
Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 35 OVEll DE OUDHEID VAN DE MUNT TE UTBECHT. In de Algemeene Konst- en Letterbode, 1834, 2, 36volgg. verscheen een zedig onderzoek of de stadUtrecht, van alle oude en onbekende tijdenaf, het muntregt bezeten hebbe, door D. GEOEBE,Lid der Maatschappij van Nederlandsche Let- terkunde te Leiden. De verdienstelijke schrijvervan dit stuk begon met het regt van die stad opalgemeene gronden te betwijfelen, ofschoon VAN DEWATEE, in het Utrechts plakkaatboek, 3, 716, enBUKMAN in zijne Utrechtsche Jaarboeken, 2, 405, datregt, in navolging van MATTHAEUS (de nobil. lib. XI.cap. 12) , aan die stad hadden

toegekend. Na het zeggen van BILDEEDIJK (Gesch. des Va-derl. 4, 358 en Opheld. tot bl. 185. aant. 2) scherp 3*







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 38 slagen, maar deze plaatsen hebben, zoo verre denschrijver bekend is, daaruit nooit aanleiding genomenom zich 'het stedelijk muntregt toe te eigenen. Deheer GKOEBE meent, dat Utrecht dit evenmin hadmoeten doen. Tegen dit opstel verscheen in het Tijdschrift voorGeschiedenis, enz. van Utrecht, 1837, bl. 325 volgg.eene verhandeling O ver het oude muntregt der stadUtrecht, van wijlen den Burgemeester onzer stad,Jonkhr. Mr. H. M. A. 3. VAN ASCH VAN WUCK. Deachtenswaardige schrijver, wiens bescheiden toon menaanstonds herkent, beweerde

dat een onderzoek, alsdat van den heer GKOEBE, niet wel zonder kennisvan de archieven dier stad konde gedaan worden.Utrecht had iets eigendommelijks, en wilde men hareinstellingen met die van de hollandsche steden b. v.vergelijken, dan liep men gevaar een onjuist denk- beeld te maken van den politieken staat dier aloudestad. Zij stond tot de Bisschoppen in eene geheelandere verhouding als de hollandsche steden tot deGraven; zij koos zelve hare regering, stelde keurenvast, hief belastingen, ging verbonden aan met nabu- rige vorsten, maakte oorlog en vrede. KASPEB BUK- MAN behoorde onder de voortreffelijkste oudheidken-ners. Als

lid van den Eaad der stad had hij al harearchieven onderzocht, eenen nog voor handen Codexdiplomaticus Dioeceseos Trajectensis gemaakt, en bijhet onvermoeid doorlezen en afschrijven van al dieoude stukken het gezigt grootendeels verloren. Ver- der wordt de naauwkeurigheid en oordeelkundio-heid



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 39 van BUKMAN zeer geroemd, die op eigen onderzoek,en niet op den voorgang van anderen, te boek steldewat hij aangaande Utrecht in zijne Jaarboeken ver- meld heeft. Wat MATTHABUS betreft, deze bewaardeeene der uitgebreidste verzamelingen van oorkondenvoor de nakomelingschap, al is er dan ook op zijnewijze van behandeling, zijn schrijfstijl en zijne oordeel- kundigheid wat aan te merken. Naast hem stond ingelijken rang de griffier VAN DE WATEE met UtrechtsPlakkaatboek, die evenmin als BOEMAN een blinde na- volger van MATTHAEUS was, maar zij hebben, doorde woorden van den laatsten te herhalen en

letterlijkover te nemen, zijne meening willen bevestigen. Dit gevoelen wordt versterkt met dat van Dr. COE-NELIS BOOTH, een man, die, van 1633 tot 1678in onderscheidene hooge betrekkingen werkzaam, zooveel zucht voor de oudste oorkonden der stad lietblijken, dat hij door het Hof van Utrecht vidimussenvan eenige der merkwaardigste charters liet uitvaar- digen 1). Ook deze geleerde kende de Stad het regt i) Dr. CORNELIS BOOTH bragt, in zijne langdurige en be- drijvige loopbaan als Lid der Utrechtsche Regering, met voor-beeldeloozen ijver en kunde, eene bij uitstek fraaije verzamelingvan allerlei, meestal oorspronkelijke stukken bijeen, die, na zijnendood bij twee der aanzienlijkste geslachten ongeschonden

be- waard gebleven, voor weinige jaren door H. H. GEDEPU- TEERDE STATEN dezer provincie voor het gewestelijk archiefverkregen zijn. De vidimussen, in deze verzameling en in hetarchief der stad Utrecht nog voorhanden, en waarop de heerVAN ASCH VAN wiJCK doelt, zijn inderdaad uitmuntend.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 40 toe van muntc te slaen en valuatic van gelde te maken. De schrijver maakt, in het behandelen der beidevoorregten, eerst het tweede tot een punt van zijnonderzoek, en tracht daarna ook het bestaan van lieteerste te bewijzen. Wij wagen het niet om van hetvertoog, voor zoo verre het over de betwiste puntenhandelt, een uittreksel te geven. Evenmin doen wijdit met het antwoord van den heer GROEQE, inhetzelfde Tijdschrift voor 1838, blz. 274 volgg. tevinden. Misschien werden de meeningen van beidebekwame mannen niet juist door ons uitgedrukt, en

wijkunnen ook den onderzoeker van het geschil nietvan de moeite ontheffen om de stukken zelven in tezien. In het belang der geschiedenis van het muntregt,uiten wij den wensch, dat het spoedig op nieuw on- derzocht moge worden. &quot;Welligt zal het eenen des- kundige niet meer moeijelijk vallen de zaak te be- slissen *. ') In al deze opstellen komt het een en ander voor dat denbeoefenaar der geschiedenis niet onverschillig mag we/en.Hieronder rekenen wij ook liet minder gunstig oordeel overMATTHAEUS en BUKMAN , als geschiedvorschors, door de IIH. VAN STEUKENBUBG , VAN LUNENBTJEG en METHORST in CCU thans zeldzaam

en keurig Rapport, betreffende do Souvereini-teit der stad Utrecht, in 1784 ter Statenvergadering aldaaruitgehragt. De volgende woorden , die de heer GROEBE in zijn laatstestuk t. a. p. bl. 309 gebruikt, deeleu wij hier mede tot eenproefje van hetgeen de liefde van een schrijver voor zijn on- derwerp al doet zeggen :













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 <revoelen, zoo dikwijls herhaald, wei-d in de munt-kunde tot wet, hoezeer archeologische en historischeredenen de geleerden hadden moeten bewegen om diemunten aan de stad Maastricht toe te kennen, en zoodoende eene te lang geheerscht hebbende dwaling tedoen ophouden : want niets was meer van grond ont- bloot dan de toewijzing van merovingische muntenaan de stad Utrecht. Nu zal misschien de toekenning dier muntmeestersaan Maastricht en het bestaan van eene vaste werk- plaats aldaar nog hersenschimmig genoemd worden;maar onze

stellingen zullen vrij zeker worden, alsmen de bewijzen onderzocht heeft, die Utrecht enMaastricht voor het bezit van een munthuis in hetmerovingische tijdvak kunnen aanvoeren. Maastricht, sedert 375 de zetel van eenen bisschop,behoorde sedert de overwinningen der Franken aanhet koningrijk van Austrasie, en is op onderschei- dene tijden de woonplaats der vorsten uit het tweedeHuis geweest. De geschiedenis berigt dat koningDAGOBERT I, tijdens zijn verblijf te Maastricht in 635,den H. JOHANNES HET LAM, door het volk ten Her- der verkoren, op den bisschoppelijken zetel aldaarplaatste (SIGEBERT. GEMBL. ad ann. 635), en

datCHILDEKIK II aldaar de brieven teekende, waarbij deabdijen van Staveloo en Malmedy werden opgerigt.Verder moet men opmerken, dat Maastricht in hetmidden lag van het land, door de koningen van Au- strasie en de grootmeesters van het paleis bewoond,en omringd was van de domeinen van Meerssen,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 47 Fouron-le-Comte, Aken, Herstal en Jupille, welkehun beurtelings tot verblijfplaats strekten. De stad Utrecht, die even als Maastricht den naamvan Trajectum voerde, bestond in het merovingischtijdvak nog niet. Deze gemeenschappelijke naam isde grond van de dwaling der muntkundigen. De romeinsche stichting, die den naam van Tra- jectum inferius of Trajectum ad Rhenum draagt en uitde vierde eeuw dagteekent1), werd door de frieschevolkstammen vernield, toen zij zich aan de oeversvan den Rijn kwamen vestigen, nadat de romeinschelegers genoodzaakt waren die streken te verlaten. Opde romeinsche puinhoopen

bouwden de Friezen eensterk kasteel, Wiltaburg genoemd, waarin hunne op- perhoofden of koningen woonden. PEPIJN van Herstal, grootmeester van het paleisdes konings van Austrasie (685-714) verklaarde denFriezen, die toen door een opperhoofd, EADBOD ge- noemd, geregeerd werden, den oorlog. Nadat zijoverwonnen waren, was RADBOD in 697 gedwongen omeen deel van Friesland aan de Franken af te staan,die er een bisdom oprigtten onder het bestuur vanWILLEBRORD, welke reeds door Paus SERGIUS I in i) Daar Trajectum ad Bhenum door PTOLEMAEUS niet ver- meld , noch op de Peutingersche kaart aangewezen wordt, en,het Itinerarium van ANTONIUS het eerste en eenigste ro-meinseh

gedenkstuk is, dat er melding van maakt, denkt deheer SCHAYES (in zijn werk Les Pays-Bas avant et durant la,doiniuat'wm romaine), dat de grondslagen dier stichting door deRomeinen eerst in de vierde eeuw gelegd werden.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 49 noemt het oude Trajecfum niet anders. In de VIII&quot;eeuw kwam de naam van Trajectum weder op; menvindt dien in een diploma van PEPIJN den Korte vanhet jaar 752 !). Wij zien derhalve uit al het voor- gaande, dat de stad Utrecht (het Trajectum inferiusof Trajectum ad Ehenum) in het merovingische tijd- vak nog niet hestond, dat er toen slechts een kasteel,Wiltaburg genoemd, aanwezig was, hetwelk den naamvan Trajectum weder aannam, nadat het in 720 aan denbisschop der Friezen werd gegeven, en dat het grond- gebied van de stad Utrecht nooit op den duur aande koningen uit het eerste Huis behoord heeft, ver-

mits het weinig tijds na de overwinning, op de Frie- zen uehaald, aan bisschop WILLEBRORD, ten behoevevan zijne kerk, geschonken werd. Aan de andere zijde hebben wij gezien, dat Maas- tricht eene bisschoppelijke stad, en, in 375 reedsaanzienlijk, dikwijls door de koningen uit het eersteHuis werd bewoond. Verder is het door historischegedenkstukken bewezen , dat deze stad op den duurden naam van Triectum of Trajectum ad Mosam en inde volkstaal dien van Tricltt of Maastricht droeg. Het komt mij voor, dat deze redenen overtuigendgenoeg zullen wezen om aan te toonen, dat demerovingische muntmeesters hunne munten niet teUtrecht hebben kunnen maken, en dat die stukkennergens anders dan in de

werkplaats van Maastrichtgeslagen kunnen zijn, te meer nog, omdat wij uit i) Dezelfde, t. a, p.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 51 als bezitters van geheel Friesland wedervinden. Datde Franken, onmiddellijk na deze in bezitneming, Fries- land weder ontruimd hebben, wordt bevestigd dooreene kronijk der XIII&quot; eeuw, waaruit de bedoeldeschrijvers hunne verhalen trokken, en die door denheer SCHATES, in het uitmuntend werk, dat ons reedszoo veel diensten bewees, voor een stuk van weiniggezag wordt gehouden. Andere muntkundigen trachten het bestaan van eenmunthuis te Utrecht te verdedigen met de nabijheidvan dat te Dorestat. Men zou deze meening meteene meer afdoende omstandigheid kunnen versterken,die ^tamelijk, dat op de

Trientes van Triectum hetbijzondere teeken der munt van Dorestat, het kruisop ballen geplaatst, zeer naauwkeurig voorkomt. Laten wij voor een oogenblik de redenen daar,die wij hebben doen gelden, ten bewijze, dat Utrechtonder de merovingische koningen niet bestond: zoudemen, zelfs in het geval, dat onze stelling onjuist ware,niet veeleer moeten toegeven, dat, door het bestaanvan een munthuis te Dorestat, de oprigting van eentweede, zoo digt daarbij, minder noodzakelijk geweestzij, en is het niet veel waarschijnlijker, dat zulkeinrigtingen wat verder van een hebben gelegen? Inalle gevallen kan het bestaan van een munthuis niettot de onderstelling leiden, dat een tweede er digtbij gevonden moet worden. Wij

zeiden, dat eenige Trientes van Triectum, watden muntslag betreft, eene volmaakte overeenkomst metdie van Dorestat vertoonen. Maar dit is hetzelfde met 4*











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 56 Duitschland, geslagen, die, na den dood van LODEWIJKden Stamelaar, zoon en opvolger van KAKEL den Ka- le, in 872, zich het keizerrijk meende toe te eige- nen. LODEWIJK en KAKLOMAN , zonen van LODEWIJKden Stamelaar, buiten staat zijnde hem te wederstaan,beproefden den weg van onderhandeling, en het ge- lukte hun zijne eerzucht te bevredigen door den afstandvan dat gedeelte van Lotharingen, hetwelk aan KAEELden Kale bij de verdeeling van 870 was toegewezen.LODEWIJK III werd door dezen afstand eigenaar vangeheel

Lotharingen, en bleef in het bezit tot aan zij- nen dood, in 882. Het is deze obolus, welke door alle muntkennersaan de werkplaats van Maastricht wordt toegewezen;maar de meesten hunner zeggen, dat hij van LODE- WIJK II, kqning van Duitschland, is: een nieuw bewijsvan de ligtvaardigheid, waarmede over het algemeende historische verschillen door eenige schrijvers wor- den behandeld. Men is het eens, dat deze obolus teMaastricht geslagen werd, en toch behoorde dezestad nooit aan LODEWIJK II, terwijl men met de ge- schiedenis in overeenstemming konde gebleven zijn,als men den penning aan LODEWIJK III had toege- kend, die

Maastricht en geheel Lotharingen van 879tot 882 bezat. De heer LELEWEL, die dezen obolus mede aanLODEWIJK II toekent, meent, dat, bij de verdeelingvan Lotharingen tusschen dezen LODEWIJK en KAEELden Kale, de laatste, die zeer aan zijn monogramgehecht was, aan LODEWIJK do verpligting oplegde



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 57 om zijn monogram op de munten, die LODEAVIJK inLotharingen zou doen slaan, te behouden. Vermitsnu deze munt niet door LODEWUK II geslagen is,denk ik, dat die verpligting door de kinderen van LO- DEWUK den Stamelaar op LODEWUK III gelegd is,toen zij hem in 879 het overige van Lotharingenafstonden, of liever, dat de laatste uit eigen bewe- ging dit monogram op zijne munten bragt, om ze inde staten der opvolgers van KAKEL den Kale gang- baar te doen zijn. Na den dood van LODEWUK III, in 882, kwamLotharingen in het bezit van keizer KABEL denDikke; maar deze onwaardige Vorst, die zijne vol- ken niet

tegen de rooverijen der Noormannen koudeverdedigen, werd in 888 op eenen plegtigen rijks- dag afgezet, en zijne staten werden met de keizerlijkewaardigheid aan AKNOLD, hertog van Karinthie, ge- geven. Keizer AENOLD stond, in 895, Lotharingen aanzijnen natuurlijken zoon ZWENTIBOLD af Deze namdie schoone streken in bezit, maar geraakte al spoe- dig met de voornaamste lotharingische heeren inonmin, toen hij hun beletten wilde onderling te oor- logen en het volk te verdrukken. De onvergenoegden riepen KABEL den Eenvoudige,koning van Frankrijk; te hulp, boden hem de lotha- ringische kroon aan en bragten hem aan het hoofdvan een magtig leger in het land. KABEL bemag-tigde Aken en eenige

andere steden, maar hiermedehield zijn voorspoed op. ZwENTlBOLD, wiens moed









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 61 Vermoedelijk heeft OTTO, in de werkplaats vanMaastricht, die door LODEWIJK IV aan de bisschop- pen van Luik was gegeven, niet willen munten, enheeft hij dezen penning laten slaan op het grondgebiedder abdij van s. SEEVAAS, die aan het Kijk behoorde,en waar de keizers hunnen intrek namen, sedert dat hunkasteel aldaar in een gasthuis of eene herberg voorgeestelijken was veranderd. Ik geloof, dat men hetomschrift der keerzijde SCS SEEVASIVS T. T.op deze wijze lezen moet: Sanctus Servatius Trajec-tense territorium. De heer LELEWEL was, toen hijdezen penning aan Tongeren toeschreef, verleid

dooronnaauwkeurige aanteekeningen, die hem deden den- ken, dat deze s. SERVAAS de beschermheilige vanTongeren was. Hij is integendeel de patroon vanMaastricht, waarheen hij, zoo als wij zagen, in 375den bisschoppelijken zetel overbragt. De inwonersvan Tongeren vereereii S. MATEKNUS, den eerstenbisschop van die stad, als hun patroon. De opvolgers van OTTO, door onafgebroken oorlo- gen bezig gehouden, kwamen zelden te Maastricht.De heer LELEWEL brengt, in zijn werk over demuntkuncle der middeleeuwen (Numismatique du moyen-dge, 2, 162), een penning te voorschijn, met den naamHENDRIK, onder andere munten in Polen gevonden.Deze munt draagt aan de eene zijde een hoofd meteene

kroon, in de gedaante van eene muts, en om- ringd van de woorden HEINRICVS KEX; aan deandere zijde een tempel, op welks voorgevel hetwoord TRAIECTV. Alles omringd van de woorden:





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1847 van deze stad gedaan heeft, verzekerde mij eene muntgezien te hebben, in de XP eeuw door keizer HEN-DBIK II geslagen, welke op de keerzijde een bisschop- pelijk borstbeeld zonder myter had, maar den bis- schopsstaf en de woorden STVS SERVATIVS ver- toonde. Onder het afdrukken van dit artikel deelt men onsmede, dat dit stuk zich in de verzameling van denheer MEIJEES, kapitein der genie te Brussel, bevindt. Mogt onze rijkdom ten opzigte der munt- en pen-ningkunde in dit tijdvak door latere ontdekkingenworden vergroot!




