
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 BENIGE UTRECHT» BISSCHOPPELIJKE MUM NIET VOORKOMENDE IN DB BESCHRIJVING DER BISSCHOPPELIJKE MUNTEN EN ZEGELEN VAN UXRECHT IS HET BIJZONDER oooaFrans van Mier Is. (V? Twaalftal}. MET AFBEELDINGEN. .eer dan ik mij had durven voorstellen, werd ik,na eene vroegere mededeeling in dit Tijdschrift (1) aan- gemoedigd, om zoo veel mij mogelijk was die muntenmede te deelen, welke niet of anders, in de Be- schrijving van Bisschoppelijke munten en zegelen vanUtrecht in 't bijzonder, door Frans van Mie r is,voorkomen. Zoo wel

vriendelijke medewerking, als nieuwe aan- winsten voor mijne verzameling stellen mij in staat,thans op nieuw een twaalftal te kunnen mededeelen,welke eenvoudige mededeeling ook moge bijdragen, ommeer en meer de behoefte aan eene nieuwe weten- schappelijke beschrijving der Utrechlsche Bisschoppe- lijke munten te doen gevoelen. Mag zij in eenig op-zigt iets bijbrengen de zeker niet gemakkelijke taak teverligteu van hem, die op zich zal nemen, door zoo- (1) Zie Deel IX, 2&quot; Stuk. Uir. voorheen en thans, I Dl. II St. 19













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 190 aanzien, van een onjerdeel te zijn der munt, vroegervan dezen Bisschop medegedeeld. K». 6. Zilveren munt van Johannes van Diest,458UB Bisschop, A°. 1322-40. Voorzijde: Een zittende leeuw, gedekt met eenhelm met het wapen van het Sticht,waarboven als helmteeken een bundelpaau wen vederen, gedeeltelijk binnen een'parelrand en eenige versiering besloten.Omschrifl: . IOHAINNES: DEI: GRA: EPCS: TRA-IECTEIJNS J Johannes Dei Gratia Episcopus Trajec-tensis, Tegenzijde: Een gebloemd kruis, binnen een' parel-rand. Omschrift: f BENEDICT VS: QVI: VENIT: IN: NO-MINE: DOMINI,Binnen een'

tweeden parelrand.f MONETA: DE: ZALANDIA.Gewigl: 17 Korrels. Zilvergehalte: = 0,333. Zeer veel overeenkomst heeft deze munt met de mun- ten van W i 11 e m VI, Graaf van Holland en L o d e-wijk van Male, Graaf van Vlaanderen, en welligtgeeft de hierna volgende munt van Bisschop Arnoldusvan Hoorn insgelijks aanleiding, om dezelve lieveraan Johannes 'van Veruenburg, 48&quot;&quot;&quot; Bisschop,toe te kennen. Ofschoon ik mij gaarne aan het rijpere












