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Kwart groot van een 
niet nader vastgestelde 
bisschop

ARIE VAN 
HERWIJNEN

Hypothese aangaande de naamloze 
kwart groot van het bisdom Utrecht 

Het in 2015 gevonden muntje dat hier 
wordt gepresenteerd is niet onbekend. 
Waarschijnlijk is het een kwart groot, de 
diameter is 16 mm en het gewicht 
0,54 gram. De vondst is wel de aanleiding 
om eens nader naar dit munttype te kijken. 
Van der Chijs weet zich er niet echt raad 
mee. Hij beklaagt zich over het gelijktij-
dig werken aan twee delen; het drukken 
van het deel Holland en Zeeland en het 
leveren van de platen voor het deel 
Utrecht. Daardoor heeft hij niet in alle 
rust kunnen kijken naar de hem ter 
beschikking staande exemplaren van dit 
type en hij schrijft: ‘De zaak is uiterst 
moeijelijk’. Mede daardoor is het munt-
type per ongeluk twee keer afgebeeld: bij 
David van Bourgondië (Van der Chijs 
19.50) en bij Jan ‘van (?)’ (Van der Chijs 
28.3). Dat het muntje niet bij David van 
Bourgondië thuishoort wordt direct door 
hem vastgesteld. Maar door welke bis-
schop is dit muntje dan wel geslagen? Er 
komt namelijk geen naam op voor. Het 
omschrift loopt door van de kruis- naar 
de portretzijde en luidt: moneta episco / 
pi traiectensis. Het muntbeeld is simpel, 
een lang gevoet kruis en de en face afbeel-
ding van een gemijterde bisschop. Zowel 
de getekende exemplaren in Van der 
Chijs als het vondstexemplaar zijn van 
slechte kwaliteit. Het vondstmuntje heeft 
nogal wat randschade en is gedeeltelijk 
zwak geslagen. 

Van der Chijs noemt als mogelijke munt-
heer bisschop Guy (Gwijde) van Avesnes, 
aan wie geen munten met zekerheid zijn 
toe te wijzen. Het munttype oogt eerder 
uit de tweede helft veertiende eeuw dan 
uit de periode van Guy (1301-1317). De 
bisschoppen die dan het meest in aan-
merking komen als muntheer zijn Jan van 
Arkel (1342-1364), Jan van Virneburg 
(1364-1371) en Arnold van Hoorne 
(1371-1379). Maar allen sloegen munten 
met hun naam erop en voerden veelal een 
wapentje. Van der Chijs oppert in voet-
noot 1 op pagina 97 dat de Utrechtse 
munt geslagen zou kunnen zijn bij ‘uit-
landigheid’ van de bisschop; ik meen dat 
dit niet juist is. Waarom zou een bisschop 
munten slaan zonder zijn naam als hij aan 
het reizen was? Mijn hypothese is dat het 
door een tegenbisschop is gelagen. Er 
zijn meer tegenbisschoppen die in aan-
merking komen maar Reinald van Vianen 
(1379) lijkt het meest passend. Een 
tegenbisschop had (nog) niet de macht en 
rechten van een bisschop. Maar vanwege 
economische redenen was het slaan van 
munten wel aantrekkelijk en mogelijk 
noodzakelijk. Door voor een munttype te 
kiezen dat aansloot bij andere gangbare 
munten werd het als betaalmiddel met 
weinig problemen geaccepteerd. Na 
eventuele inwijding tot bisschop kon ver-
volgens eenvoudig plaats worden 
gemaakt voor munttypes die karakteris-
tiek waren voor deze nieuwe wereldlijke 
en geestelijke heerser. Dus pas vanaf dat 
moment konden de naam en het wapen 
van de nieuwe bisschop erop worden 
geplaatst, maar zover is het bij Reinald 
nooit gekomen.  
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