
Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 49 OVER EEN MUNTJE (DENAE:E) VAN DEVENTER (1267-1270 ?)Weegt W. o, 588. V. Z. Binnen eenen geparelden binnenrand een borst- beeld en face. Het hoofd ongedekt. In deregterhand een palmtak en in de linkerhandeen boek. Omschrift: + S. M......VS. (S. Martinus?) K. Z. Binnen eenen geparelden binnenrand een kruis,waarvan de armen uit het midden breederuitloopen, aan het einde iets zijn ingebogen,en in welke bogt zich een tittel of balletjebevindt. Drie der hoeken van het kruis dooreene letter, een derzelven door een sterretjegevuld, aldus: PAX * (Pax *) Omschrift: .... - VeiNT.... (+ Daventria?) Bij van Mieris, Mader noch Lelewel wordtzulk een muntje afgebeeld of beschreven ge-

vonden , echter Dr. H. Grote geeft in zijneUTR. TIJD s. IV. 4



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 58 evenzeer voor zijnen hoogen rang ongeschikt persoonden bisschopsstaf van Utrecht aanvertrouwd, aan Go-zewijn van Aemstel, maar deze zag zich, wegens zijneonbekwaamheid al spoedig en wel binnen den tijdvan twee jaren genoodzaakt, dien weder af te staanen te stellen in handen van bisschop Hendrik vanVianden !), maar behalve dat bisschop Gozewijn dewijding des pausen schijnt ontvangen te hebben, zoo-dat hij munten met zijne beeldtenis en de teekenenzijner waardigheid had kunnen slaan, was ook zijneregering te kort en te onvruchtbaar aan belangrijkegebeurtenissen om te kunnen veronderstellen, dat erredenen zouden hebben bestaan, waarom de kapittelenvan zijn Stift op

eigen gezag munten zouden geslagenhebben. Het is dus meer dan waarschijnlijk, dat men hetslaan dezer muntjes, in het voor Utrechts bisdomnoodlottig tijdvak van de regering van Johannes vanNassau plaatsen moet, als rijk genoeg geweest zijndeaan voorvallen, die aanleiding konden geven, dat dekapittelen, zonder tusschenkomst van zijn gezag, hetmuntregt uitoefenden. Ook welligt mogelijk krachtenseenen door hem gedanen afstand van hetzelve, zor- geloos als hij wordt voorgesteld te zijn geweest inalle regeringszaken; doch in het eerste geval zal zulksdan wel het meest waarschijnlijk geschied zijn iu de 1) Van Mieris, beschr. der bissch. munten en zegelen,blz. 181. V. Lennep, de voornaamste gesch. van Noord-Ne-derl. Stukje I, blz. 129.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 61 dekten hoofde, houdende in de regterhand een palm- tak en in de linkerhand een boek, even zoo als hetborstbeeld op het muntje geplaatst. Van het omschriftop het zegel is nog slechts heinKic zigtbaar. Onderde medeonderteekenaars en bezegelaars van dezehandvest, behalve den bisschop, bevonden zich tweepersonen, die den naam van Hendrik droegen enwel onder de dekenen van de kerken van Utrecht,te weten Hendrik van St. Salvatorl) en Hendrikvan St. Maria. Dat dit zegel niet van Hendrik,deken van de St. Maria kerk zijn zal, duidt dendaarop voorgestelden persoon genoegzaam aan, boven- dien geeft diezelfde plaat, fig. 2, ook de afteekening vaneen fragment van

een zegel, waarop een gekroond vrou- wenhoofd en de letters ShVB<? RT zich vertoonen, zoo-dat dit waarschijnlijk het zegel zal geweest zijn, dat totde St. Maria kerk behoorde, te meer waarschijnlijkomdat men ook den naam van Hubrecht in die hand-veste als proost dier kerk en als medebezegelaarvermeld vindt, zoodat men als zeker stellen kan, dathet eerstvermelde zegel tot de kerk van St. Salvatorbehoorde. van Utrecht, Dl. IX (jaar 1843) blz. 9-11, het bedoeldezegel aldaar op pi. l, fig. 3 en de handvest zelf in E1, vanMieris. Groot Charterboek, Dl. I, blz. 557. 1) Hendrik, genaamd Hendrik Posch, wordt als deken vanSt. Salvators kerk (ook Oud-Munster kerk geheeten, zieUtrecht voorheen en thans , tijdschrift voor het jaar 1845 ,blz. 104) reeds in den jare 1259 en later

vermeld, hij stierf10 November 1305. Aanhangsel op de kerkelijke oudhedenvan Nederland, blz. 117, 118.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 04 aanduidt van de utrechtsche kerk als muntgeregtigdeen dat alzoo dit muntje is geslagen in een tijdvak,dat die kerk was verstoken van een opperhoofd, diehare geregtigheden uitoefende. De gronden voor deze gissing voldoende geachtwordende, zoo kan dit muntje geenszins onder deeersten der hier genoemde muntsoorten gerangschiktworden, maar behoort eene plaats onder de sedevacante munten te bekleeden en om redenen vroegervermeld als geslagen te zijn in die jaren, waarinbisschop Johannes van Nassau, niet door den pausgewijd en voortvlugtig uit zijne zetelstad zijnde de bis- schoppelijke stoel te Utrecht de facto ledig stond. Ten slotte nog iets over de beeldtenis op

ditmuntje. Wij vermeenden daarin de afbeelding van eenenheilige te zien, niet als of de daarbij geplaatste naamvan St. Martinus daarop toepasselijk zou zijn, wantdie wordt steeds voorgesteld als zijnen mantel metden hem om eene aalmoes vragenden man deelende,of wel, waar men de oppervlakte niet ruim ge- noeg achtte om daarop eene zoo uitvoerige voorstel- ling te plaatsen, gelijk op het contra zegel vanUtrechts bisschop Hendrik, welligt ook op meerderezegels en althans zeker op verschillende gouden en De zoogenaamde Divisie Chronijcke, Divisie 8, kapittel 4. P.van Mieris, beschrijving der bisschoplijke munten en zegelen,blz. 165.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 te zijner onderscheiding aan te ontleenen, dan zalmen bevinden, dat de zinnebeelden van vrede en vanhet woord des evangelies aan zijne beeldtenis zeereigenaardig waren toegevoegd; of wil men liever indezen palmtak het zinnebeeld van heiligverklaringzien, waartoe hij ook somtijds werd gebezigd J), danzou hij ook in dat geval hier te regt eene plaatsbekleeden. Het gevoelen, dat deze persoon Lebuinus moetvoorstellen, wordt nog versterkt door zijne afbeeldingop de munten van Deventer van later tijd, waarophij wordt voorgesteld met ongedekten hoofde, dooreenen heiligen -krans omgeven, houdende in de lin- kerhand een boek en in de regterhand een kruis-staf, waarvan eene

kleine vaan wappert, als ware heteene vredevaan, dus evenzeer het zinnebeeld vanvrede, hoedanig eene vaan men slechts geplaatst vindtachter het lam, voorstellende het Lam Gods, op degouden munten, schapen of lammeren geheeten, ter- wijl zij aan de kruisstaven, in handen van andereheilige personen, welke op de munten voorkomen,niet gezien wordt. Ook heeft het boek in zijne handgewis eene hoogere beteekenis dan dat, hetwelk menin de handen van andere heiligen ziet; bij allen zalhet wel in zoo verre hetzelfde boek, het evangelie, 1) Zie geschied- en penningkundige aanmerkingen, naar aan- leiding van eenige Lier te lande gevondene munten, door S.H. van der Noorda te Dordrecht, in Let Tijdschrift voor alge-meene munt- en penningkunde, uitgegeven door P.

van derChijs, Dl. 3, blz. 261, noot 1. fi*










