groninger wapen
tussen de poten. De doorsnede van dit muntje is 14

mm. Eveneens 14 mm meet een exemplaar met een

dubbelkoppige adelaar en een zespuntige ster tus-

Bracteaat of holpenning Groningen, geslagen circa 1500 —
1520 voor rekening
van de Sint Maartenskerk die deze
muntjes ten eigen
bate in omloop
bracht.

sen de poten. Een muntje met een dubbelkoppige
adelaar zonder verdere versieringen heeft een doorsnede van 12,5 mm.

Puister denkt dat de penningen met de dubbelkoppige adelaar, maar zonder Groninger wapenschildje, aan Arnhem moeten worden toegeschre-

ven; anderen denken dat dit type dat voornamelijk

in de noordelijke provincies wordt teruggevonden,
ook aan Groningen moet worden toegeschreven.
Op de twee overige exemplaren die eveneens een
doorsnede hebben van 14 mm is een lang, gevoet
kruis te zien binnen een verhoogde rand.
Tussen de armen een vijfpuntige ster.
De herkomst van deze munten is ons niet bekend;

ze moet waarschijnlijk in Duitsland worden gezocht. Het is moeilijk een goede verklaring te geven voor het relatief grote aantal van deze muntjes
in de vondst. Een mogelijke verklaring is misschien te vinden in het Stads Policynboeck van
Leeuwarden dat tussen 1515 en 1537 tot stand is
gekomen. Wigersma citeert hieruit in het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en penningkunde 1906, No 2 het volgende: ‘ende, soe die gemeente in ellick waskeers
over den doden nijet meer scheldich is dan een

penning te offeren, de welcke hier nijet sint toe bekomen, waerdoer de gemeente geootlijcken geinte-

Er zijn verschillende
typen holpenningen
of bracteaten in de
kerk gevonden. Behalve exemplaren
zonder het wapen
van de stad in de poten toonden twee
munten een lang gevoet kruis met tussen
de benen een zespuntige ster
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ten, is een vroedschapspenning of raadsteken van
de stad Groningen. Daar werden, zoals ook wel in

andere steden gebruikelijk was, presentiepenningen uitgegeven aan de leden van de stadsraad en
burgemeesters die de raadsvergadering bijwoonden.
Die penningen konden in het stadswijnhuis worden
ingewisseld voor wijn of bier: Door de meer serieuze typen onder hen werden ze gebruikt om er de
stedelijke belastingen of pachtgelden mee te voldoen. Omdat deze penningen gewoon bij de stadsrentmeester ingewisseld konden worden tegen
gangbaar geld, gingen ze als vanzelf dienst doen in
het dagelijkse betalingsverkeer. Vermoedelijk was
dat rond 1550 al het geval. De penningen werden
aangenomen voor een waarde van drie Groninger
stuivers. Op 1 september 1601 werd dit tarief gereduceerd tot twee stuiver Brabants. In 1609 werden
de raadstekens afgeschaft,

Het blijft natuurlijk speculeren welke waarde toegekend moet worden aan het vinden van een dergelijke penning in de kerk van Ee. Was het verspreidingsgebied van het Groninger fiduciaire geld zo

groot dat het in Friesland voor goed geld werd aangenomen of hebben we te maken met een verdwaalde penning die als goed geld werd geofferd?

resseert wordt, biddende die van leeuwarden, dat
mijn heeren willen een goltsmit ordineeren, die
cleijn gelt munt’.

Met deze tekst voor ogen komt men vanzelf tot de

veronderstelling, dat het algemeen gebrek aan klein
geld althans in EE werd ondervangen door het gebruik van deze, door de Groninger Sint Maartens-

kerk in omloop gebrachte muntstukjes.

Een ander muntje — pseudo muntje eigenlijk — die
men niet zo gauw in een Friese kerk zou verwach-

Raadsteken van de
stad Groningen. Dit
type, dat nog het
meest lijkt op het
door Puister beschreven type 1.906 moet
omstreeks 1580 in
omloop zijn gebracht

en achtste stuivers en hele en halve scheiskens
(hele en halve duiten). Met name deze periode is in

Fries aandeel

de schat ruim vertegenwoordigd.
H-

Friese aandeel aan deze muntschat begint in het jaar 1505. Om dit gedeelte van

de vondst op haar juiste waarde te kunnen schatten,
eerst een klein stukje geschiedenis.
We gaan terug tot het jaar 1498. In dat jaar stuurt
de keizer van het Duitse rijk, Maximiliaan, graaf
Albrecht van Saksen naar Friesland om daar orde

op zaken te stellen. Dat is een kolfje naar de hand

van deze ervaren veldheer.

12 september
lang — wordt hij
en Hendrik en
voortgezet.

In 1504 trekt Hendrik, die in Friesland toch al niet

bepaald geliefd was, zich terug en treedt George
van Saksen als enig bewindvoerder op.

Stuiver op naam van
George van Saksen
die van 1504 tot
1515 gubernator van
Friesland was. Deze
stuiver is geslagen in
1505
8

Op de voorzijde is, binnen een parelrand, het wapen van Saksen te zien. Het omschrift luidt:

+MONETA * NO’* DUX * SAXON’* GVB’*

FR. (nieuwe munt van de hertog van Saxen, Gu-

bernator van Friesland). De keerzijde wordt ge-

sierd door een lang, gevoet kruis met een adelaar

in het hart en leeuwtjes en adelaars in de hoeken.

Hier luidt het omschrift: ANNO/ A*NAT/

Hij weet de al jaren lang onderling ruziënde Friezen in snel tempo te onderwerpen en dat levert
hem de titel ‘ewig gubernator van ‘Friesland ‘op.
Al in 1498 wordt ook het muntrecht van de graaf
nauwgezet geregeld.
Uit die tijd zijn goudguldens bekend, dubbele, enkele en halve stuivers en dubbele en enkele jagers
van het Groninger type. Er wordt gemunt in Sneek
en Leeuwarden.
Na het overlijden van Albrecht op
1500 — eeuwig duurt ook hier niet
opgevolgd door zijn zoons George
op beider naam wordt de muntslag

De grootste denominatie is een stuiver van 1505.

Hij concentreert het centrale gezag en de muntslag
in Leeuwarden en voert vele veranderingen door
op bestuurlijk en fiscaal gebied. Ook komt hij met
de ‘Ordonnantie van Saksen’, waarin vreemde

munten buiten omloop gesteld worden en de
waarde van de toegestane speciën wordt bepaald.
Op zijn naam worden de volgende munten geslagen: goudguldens, dubbele, enkele, halve, kwart-

ALI*DO/ MP* 1515.

Het uiterlijk van de volgende munt heeft veel weg
van het hiervoor beschreven exemplaar, maar is

veel kleiner. Tussen de armen van het kruis op de
keerzijde staan hier adelaartjes afgebeeld. Wat in
het hart van het kruis heeft gestaan blijft in het ongewisse: dit gedeelte is te zeer aangetast. Wat we
hier voor ons hebben is een muntje ter waarde van

Va stuiver. Het jaartal wordt hier geschreven als
MCCCCCV.

Er komt in de vondst nog een Y4 stuiver voor, maar
bij dit exemplaar is het jaartal niet in Romeinse

cijfers geschreven, maar gewoon zoals we dat tegenwoordig ook doen.
De munt is er te slecht aan toe om nog veel van het
omschrift prijs te geven, maar duidelijk is wel dat
dit exemplaar nog het meest lijkt op de munten die
Van der Chijs beschrijft onder de nummers VL. 8
en VIL9.

Net als in de beschrijving door Van der Chijs heeft

deze munt op de keerzijde een kort versierd open
kruis, maar in het hart zien we in plaats van het ge-

bruikelijke bloemetje een schildje met het Saksi-

US
er

kwart stuiver op
naam van George van

Saksen met het jaartal 1505

sche wapen. Tussen de armen van het kruis zijn
geen versieringen aangebracht.

ver het deze muntvondst betreft. Voor het eerstvol-

De volgende munt in deze beschrijving is zodanig
gehavend, dat hij niet meer met zekerheid is toe te

plaats.

hebben met een scheisken of half scheisken (hele
of halve duit) op naam van George van Saksen.
Het zijn munten waarvan Van der Chijs wel het be-

drag van 100.000 goudguldens ook Friesland aan

schrijven, maar alles wijst er op, dat we te maken

staan vermoedde, maar niet heeft kunnen aantonen.

De voorzijde van ons exemplaar is totaal onlees-

baar. Op de keerzijde staat een lang gevoet kruis
met in het hart een schildje, waarin we nog juist
het wapen van Saksen menen te herkennen. Tussen
de benen van het kruis een o-tje. In het omschrift
herkennen we in het tweede kwartier de letters SA.
Dit zouden de schamele resten kunnen zijn van het
omschrift SAL — VT : DE —I.NI. (salvtem de ini-

zijn immense bezittingen kon toevoegen, weet zijn
gezag hier ten lande nog aardig te laten gelden,

maar als hij in 1555 te Brussel afstand doet van de
Nederlanden ten gunste van zijn zoon Philips II, is
het voorlopig gedaan met de rust.
De reformatie krijgt vaste voet aan de grond en onder het geweld van de beeldenstorm in 1566 veran-

dert menige kerk voorgoed van karakter.

Hoewel uit noordelijke plaatsen als Leeuwarden,

Winsum en Groningen rond september 1566 ook

gewelddadige acties worden vermeld, lijkt de re-

Een buitenbeentje tussen al deze Friese munten is
schop Hendrik II van Beieren (1524 - 1528). Het

Als op 1 februari 1580 met de verovering van het

een koperen muntje op naam van de Utrechtse bis-
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Karel V, die sinds 1515 voor het mooie ronde be-

formatie in deze streek toch tamelijk rustig te zijn
verlopen. Meer opruimen en de witkwast hanteren,
dan met geweld ontruimen en vernielen, lijkt hier
het parool. Toch is er een nieuw tijdperk aangebroken, als we de volgende munt onder de loep nemen.

micis nostris, red ons van onze vijanden).
Een dergelijke munt wordt in veiling No. 14 van
Laurens Schulman onder nummer 980 beschreven
als 1/8 of 1/16 stuiver.

De kwart stuiver
1505 gevonden in Ee
lijkt nog het meest op
het hier afgebeelde
exemplaar (v.d. Ch.
VIL9). In de open
ruimte in het kruis op
de keerzijde is echter
in plaats van een
bloemetje een
schildje met het Saksische wapen geplaatst.

gende exemplaar moeten we naar het jaar 1581. In-

middels vindt daarbuiten een ware omwenteling

betreft een 3-mijtstuk met op de voorzijde een ge-

vierendeeld wapen met in het 1° en 4° kwartier de

leeuw van de Paltz aan de Rijn, waarover hij het
bewind voert. In het 2° en 3° kwartier de Beierse
ruitvloer.
Het omschrift luidt: HHENRICVS ESP. TRAIECT,
Hendrik, bisschop van Utrecht. Op de keerzijde
een gebloemd kruis en het omschrift ANN/O DO/
MINI/1527. Hendrik II was de laatste Utrechtse

bisschop die ook wereldlijk gezag uitoefende en
juist dit maakt deze munt curieus.
In de kerk van Ee valt nu een lange stilte, voor zo-

Blokhuis in Leeuwarden een einde komt aan het
Spaanse bewind over Friesland, wordt nog de-

zelfde maand het munthuis heropend. De volgende
munt die we aantreffen in deze vondst stamt uit

deze tijd.

Het is een stuiver geslagen te Leeuwarden in 1581.
Deze munt is goed bewaard gebleven en laat zich
nog goed lezen. Dat levert de ontdekking op dat in
het omschrift op de voorzijde Leeuwarden niet
wordt gespeld als LEOVAR, maar als LEOWAR.
Deze stuiver behoort tot een serie munten van

3-mijtstuk Utrecht
1527 op naam van
Hendrik II van Beieren. Dit is het enige

16° eeuwse munt-

stukje van niet
Noord-Nederlandse
origine in deze
vondst.
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dat gedetermineerd kon worden als een zilveren

stukje dat alleen nog prijs wil geven, dat het een
dubbele stuiver uit Overijssel is geweest. Gezien
de periode dat deze muntsoort daar is geslagen een
kans van pakweg 1:20 dat deze munt ook in deze
eeuw thuis hoort.

Leeuwarden.
Het muntje heeft een doorsnede van 12 mm en het

te Roermond op naam van Philips IV tussen 1659

dubbele-, enkele-, halve- en kwartstuivers die in de
jaren 1580 — 1597 in Leeuwarden zijn geslagen.

Uit dezelfde periode stamt een zeldzaam muntje
Friese duit, geslagen tussen 1580 en 1606 te

gewicht van dit exemplaar is 0,290 gram. Het
plaatje is enigszins hol doordat het eenzijdig is geslagen.
De beeldenaar op de holle kant bestaat uit het
Friese wapen met aan weerszijden een kruisje.
Oorspronkelijk moeten boven het wapen de letters
F.S. (Fries scheisken) te lezen zijn geweest. Dat is

de Friese aanduiding voor halve oord of duit:
Deze in Ee gevonden duit versterkt de stelling van

Schaaf (Beeldenaar 1988, blz. 253) dat de zilveren

duiten en oorden niet alleen voor uitvoer naar
Duitsland zijn geslagen, maar ook hier in omloop
zijn geweest.

De 17° eeuw is in deze vondst slecht vertegenwoorStuiver 1581
Leeuwarden, Op de
voorzijde het omschrift
+MO.NO.ORD. FRIS
(muntteken) 4E. LEOWAR.CVSA,

nieuwe

munt van de staten
van Friesland, geslagen te Leeuwarden.
Op de keerzijde de
spreuk NISI DOMINUS NOBISCUM, als
de Heer niet met ons
is (is alles tevergeefs).
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digd. Gevonden zijn in hoofdzaak Friese oorden,
geslagen in de periode 1606 — 1648. Van deze
muntsoort werden elf exemplaren aangetroffen.

Alle munten zijn zo sterk afgesleten, dat er niet
één nader gedateerd kon worden. Dit duidt er op,
dat de munten lang in omloop zijn geweest, zodat

het helemaal niet zeker is dat ze ook in de 17° eeuw

verloren zijn geraakt.

Verder twee Friese duiten met de jaartallen 1629
en 1681, één duit van Groningen en Ommelanden
167? (we zien dat de invloed van Groningen danig

is geslonken), vier duiten uit Utrecht van respectievelijk 1657, 1666, 1670 en 1684.
Dan was er nog een duit van de stad Kampen die in
1659 of 1660 moet zijn geslagen. Rest een munt-

Een aparte vermelding verdient een duit geslagen

en 1666. Tegen het einde van de 15° eeuw verkreeg
de stad Roermond van de Gelderse hertogen het

privilege om ten eigen bate kleine zilveren en koperen munten te slaan.

Van dat recht werd dankbaar en veelvuldig gebruik
gemaakt, waarbij de baten nog wat extra werden
opgevoerd door te lichte munten in omloop te
brengen. Vooral de veel te lichte duiten veroorzaakten een vloed van klachten.
Toen ook nog grote aantallen slechte duiten uit de

Limburgse hagemunten Reckheim en Gronsveld in

omloop kwamen, volgde uiteindelijk een verbod.
De laatste munten die de stedelijke Munt verlieten,
dragen het jaartal 1679, Waren de Roermondse
duiten nog duidelijk als zodanig herkenbaar, in
Reckheim deed men er alles aan op de munten op
echte duiten van de officiële provinciale munthuizen te laten lijken. Een Reckheimse duit met het

wapen van Friesland die in de kerk werd gevonden
toont het opschrift FRI/CIR in plaats van het officiële FRI/SIA. Mogelijk moeten wij dit lezen als
een slim gevonden afkorting voor FERDINAND

COMES IN RECKHEIM.

In de 18° eeuw toont de schat een heel ander karakter dan voorheen. De oogst bestaat nu nog uitsluitend uit duiten afkomstig uit alle Zeven Provinciën:
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gen schotelpenning
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het Friese wapen
bestaande uit twee
boven elkaar geplaatste gaande
leeuwen naar links,
Heraldisch rechts op
een met blokken bezaaid veld (vergroot
weergegeven)
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Tot de groep van munten die we hier besproken
hebben, behoren ook een aantal koperen muntjes

die weliswaar uit het buitenland komen, maar die

hier als duiten hebben gecirculeerd. We noemen
twee duiten van het hertogdom Kleef uit de pe-

riode 1749 — 1753, twee muntjes ter waarde van Ì
pfennig uit Frankfurt (1786 — 1806), een stuk van 3
pfennig uit Munster met het jaartal 1712 en ten-

slotte een oord tussen 1711 en 1714 geslagen in

ETT

Namen

Het Koninkrijk,

Noo

1

©

Duit geslagen bij de
stedelijke Munt te
Roermond op naam
van Philips IV tussen
1659 en 1666.

Holland
West Friesland
Zeeland
Utrecht
Gelderland
Overijssel

Mf

\

ereen

gezien is het niet goed mo-

gelijk een scherpe grens te trekken tussen het in omloop zijn van duiten en centen.Toen
de eerste centen werden geslagen in 1817 waren de
oude duiten nog volop in omloop en dat zijn ze gebleven tot de grote

geldsanering in 1848 was voltooid.
Aan de hand van het gevonden materiaal kunnen
we alleen maar vaststellen dat omstreeks 38 % van
het gevonden materiaal uit munten van het Koninkrijk bestaat. Er komen slechts drie denominaties in voor:
12 maal Y cent, periode 1827 — 1911
36 maal 1 cent, periode 1828 — 1950
7 maal 10 cent, periode 1916 — 1975

Sef

Afgezien van een enkel hier zeldzaam voorkomend
muntje is de vondst in de kerk van Ee in materieel
opzicht nauwelijks als kostbaar te kwalificeren.
Historisch gezien is ze zeker belangwekkend. De
schat belicht en verdiept ons inzicht in vijfhonderd

jaar (Friese) historie en benadrukt daarmee het be-

lang van de numismatiek in deze. Bovendien geeft
het ons een interessante kijk op het gebruik van
kleingeld binnen de dorpsgemeenschap en op de
kerkganger, die knikkebollend een duit naast het
zakje doet…!

De Friese oord of
dubbele duit is in verschillende varianten
geslagen tussen 1606
en 1648, Deze muntsoort vormt ruim

60%

van de munten

uit de 17 eeuw die
hier gevonden zijn.
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Als zodanig kan gesproken worden van een monumentale vondst.

De vinders hebben dat ook goed aangevoeld. De
vondst zal niet onder hen worden verdeeld, of wor-

Duit Holland 1751.
Ongeveer 20 % van

den verkocht ten bate van hen zelf of de kerk, maar de munten geslagen
tussen 1700 en 1800
permanent ten toon gesteld worden op de vindplaats.

bestaan uit deze

muntsoort
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De schrijver is dank verschuldigd aan Piet
Boersma, die zich heeft ingezet om de munten te
vinden en gezamenlijk te behouden voor de kerk
en die de schrijver de gelegenheid heeft gegeven

de vondst te onderzoeken.
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