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ARIE VAN 
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Dubbele duidelijkheid over de munt-
plaats; maar wie is de bisschop?

In De Beeldenaar 2014-4 beschreef ik 
een penning van het graafschap Gelre 
met op beide zijden de naam van de 
muntplaats, te weten Arnhem. Recent is 
er een penning van het Bisdom Utrecht 
gevonden waar eveneens de naam van 
de muntplaats, nu Utrecht, op beide zij-
den blijkt te staan (0,61 gram; 14 mm). 
Op de keerzijde is duidelijk de munt-
plaats leesbaar: +traiectvm. Dat is ook, 
enigzinds verbasterd, op de portretzijde 
te lezen als: +trae.itvm.

Het betreffende munttype wordt 
door Van der Chijs met een vraagteken 
aan bisschop Godebald (1114-1127) 
toegeschreven en is met 6 muntjes op 
plaat IV afgebeeld. Nummer 4 uit die 
reeks heeft een gewicht van 0,65 gram, 
alle andere zijn 0,60 gram. Deze por-
tretzijde wijkt af van de vondstmunt.

Van der Chijs had eigenlijk geen tijd 
om aan zijn deel Utrecht te werken 
omdat hij nog druk bezig was het deel 
Holland en Zeeland af te ronden. Hij 
worstelde duidelijk met het bewuste 
munttype en voegde waarschijnlijk ook 
daarom het vraagteken toe. Hij hinkte 
ook op meerdere gedachten, op blad-
zijde 43 lezen we eerst: ‘meenden wij uit 
het hoogst eenvoudige kruis op de kz. te 
moeten opmaken, dat onze muntjes 
ouder kunnen zijn dan de tijd van 
Godebald’. Even verderop meent hij 
heinric rondom het portret te lezen: 
‘zijnde de naam van Keizer Hendrik V, 
zoodat onze muntjes waarschijnlijk toch 
zullen moeten gebragt worden tot den 
tijd van Bisschop Godebald’.

Er zijn voor zover ik heb kunnen 
nagaan geen andere exemplaren bekend 
waar de muntplaats op beide zijden 
staat. Meestal staat de muntplaats op de 
kruiszijde, soms op de portretzijde. Dat 

is bijvoorbeeld het geval bij een muntje 
van Burchard (1099-1112), met sterren 
in plaats van stippen in het kruis, en 
door Ilisch onder nummer 10.31 geru-
briceerd. Ilisch 10.32 is het munttype 
waarvan hierboven de tekening uit Van 
der Chijs is afgebeeld. Ook Ilisch geeft 
geen uitsluitsel over de afgebeelde bis-
schop en houdt het bij ‘Datierung 
unsicher’. De naam van de bisschop is 
op vrijwel alle exemplaren van dit type 
onleesbaar. Echter, op mijn website zijn 
enkele exemplaren te zien waarop delen 
van de naam Godebald zijn te lezen 
waardoor ikzelf er de voorkeur aan geef 
de vondstmunt aan Godebald toe te 
schrijven. Een exemplaar met dezelfde 
portretzijde is daar ook te zien. Het 
munttype is overigens ook in Deventer 
geslagen met als kruiszijdetekst 
+daventria.

Tot slot wil ik de aandacht vestigen 
op het portret van de bisschop. Velen 
zien een brilletje op zowel de tekenin-
gen in Van der Chijs als op de muntjes 
zelf. Echter, pas in de late dertiende 
eeuw kwamen er hulpmiddelen beschik-
baar om -vooral veraf- beter te kunnen 
zien maar die hadden niet de modern 
ogende uitvoering zoals afgebeeld. Maar 
is de bisschop nu blootshoofds afge-
beeld of niet? Van der Chijs schrijft op 
bladzijde 42 over Godebald: ‘Men 
meent verder, dat deze Bisschop de eerste 



DE BEELDENAAR 2015-1
34

Van der Chijs IV-4 
(2x ware grootte)

geweest is, die den mijter gedragen 
heeft’. Een mijter heeft hij zeker niet op 
zijn hoofd maar het lijken niet alleen 
maar wilde krullen te zijn. Ilisch 
beschrijft bij Burchard nummer 10.29 
als ‘Perldiadem und deutlicher Tonsur’ 
en 10.30 als ‘Perldiadem’ (zonder ton-
suur).

In deze richting zal de hoofdbedek-
king van de bisschop waarschijnlijk 
gezocht moeten worden, een diadeem 
met parels, of mogelijk een haarnet of 
hoofddeksel bezet met parels of andere 
voorwerpen ter versiering. En dat kan 
mogelijk een vroege vorm van een mijter 
zijn.

De bewindsperiode van de bisschop is 
turbulent geweest met pieken en dalen. 
Er zijn vast voldoende ceremoniële 
momenten geweest maar om de hoofd-
bedekking op de munt hier aan te kop-
pelen is puur speculatief.  

Arie van Herwijnen is sinds 1980 verzamelaar 
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slag van de steden Tiel en Deventer waarnaar hij 
doorlopend onderzoek naar nieuwe types en 
varianten verricht. De resultaten hiervan worden 
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