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HUGO VANHOUDT

DE MEROVINGISCHE MUNTEN

IN RET PENNINGKABINET

VAN DE I(ONINKLIJKE BIBLIOTHEEI(

TE BRUSSEL

EEN KATALOGUS VAN DE HEDENDAAGSE
VERZAMELING

(Platen VII tot XVI)

Het Pennîngkabinet te Brussel kan fier zijn over zijn uitgebreide
verzameling Merovingische munten, het resultaat van jarenlang
samenbrengen via aankopen en schenkingen. Zo vindt men er de
Merovingische munten uit de verzameling de Robiano in terug a18
ook verschillende kleinere schenkingen. In 1924 werd de Universi
taire stichting eigenaar van de verzameIing de J onghe die, na een
bepaalde tijd in leen te zijn gegeven, definitief werd overgedragen
aan het Penningkabinet. Meer dan de helft van de huidige verzame
ling belandde er via deze weg. Alhoewel aIle gegevens ontbreken
zou de massaie aanwezîgheid van Merovîngische munten uit onze
gewesten in deze verzameling kunnen verwijzen naar vindplaatsen
in onze streken. B. de Jonghe bezat tevens 10 munten afkomstig
van de goudschat van Escharen (Nederland) ; het overblijvende en
belangrijkste deel van deze muntschat bevindt zich in het Penning
kabinet te Den Haag.

Deze katalogus van de Merovingische munten is bedoeld aIs
beschrijving en klassificatie, in de hoop dat dit later na discussies
verhelpt aan de huidige twijfelachtige toeschrijvingen van enkele
exemplaren. De beschrijving van enkele unieke stukken beklem
toont de hoge numismatische waarde van de verzameling.

De katalogus werd chronologisch opgevat. De Merovingische
numismatiek wordt ingedeeld in vier duidelijk te scheiden perioden
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waarvan de eerste drie de goudaanmunting betreffen, gaande van
de imitaties van Romeinse solidi en trienten tot het einde van de 7de
eeuw. Hierna ontstond een plotse verdwijning van het goud met de
spectaculaire opkomst van het zilvergeld, de vierde periode. De
Merovingische aanmuntingen van Theodebertus 1 tot vlak voor de
regeringsperiode van Pepij n de Korte in het midden van de achtste
eeuw waren eigen creaties. De Merovingische muntslag duurde iets
meer dan twee eeuwen.

De eerste periode bevat de slaafse imitaties van de Romeinse mun

ten zoais de gouden solidus en triens en de zilveren siliqua en zijn
onderverdelingen. Deze munten waren in feite de instandhouding
van een werkwijze die werd begonnen door de Franken, Bourgon
diërs en Gothen. Het aanmunten evolueerde geleidelijk tot een lw
ninklijk recht, wat ertoe leidde dat de imitaties van de gangbare
goudmunten de naam van de vorst vermeiden (tweede periode).
Doch langzaam kwam de muntslag in handen van de muntmeesters
wiens eigenIijke maatschappelijke situatie, bankiers of koninklijke
onderdanen, nog niet duidelijk is. Dît leidde tot de derde periode
waarin deze personen, naast de naam van de koning, hun eigen naam
en die van het muntatelier vermelden, De verschillende combinaties
van deze drie vermeldingen in groepen van twee vindt men terug.
Tijdens de vierde periode ontstaan de denarii en de sceatta's waarop
voorai plaatsnamen en gezagsdragers - al dan niet onder de vorm
van een monogram - worden vermeld; soms leest men de munt
meester.

De indeling van deze katalogus geschiedt aIdus :

1 Merovingische imitaties van Romeinse en Byzantijnse
munten.

II Koninklijke Merovingische munten zonder atelierver
meiding.

1II Merovingische munten met ateliervermeiding of -toe
schrijving, ingedeeld per land en alfabetisch gerangschikt
per atelier.

IV Voorlopig niet toegeschreven munten, indien mogelijk
gerangschikt volgens omschrift.

V Munten afkomstig van de muntschat van Escharen.
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Deze katalogus kwam mede tot stand dank zij inlichtingen van de
Heren Arent, Frère, Lafaurie, Lippens, Stahl en Van Keymeulen.

De opbouw van de munlbeschrijuing:

1 : de Frankische naam van het atelier of de lokaliteit wordt
gevoIgd tussen haakjes door zijn huidige benaming en het
land. Indien de munt verwijst naar een koning, een gezags
drager of een muntmeester wordt zijn naam hierna vermeld.

2: de muntwaarde: solidus, triens of denarius.
3: de voorzijdebeschriving met het omschrift zoals vermeld

blz. 188-194, kol. A.
4: de keerzijdebeschrijving met het omschrift zoals vermeld,

ibùl., ko1. B.
5: het metaal - de diameter in millimeter - de massa in gram 

de stempelstand - de staat van bewaring.
6: de verwijzing naar de inventarisnummers in het Penning

kabinet (1).
7: jaar van aanwinst door het Penningkabinet - de bron van

aanwerving.
8: de ref'erenties voor het beschrevcn exemplaar (2).

Vermelde reîeren lieinerken :

B A. DE BELFORT, Description générale des monnaies méro
vingiennes, 5 vol., Parijs, 1892-94.

Berghaus P. BERGHAUS & K. SCHNEIDER, Arujlo-iriesische Runen
solidi im Lichie des Neulurules von Sclzweindor[ (05l
[ries/and), 1967.

(1) Hel invcntarissysteem van het Pcnningkabînet is opgebouwd volgens twce
series; de oude reeks (vcrmeld als Inv. 1) en de nieuwe reeks (weergegeven met
Inv. II). Bepaalde verzamelingen werden in hun geheel opgenornen en gekatalo
geerd in aparte lnventarlssen zonder dat ze daarna werden opgenomen in de alge
mene inventaris. Zodoende heeft de verwijzing Inv. F.U., M- betrekldng op de
verzameling B. de .Ionghe en is de afkorting van « Inventaire Fondation Uni
versitaire. Mérovingiennes »,

(2) Er wordt gestreefd naar een beperkte referentlc vermelding waardoor, in
dien mogelijk, enkel wordt gercfercerd naar de werken van de Belfort (B) en
Prou (P).

7
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P. C. J. A. BOELES, Friesland lot de el/de eeuw. - Zijn
ooor- en oroeqe geschiedenis, 's-Gravenhage, 1951.
P. C. J. A. BOELES, Merouingische munlen van hel type
Dronrijp en de vondsl van Nielrap, in Gedenkboelc A. E.
Giffen, Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland,
1947, blz. 369 e.v.
C. MEERT, Les monnaies merovingiennes de l'atelier de
Dinant, in RBN, 106, 1960, blz. 267-284, pl. XIV.
J. LAFAURIE, Le trésor d'Escharen in RN VIe r., II,
1959-60, p. 153-210, pl. XI-XII, kaarten.
A. CHABOUILLET, Catalogue raisonné de la Collection de
deniers mérovingiens des VIle & V l Ile siècles de la Trou
vaille de Cimiez, donnée au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque Nationale par A. l\10REL-FATlO, Parijs,
1890.
M. PROU, Catalogue des monnaies françaises de la Biblio
thèque Nationale - Les monnaies mérovingiennes, Parijs,
1896.
G. DE PONTON D'AMÉCOURT, Description raisonnée des mon
naies mérovingiennes de Chalon-sur-Saône, Parijs, 1874.
A. M. STAHL, The Merooinqian Goinage of the Region 01
l\1etz, Louvain-la-Neuve, 1982.
VOILLEMIER, in RN, 1846, blz. 100 + pl.
P. O. VAN DER CHUS, De munlen der Fratikisclic en Duilsch
Nederlatulsche uorsten, Haarlem, 1866.
C. WILDE en H. J. DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, La trouvaille
d'Esc/wren, in RBN, 54, 1898, blz. 253-272, pl. VI-VIII.

Afkortingen :

Ae brons
Ag zilver
Au goud
g gram
Inv.I Inventaris Serie I
Inv. II Inventaris Serie II
Inv.F.U.,I- Inventarîs Fondation Universitaire, Indéterminées
Inv.F. U.,M- Inventaris Fondation Universitaire, Mérovingiennes
kz. keerzijde
mm muntmeester
n.1. naar links
n.r, naar rechts
verz, verzameling
vz. voorzij de
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1 - Imitaties van Romeinse en Byzantijnse munten.
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1. Valentianus III

Soliâus

vz.: Een buste n.r. met diadeem; links in het veld een punt;
errond : zie lA.

KZ.: De keizer in vooraanzicht met in de Iinkerhand een
kruisstaf, in de rechterhand een Victoria; de Iinkervoet
op een slang; in het veld de letters R en V voor Raven
na; errond : zie In, ; in de afsnede: zie le.

Au - 22,1 mm - 4,42 g - ~ - PR
Inv.F. U., 1 2 ; Inv. 7348
1924, verz. de Jonghe.
Imitatie van G. MAZZINI, Moneie Itnperiali Romane, 1957
1958, vol. V, 19.

2. Imitatie van Zeno

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond en
binnen een cirkel : zie 2A.

KZ.: Een Victoria n.r. lopend met in de linkerhand een kruis
op wereldbol, eronder een zevenpuntige ster; in de
rechterhand een kroon : zie 28. ; in de afsnede : zie 2c.

Au - 13,8 mm - 1,49 g -.J, - F+
Inv.F.U., I. 3; Inv. 7349
1924, verz. de Jonghe.

3. Imitatie van Anastasius

Solidus

vz.: Een buste in vooraanzicht met helm en krijgsmantel, de
Ians in de rechterhand over de rechterschouder ; op het
schild een ruiter n.r. ; errond: zie 3A.

RZ.: Een rechtstaande Victoria n.L, een lang kruis vast
houdend; rechts in het veld een 8-puntige ster; er
rond: zie 3B ; in de afsnede : zie 3c.

Au - 20,6mm - 4,56 g - ~ - Pr,
- , schenking van S. Lumley.
B 5025, var.



100

4. Anastasius

Solidus

H. VANHOUDT

VZ.: Een buste in vooraanzicht met harnas en helm, een lans
over de rechterschouder; errond en binnen een kroon :
zie 4A.

KZ.: Een staande Victoria n.l. ; in de rechterhand een kruis

met rechts ervan een letter T, rechts in het veld een

ster; het onderste deel van het kruis en de vieugei van
de Victoria zij n voorgesteld met punten ; errond en bin
nen een kroon : zie 4B ; in de afsnede: zie 4c.

Au - 20,9 mm - 4,34 g - ~ - PR

Inv.F.U.,M 1 ; Inv. 6997
-, verz. de J onghe
B 5067, var. : B S067-vz is verschillend, lez heeft in de af

snede COMOB.

S. Imitatie van Anastasius

Solidus

vZ.: Een buste in vooraanzicht met helm en krijgsmantel,
een lans over de rechterschouder ; errond en binnen een

cirkel : zie SA.
KZ.: Een rechtstaande Victoria n.l., vasthoudend in de

rechterhand een lang kruis ; links in het veld een zeven
puntige ster; errond en binnen een cirkel ; SB; in de
afsnede: Sc; in het veld r. de letter 1.

Au - 19,1l mm - 4,27 g - ~ - F, gecorrodeerd.
Inv. F.U., MA; Inv. 7000
1924, verz. de J onghe.

6. Imitatie van Anastasius

Solidus

vz.: Een buste in vooraanzicht met helm en krijgsmantel,
een lans over de rechterschouder; errond en binnen een
cirkel : zie 6A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria n.l., vasthoudend in de rechter
hand een Jang kruis ; links in het veld een punt met er-
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boven een letter of een teken; errond en binnen een
cirkel van parels : zie 6B ; in de afsnede : zie 6c.

Au - 19,3 mm - 4,39 g - ~ - ZF
Inv. F.U., M5; Inv. 7001
1924, verz. de J onghe.

7. Imitatie van Anastasius

Solidus

vZ.: Een buste in vooraanzicht met helm en krijgsmanteI,
de lans in de rechterhand over rechterschouder ; op het
schild in linkerhand een ruiter; errond : zie 7A.

KZ.: Een staande Victoria n.l., een lang kruis vasthoudend ;
rechts in het veld een ster; errond en binnen kroon :
zie 7B ; in de afsnede : 7c.

Au - 20,7 mm - 4,34 g - ~ - ZF/PR.
Inv. F.U., M2; Inv. 6998.
1924, verz. de Jonghe.
B 5025, var.

8. Imitatie van Anastasius

Solidus

vz.: Een buste in vooraanzicht met helm en krijgsmantel,
de Ians in de rechterhand over rechterschouder ; op het
schild in linkerhand een ruiter; errond : zie 8A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht, vasthoudend
in de rechterhand een lang kruis; in de linkerhand een
wereldboI met kruis; errond : zie 8B; in de afsnede :
zie 8c.

Au - 20,7 mm - 4,37 g -i - ZF.
Inv.F.U., M 3; Inv. 6999.
1924, verz. de Jonghe.

9. Imitatie van Anastasius

Soliâus

vz.: Een buste in vooraanzicht met helm en krijgsmantel,
de lans in de rechterhand over de rechterschouder; op
het schild een ruiter n.l. ; errond : zie 9A.
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KZ.: Een rechtstaande Victoria n.l., een lang kruis vast
houdend ; links in het veld de letter 1 en rechts een 7
puntige ster; errond : zie 9 B; in de afsnede : zie 9c.

Au - 17,8 mm - 4,45 g - t - Pr/ZF.
Dit exemplaar zou afkomstig zijn van de schat van Chinon.
B 5052, var.

10. Imitatie van Anastasius

Triens

vz.: Een buste n.r. de diadeem ; errond en binnen een cirkel :
zie IDA.

KZ.: Een rechtstaande Victoria n.r., een kruis op bol houdend
in de linkerhand ; errond en binnen een cirkel : zie lOB;
in de afsnede : 10c.

Au -14.4 mm -1,41 g -~ - PRo
Inv.F.U., M.39; Inv. 7031
1924, verz. de Jonghe.
B 5104, stempelvariant.

Il. Imitatie van Anastasius

Triens

vz.: Een buste n.r, met diadeem; errond en binnen een
cirkel : zie lIA.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.r., houdend
in de linkerhand een kruis en in de rechterhand een
kroon ; het kruis staat op een bol waaronder een zes
puntige ster; errond en binnen een cirkel : zîe Lln :
in de afsnede : zie Ile.

Au - 15,3 mm - 1,45 - .j, - ZF.
1914

12. Imitatie van Justinianus 1

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem ; errond en binnen een cir
kel : zie 12A.

KZ : Twee staande krijgers, uitgerust met een schild, ertussen
een krijgsstandaard; errond en binnen een cirkel : zie
12B; in de afsnede: zie 12c
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Au - 15,5 mm - 1,38 g - ~ - ZF
Inv. II, 55.548
1966, aankoop Franceschi voor 5000 BF.
Dit exemplaar werd gevonden te Middelkerke (Raversijde).

13. Imitatie van Justinianus I

Triens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een
cirkel : zie zie 13A.

KZ.; Twee staande krijgers, ertussen vasthoudend een krijgs
standaard; errond en binnen een cirkel : zie 13B ; in de
afsnede : zie 13e.

Au - 15,0 mm - 1,35 g - ~ - PRo
Inv.F.U., M 34.
1924, verz. de J onghe.

14. Imitatie van Justinianus l

Triens

vz.: Een buste n.r. met achter het hoofd een strik ; errond en
binnen een cirkel : zie 14A.

KZ.: Een staande Victoria in vooraanzicht met in de linker
hand een lang kruis en in de rechterhand een kroon ;
errond en binnen een cirkel : zie 14B; in de afsnede:
zie 14e.

Au -16,0 mm -1,31 g -.j. - ZF

15. Imitatie van Justinianus l

Solidus

vz.: Een buste in vooraanzicht met helm en krijgsmantel ;
in de verheven linkerhand houdende een bol met kruis ;
errond en binnen een rand: zie 15A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de
rechterhand een bol met kruis, in de linkerhand staf met
kruis; in het veld 1. een ster; errond en binnen een
rand: zie I5B; in de afsnede: zie ISe.

Au - 20,6 mm - 4,37 g - ~ - PRjZF.
1913, -
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16. Imitatie van Justinianus 1

Triens

vz.: Een buste n.r, met diadeem ; errond : zie 16A.
KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de

rechterhand een krijgsstandaard, in de linkerhand een
kroon ; links in het veld een ster ; errond en binnen een
rand: zie IBn.

Au - 15,8 mm - 1,46 g - 1- - FjZF.
Inv. F.U., M 12; Inv. 7008.
1924, verz. de Jonghe.
B 5303, KZ is een liehte variante.

17. Imitatie van Justinianus 1

Solidus

vz.: Een buste in vooraanzicht met helm en krijgsmantel, in
de rechterhand een bol met kruis; errond : zie 17A.

KZ.: Een staande Victoria in vooraanzicht met in de rechter
hand een lang kruis eindigend op een Christusmono
gram; in de linkerhand een bol met kruis, eronder in het
veld een ster; errond en binnen een cirkel: zie 17A ;
in de afsnede: zie 17c.

Au - 20,4 mm - 4,22 g - .1,. - ZFjF.
Inv. F. V., M 7; Inv. 7003
1924, verz. de J onghe.
B 5239, variante in omschrift en stempel.
Dit exemplaar komt uit de veiIing Dupriez van 4-8 novembcr
1912 en is afkomstig van de vondst te Velsen (Nederland) :
VDC, pl. XXII, nr. 14.

18. lmitatie van Justinianus 1

Triens

vz.: Een buste n.r, ; errond : zie 18A.
KZ.: Een Victoria n.r. lopend, in de rechterhand een kroon

met eronder de letter V, in de linkerhand een kruis op
bol waaronder een vijfpuntige ster; errond en binnen
een cirkel : zie 17B ; in de afsnede : zie ISe.

Au - 15,3 mm - 1,40 g - .J - F.
Inv. F.U., M 17; Inv.7013.
1924, verz. de Jonghe.
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19. lmitatie van Justinianus l
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Triens

vZ.: Een buste n.r, met diadeem van parels; boven de schou
der een ster in rozetvorm ; errond en binnen een cirkel :
zie 19A.

I{Z.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.I, met in de
linkerhand een kroon, in de rechterhand een bol met
kruîs waaronder een vierpuntige ster : errond en binnen
een cirkel : zie 19B ; in de afsnede : zie 19c.

Au - 13,6 mm - 1,35 g - J - ZF.
Inv. F.U., M 16; Inv. 7012.
1924, verz. de J onghe.

20. Imitatie van Justinus l

Solùlus

vZ.: Een buste met diadeem, helm en krijgsrnantel in voor
aanzicht, een lans n.r. rustend op de schouder ; errond :
zie 20A.

I\:Z.: Een rechtstaande Victoria n.L, in de rechterhand een
lang kruis houdend eindigend op een Christusmonograrn,
in het veld links een zespuntige ster; errond : zie 20B ;
in de afsnede: zie 20c.

Au - 21,3 mm - 4,42 g - t - ZF/PR.
Inv. F.U. M., 44; Inv. 7048.
1924, verz. de Jonghe.
B 5154
Deze munt wordt toegeschreven aan Sigismond (516-524),
koning van de Bourgondiërs. Dit exemplaar kan afkomstig
zijn van de muntvondst van Gourdon (J. LAFAURIE in Bull.
soc. ani. de France, 1958, blz. 61-78). Deze vondst bevatte
20 gelijkaardige exemplaren die met een zelfde sternpelpaar
werden geslagen. De muntplaats is Lyon (519-524).

21. lmitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en dubbele diadeem;
errond en binnen een cirkel : zie 21A.
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KZ.: Een rechtstaande Victoria n.r. met verheven rechter

hand; rechts in het veld een ster ; errond en binnen een

cirkeI : zie 21B. ; in de afsnede : zie 21c.
Au - 14,1 mm - 1~31 g - ~ - ZF.
1912

22. Imitatie van Justinus I

Triens

VZ.: Een buste n.l. met diadeem ; errond en binnen een cir
kel: zie 22A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in rech
terhand een kruis. in de linker een kroon; errond en
binnen een cirkel: zie 22B.; in de afsnede : zie 22c.

Au - 14~8 mm - 0,83 g --J, - ZF.

Inv. F.U., M 37.
1924, verz. de Jonghe.
B 5229-30~ stempelvariante.

23. Imitatie

Triens

VZ.: Een buste n.r. met helm en krijgsmanteI; errond en
binnen een cirkel : zie 23A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de
, rechterhand een kroon, in de linkerhand een kruis ; er

rond en binnen een cirkel: zie 23B; in de afsnede:
zie 23c.

Au - 13,9 mm - 1,22 g -t - F/ZF.
Inv. F.U., M 15; Inv, 7011.

1924, verz. de Jonghe.

24. Imitatie

Triens

VZ. : Een buste n.l.; errond en binnen een cirkel: zie 24A
(omschrift valt grotendeels buiten muntplaat).

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de
rechterhand een kruis, in de Iinker een kroon ; errond en
binnen een cirkel : zie 24B; in de afsnede: zie 24c.
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Au - 14,8 mm - 1,35 g - ,j. - ZF.
Inv. F.U., M 36 ; Inv. 7032.
1924, verz, de Jonghe.

25. Imitatie

Triens
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vZ.: Een buste n.r. ; errond : zie 25A.
KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de

linkerhand een kruis en in de rechterhand een kroon;
errond : zie 25A ; in de afsnede : zie 25c.

Au - 14,2 mm - 1,39 g - ,j. - ZF.
Inv. F.U., M 24; Inv. 7020
1924, verz. de Jonghe.

26. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. ; errond : zie 26A.
KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de

rechterhand een kroon, in de linker een kruis; errond:
zie 26B ; in de afnede : zie 26c.

Au - 14,8 mm - 1,38 g - ,j, - ZF.
Inv. F.U., M 26 ; Inv. Inv.7022.
1924, verz. de Jonghe.

27. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r.; errond binnen een uitwendige cirkel :
zie 27A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.1. met in de
linkerhand een kruis, in de rechterhand een kroon ; er
rond en binnen een cirkel: zie 2713; in de afsnede :
zie 27c.

Au -15,8 mm - 1,30 g -~ - ZF.
Inv. F.U., M 25 ; Inv. 7021.
1924, verz, de Jonghe.

28. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r, met diadeem ; errond : zie 28A.
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KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.r. met in
de rechterhand een kruis en in de linker een kroon ; er
rond: zie 28B. ; in de afsnede : zie 28c.

Au - 16,2 mm - 1,31 g - ~ - F
Inv. F.U., M 27 ; Inv. 7023.
1924, verz. de Jonghe.

29. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een
eirkel : zie 29A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.l, met in de
rechterhand een kruis en in de linker een kroon; er
rond en binnen in een cirkel : zie 29B; in de afsnede:
zie 29c.

Au - 15,9 mm - 1,35 g -- ~ - ZF
Inv, F.U., M 29; Inv. 7029.
1924, verz. de Jonghe.

30. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een
cirkel : zie 30A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.l. met in de
rechterhand een kruis, in de linker een kroon : errond en
binnen een cirkel : zie 30B ; in de afsnede : zie 30c.

Au - 14,9 mm - 1,39 g - ~ - F.
Inv. F.U., M 28; Inv. 7024.
1924, verz. de J onghe.
B 5874.

31. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.l. met diadeem; errond : zie 31A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.r. met in
de linkerhand een kruis, in de rechterhand een kroon ;
errond: zie 31B : in de afsnede : zie 31c.
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Au - 14,7 mm - 1,42 g -t - ZF.
Inv. II, 6450.
1919, schenking Cumont.

32. Imitatie

Triens
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vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een
cirkel : zie 32A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.r, met in
de linkerhand een lang kruis, in de rechterhand een
kroon ; errond en binnen een cirkel : zie 32A: in de af
snede: 32c.

Au - 14,3 mm - 1,28 g - t - ZF.
Inv.7028.

33. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem en krijgsmanteI; errond en
binnen een cirkel van parels : zie 33A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de
linkerhand een kruis, eronder een bol; in de rechterhand
een kroon; errond en binnen een cirkel van parels :
zie 33B ; in de afsnede : zie 33c.

Au - 15,1 mm -1,35 g -t - ZF.
1906.

34. Imitatie

Triens

Idem aIs 33 : zelfde stempeis.
Au -15,1 mm - 1,40 g -,j, - ZF.
Inv. F.U., M 31 ; Inv. 7027.
1924, verz. de J onghe.

35. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r, met diadeem, achter de haIs een teken ô

errond en binnen een cirkei : zie 35A.
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KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.l, met in de

rechterhand een kroon en in de linkerhand een kruis;
errond en bînnen een cirkel : 35B ; in de afsnede : zie 35c.

Au -14,7 mm -1,20 g--t, - ZFjF.
Inv. F.U., M 20; Inv. 7016.
1924, verz. de Jonghe.

36. lmitatie

Triens

vZ.: Een buste n.r. met dubbele diadeem ; errond en binnen
een cirkel : zîe 36A.

I{Z.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.l., vast

houdend een kruis en kroon ; boven het kruis een vijf
puntige stcr; errond en binnen een cirkeI: 363; in de
aîsnede : zie 36e.

Au -15,9 mm - 1,37 g ~-t, - PRo
Inv, F.U., M 19
1924, verz. de J onghe.
Berghaus, p. 30, nr. 21.

37. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem ; rechts in het veld een kruis ;
errond en binnen een cirkel : zie 37A.

I{Z.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met links in
het veld een kroon, rechts in het veld een zespuntige
ster ; errond en binnen een cirkel : ZÎe 37B ; in de afsne
de: zie 37e.

Au -14,6 mm -1,36 g -~ - ZF.
Inv. F.U., M 68
1924, verz. de J onghe.
Berghaus, p. 30, nr. 22.

38. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n. r. met diadeem; errond en binnen een
cirkel : zie 38A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.r.; in de
rechterhand een kroon houdend, in de linker een kruis op
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bol; rechts in het veld een zespuntige ster; errond en

binnen een cirkel: zie 38A.; in de afsnede: zie 38c.
Au - 16,8 mm - 1,36 g - \r - F.
Inv. F.U., M.13; Inv.7009.

1924, verz. de J onghe.

39. Imitatie

Triens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een
cirkel : zie 39A.

I{Z.: Een Victoria in vooraanzicht n.l., in de rechterhand een

kroon, in de linkerhand een kruis ; errond en binnen een
cirkel : 39B : in de afsnede : 39c.

Au - 14,1 mm - 1,28 g - ~ - F.
Inv. F.U., 1\1 33; Inv. 7029.
1924, verz. de J onghe.

40. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem en een kruis op de borst;
de strik van de diadeem begint het omschrift ; errond en
binnen een cirkel : zie 40A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria n.l. met in de rechterhand een
kruis en in de linker een kroon ; errond en binnen een
cirkel : zie 403.

Au - 14,9 mm - 1,32 g - \r - ZF.
1914.

41. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r, met krijgsmantel en dubbele diadeem ; op
de borst een kruis ; errond en binnen een kroon : zie 41A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de
linkerhand een kruis en in de rechterhand een kroon ;
errond en binnen een cirkel : zie 4tB ; in de afsnede : on
leesbaar.

Au - 14,3 mm - 1,28 g - ~ - ZF.
1897.
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42. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een
cirkel : zie 42A.

KZ: Een kruîs op voet boven een bol; rechts in het veld een
punt; errond en bînnen een cirkel : zie 42B; in de aï
snede: zie 42c.

Au - 14,1 mm - 1,43 g - ~ - ZF.
Inv. F.U., M 110; Inv. 710?
1924, verz. de J onghe.

43. Imitatie

Triens.

vz.: Een buste n.l. met diadeem ; errond en binnen een cirkel :
zie 43A.

KZ.: Een kruis op voet boven een bol; geflankeerd met de
cijfers V1 en VI; errond en binnen een cirkel : zie 43n ;
in de afsnede : 43c.

Au - 13,9 mm - 1,26 g - .j - ZF.
Inv. F.U., M. 39 ; Inv. 7031.
1924, verz. de J onghe,

Opmerking:

De nummers 44-45-46 kunnen niet met zekerheid warden toc
geschreven aan de Merovingische periode, doch de grote waar
schijnlijkheid laat toe deze munten hier op te nemen.

44. !mitatie van Valens

Solidus

vZ.: Een buste n.r. ; errond en binnen een cirkel van parels :
zie 44A.

KZ.: Een rechtstaande keizer n.r. met in de rechterhand een
standaard en in de linkerhand, rustend op het schild, een
Victoria; errond en binnen een cirkel van parels :
zie 44B ; in de afsnede : 44c.

Au - 21,1 mm - 4,32 g - ~ - F.
Inv. F.U., 15 ; Inv. 7351.
1924, verz. de Jonghe.

De toeschrijving van de voorstelling van deze imitatie is
moeilijk en berust op het artikel : Un sou d'or pseudo-impérial
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au revers de l'empereur tenant le labarum el un globe surmonté
d'une Victoire van B. DE JONGHE, Brussel, 1909. Een imita
tie van een solidus van Honorius of Gratianus behoort even
eens tot de mogelijkheden.

45. Imitatie van Anastasius

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem ; errond en binnen een cirkel :
zie 45A.

KZ.: Een staande Victoria n.r. met een kroon en krijgsstan
daard ; errond en binnen een rand: zie 45B; in de af
snede : zie 45c.

Au-17,7 mm -1,45 g -~ - F/ZF.
- , schenking van S. Lumley.

46. ImHatie

Triens

vz.: Een buste 11.1'. met diadeem ; errond : zic 46A.
KZ.: Een staande Victoria in vooraanzicht n.1. met in de lin

kerhand een wereldbol met kruis, in de rechterhand een
kroon ; zie 46B ; in de afsnede : zie 46c.

Au - 14,0 mm - 1,44 g - ~ - ZG.
Inv. F.U., lVI 22; Inv. 7018.
1924, vcrz. de Jonghc.

- II - Koninklijke Merovingische rnunten

Geen exemplaren aanwezig in de verzameling van het Penning
kabinet.

III _. Merovingische munten met ateliervermclding

Choae (Hoei, BeIgië)

47. Landegiselus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels, errond binnen
een cirkel : zie 47A.

KZ.: Een latijns kruis op voet boven een licht platgedrukte
bol; rechts in veld de letter :) ; errond en binnen een
cirkel : zie 47B.

8



114 H. VANHOUDT

Au -14,2 mm -1~31 g -,J, - PR
Inv. F.U., M 63 ; Inv. 7061.

1924, verz. de J onghe

B 1527; P 1197.

48. Landegiselus. mm

Triens

Idem als 46.

Au - 15,1 mm - 1~34 g -t - ZF/PR
1893, verz. de Robiano.

B 1527; P 1197.
Dit exemplaar werd gevonden nabij of te Tienen, RBN, 5,
1849, blz. 385.

49. Bobo. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels die het omschrift
vooraan snijdt; aan het achterhoofd en boven diadeem
twee punten ; errond: zie 49A.

KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis en
waarin een bol; aan de horizontale armen twee korte
lijnen hangend ; in bovenste kantons een punt; errond
en binnen een cirkel : zie 49B. retrograde.

Au - 13~7 mm - 1,36 g - t - ZF.
B 1532 ; P 1202; V, pl. VI, 4.

50. Bertoaldus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r, met diadeem van pareis die hel omschrift
tweernaal snijdt ; errond en binnen een cirkel van pun
ten : zie 50A.

KZ.: Een kruis op de trapeziumvormige voet met open basis
en waarîn een bol; errond en binnen een cirkel van
punten ; zie 50B.

Au - 14,0 mm - 1,28 g - t - ZF.
Inv. F.U., M 64; Inv. 7062,
1924, verz. de Jonghe.

B 1539, var. : B 1539 heeft een letter 0 binnen de voet.
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51. Bertoaldus. mm

Triens.
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vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; aan het voor
hoofd en achter de haIs een punt ; errond en binnen een
cirkel : zie 51A.

KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis.
erin een bol; in de onderste kantons een punt; tussen de
letter B en de voet drie punten in driehoeksconfiguratie ;
errond en binnen een cirkel : 5tc.

Au - 12,7 mm - 1,21 g - \ - F/ZF
Inv. F.U., M 65; Inv. 7063.

1924, verz. de Jonghe.
B 1537; P 1205; V, pl. VI, 8.

52. Bertoaldus. mm

J'riens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond en binnen een eirkel van parels: zie 52A.

H:Z.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis,
waarin een bol; aan de horizontale armen twee korte
lijntjes hangend; errond en binnen een cirkel : zie 52B.

Au - 12,6 mm - 1,33 g - t - PR, dubbelslag.
1895, aangekocht door C. Picqué van het Penningkabinet.
ALVIN, RBN 52, 1896, blz. 155.

53. Rigoaldus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond : zie 53A

I<Z.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis
waarin een bol; aan de horizontale armen twee hangers ;
errond : zie 53B.

Au - 13,9 mm - 1,16 g - t - ZF.
B 1547; V, pl. VI, 6, var.: B 1547 heeft tussen de benen van
het trapezium en onder de bol drie punten in horizontale schik
king.
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54. Rigoaldus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;

errond : zie 54A.
KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis

waarin een bol; aan de horizontale armen twee hangende

lijnen ; errond : zie 54B.
Au - 14,2 mm - 1,23 g - t - ZF.
Inv. F.U., M 67 ; Inv. 7015.

1924, verz. B. de Jonghe.
B 1547, var. : idem.

55. Rigoaldus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van pareis ;

errond en binnen een cirkel : zie 55A.
KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis

waarin een bol; in de bovenste kantons een punt terwijl
aan de horizontale armen de letters /\ en Ül hangen;
errond en binnen een cirkel : zie 55B.

Au - 14,7 mm - 1,27 g - ~ - ZF.
Inv. II, 6448.

1919, aangekocht van G. Cumont voor 50 BF.
B 1546 ; P 1208.

56. Gundebertus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond en binnen een cirkel : zie 56A.

KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis
waarin het kruisje van het omschrift met hierboven
twee punten; aan de horizontale armen hangen twee
lijnen, errond en binnen een cirkel : zie 56B.

Au -14,0 mm - 0,91 g -~ - ZF.
Inv, II,46.042
1957, aangekocht op veiling van Schulman nr. 228, lot 735
voor 625 gulden.
B 1545; P 1211, var.
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Het hier beschreven exemplaar is een produkt van de over

gangsperiode tussen Rigoaldus en Guntebertus. De vz is een
zuiver type van Rigoaldus (B 1547) en behoort niet bij de

gekende Gundebertus-typen; de KZ is daarentegen getekend

door Gundebertus maar zonder de vermelding M (0) = mone
tarius; dit alles zou kunnen betekenen dat Gundebertus kort

na Rigoaldus werkzaam was in Hoei, misschien zelfs de recht
streekse opvolger? Tevens kan bij Gundebertus reeds een
duidelijke stijlverandering worden waargenomen.

57. Gandolionus. mm

Triens

vz.: Een buste n.l, met krijgsmantel en diadeem van parels ;

achter de haIs een punt ; errond : zie 57A.

KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis,
waarin een punt, in de bovenste kantons een punt ; er
rond en binnen een cirkel : zie 57B.

Au - 13,3 mm - 1,23 g - t - F.
Inv. F.U., M 69; Inv. 7067.
1924, verz. de J onghe.
B 1540, var. : in tegenstellîng met B 1540 is el' hier een breed
latijns kruis op een voet en het omschrift GANDOLONIO
in plaats van het gebruikelijke GANDOLIONI M; tevens is
el' een punt in de bovenste kantons.

58. Bettelenus of Bertelenus? mm.

Triens

vz.: Een buste n.r, met krijgsmantel en diadeem van parels ;
de legende heeft interpunktie van drie parels in een
driehoeksconfiguratie; errond en binnen een cirkel :
zie 58A.

KZ.: Een kruis op vierkante voet met open hasis en waarin
een bol; aan de horizontale armen twee lijnen hangend
en in de bovenste kantons een punt; errond en binnen
een cirkel van parels : zie 58B.

Au -12,3 mm -1,25 g - ~ - ZF
B 1549; P 1210; V, pl. VI, 10, var. : vz. heeft krijgsmantel

met parels.
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59. Bettelunus of Bertelenus ? mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond zie 59A.
KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met gebogen zijden

en basis van punten, ertussen een bol, errond en binnen
een cirkel van parels : zic 59B.

Au - 12,4 mm - 1,16 g - /f - FfZF
Inv. F.U., M 66 ; Inv. 7064.
1924, verz. de Jonghe.
B 1553, var.
Het beschreven exemplaar werd besproken door DE COSTER

in RBN, 5, 1849, blz. 388, pl. 1. De lezing van de xz is reeds
veelvuldig beschreven. B 1553 leest BETELINE ITN, terwijl
VOILLEMIER in RN, 1850, blz. 337, pl. XII, 2 voorstelt BETO
PA ITN te Iezen.

60. Bettelenus of Bertelenus ? mm

Triens

vz; : Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem; errond en
binnen een cirkel van parels : zie 60A.

KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open hasis en er-
in een bol; errond en binnen eeu cirkel van parels : zie 60n.

Au - 12,4 mm - 1,23 g - \ - FfZF.
Inv. F.U., M 62 ; Inv. 7066.
1924, verz. de J onghc.
B 1550; P 1209.

61. Bettelenus of Bertelenus ? mm

Triens

vz.: idem: zie 6tA.
KZ.: idem: zie 61n.
Au - 12,6 mm -1,15 g - \ - F.
B 1550; P 1209.

Deonans (Dinant, België)

62. Haroaldus. mm

T'riens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel, helm en diadeem van
parels ; errond en binnen een cirkel : zie 62A.
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KZ.: Een lang latijns kruis op een korte voet boven een bol;
errond en binnen ecn cirkel: zie 62n.

Au-13,7 mm -1,32 g -~ - ZF.
Inv. II, 36.034.
1948, aankoop bij Münzhandlung Bazel voor 450 BF.
B 1726 ; CM, nr. 1.
Betreffende de trienten van Dinant werd een katalogus ge
publiceerd door C. MEERT, RBN, 106, 1960, p. 267-284,
pl. XIV. AIs referentieverwijzing bij de muntbeschrijving
geldt de afkorting CM met de nummerverwijzing in de katalo
gus.

63. Amerinus ? mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem, die voor het hoofd eindigt
op twee punten terwijl hij het omschrift snijdt, errond :
zie 63A.

De lezing van het vz-omschrift is niet eenvoudig. Ch. PlOT in
RBN 6, 1850, blz. 366 leest AMIO ..MON op een gelijkaardig
stuk, zich toen bevindende in de verzameling Justens zoals
hij vermeldt in RBN 2, 1846, p. 355. C. MEERT in RBN 1960,
leest op het exemplaar in de verzamelîng van het Penning
kabinet te Brussel +AMI IN. Deze Iaatste omschrijving is
zeker juist voor wat de hierboven te beschrijven munt betreft.
Doch misschien is het omschrift hier niet meer volledig te lezen
en vergelijking met gelijkaardige stukken kan meer klaarheid
brengen. Anderzijds kan AMI...IN aanspraak maken op een
verbasterde imitatie van de naam Amerinus.
KZ.; Een kruis staande op een voet met puntvormige uit-

einden, in de bovenste kantons een punt ; errond : zie 63B.
De lezing van het xz-ornschrift door C. MEERT voor wat
betreft dit te beschrijven exemplaar is niet volledig. MEERT
in RBN, 1960, bIz. 281, nr. 5 leest + DEO NT. PlOT schrijft
in zijn werk : DEONANTE FIT +. Voor het hier te beschrij
ven exemplaar is DEON..TE FIT + leesbaar zodat de be
schrijving van Meert niet mag worden gevolgd.
Au - 13,3 mm ~ 1,24 g - ~ - ZF.
Inv. F.U., M 53; Inv. 7040.
1924, verz. de Jonghe.
CM, nr. 5 ; RBN, 6, 1850, blz. 366, pl. IX.
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64. Amerinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmanteI en diadeem van parels ;
errond en binnen een cirkel ; zie 64A.

KZ.: Een kruis op voet waarvan de top naar rechts is afge
broken en raakt aan de voet van de letter N in het om
schrift ; onder de voet een bol die wordt omringd met
vijf punten in de vorm van een halve cirkel ; errond en
binnen een cirkel : zie 64B

Au -13,7 mm -1,15 g - t - FJZF.
1893, ex verz. Robiano : het stuk behoorde toe tot de verza
meling L. De Coster, RBN, 25, 1869, blz. 53, pl. III, nr. 2.
Het werd nogmaals beschreven in RBN, 43, 1887, blz. 434
door G. Cumont.
CM, nr. 7; B 1731 ; P 1214, var. : het hier beschreven exern
plaar verschilt wat betreft de haakse afbuiging aan de top van
het kruis en de configuratie van de punten onder de voet van
het kruis.

Namucum (Namen, België)

65. Adeleus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels : errond en bin
nen een cirkel : zie 65A.

KZ.: Een 1( fuis op voet boven een bol; errond en binnen een
cirkel : zie 65B.

Au - 12,9 mm - 1,07 g - \ - ZF.
-, ingeschreven in 1893 zonder nummer - serie 1.

1893, verz. de Robiano en geschat op 80 BF bij aankoop.
B 3125; P 1219.

66. Adeleus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met een diadeem en een opgeheven
hand ; errond en binnen een cirkel : zie 66A.

KZ.: Binnen een kleine kroon een kruis ; errond en binnen een
cirkeI : zie 66B.
De uiteinden van de letters zijn driepuntig gesplitst.
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Au -14,0 mm -1,31 g- ~ - ZF.
Inv. II, 26.743.
1932, aankoop Veiling Cahn 14-12-1932, lot 1085.
B 3129, var. : B 3129 - KZ heeft een letter F in plaats van E.

67. Adeleus. mm

T'riens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond : zie 67A.
KZ.: Een kruis op een trede boven een bol; errond : zie 67B.
Au -11,5 mm ~ 1,12 g - ~ - ZF.
Inv. F.U., M 1Û1 ; Inv. 7092.
192<1, verz. de Jonghe.
B 3126, var. : B 3126 - vz heeft drie punten in het omschrift.

68. Adeleus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem: errond en binnen een
cirkel van pareIs: zie 68A.

KZ.: Een kruis op voet boven een aster met negen blaadjes ;
errond en binnen een cirkel van parels : zie 68B.

Au -14,1 mm -1,26 g- t - ZF.
1885, aankoop veiling Gariel van 5 april 1885 voor 245,- BF.
B 3123; P 1217.

69. Adelfa? mm

Triens

vZ.: Een buste n.r, met diadeem van parels ; errond : zie 69A.
KZ.: Een kruis met voet boven een bol; in de onderste kan-

tons een punt ; errond : zie 6gB.
Het omschrift leest men ADELFA MO, komende van
Adeleo?

Au - 13,0 mm - 0,77 g - ~ - F.
Inv, F.U., M 102; Inv, 7091
1924, verz. de Jonghe.

Dorestatus (Wijk bij Duurstede, Nederland)

70. Madelinus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met manteI en diadeem van parels; er
rond en binnen een clrkel : zie 70A.
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KZ.: Een kruis op voet boven een bol ornringd door vijf
punten die sarnen twee horizontale rijen vormen; er
rond en binnen een cirkel ; zie 70B.

Au - 14,8 mm - 1,28 g - ,,- PRo
Inv. F. D., M 56; Inv. 7052.
1924, verz. de J onghe.
B 1761

71. Madelinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met mantel en diadeem van parels; er
rond en binnen een cirkel: zie 71A.

KZ.: Een kruis op voet met gesplitste uiteinden, boven een
bol die wordt omringd met drie kwart cirkel van vijf
punten; errond en binnen een cirkel : zie 71B.

Au - 14,3 mm - 1,22 g - t - ZF.
Deze munt zou zijn gevonden nabi] de Lek, tussen Rhenen en
Culemborg (Nederland).
vz.: B 1766; VDC, pl. VIII, nr. 5 - KZ. B 1763; VDC, pl.
VIII, nr. 10, var. : de splitsing van armuiteinden van het kruis
is sterk gelijkend op VDC, pl. XXI, nr. 5.

72. Madelinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met mantel en diadeem van parels ; errond
en binnen een cirkel : zie 72A.

1(Z.: Een kruis op voet boven een bol die wordt omringd door
een cirkel : zie 72B.

Au - 14,1 mm - 1,30 g - ~ - PR, dubbelslag.
B 1760; VDC, pl. VIII, nr, 2.

73. Madelinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met mantel en diadeem van parels; er
rond en binnen een cirkel: zie 73A.

I{Z.: Een kruis op voet boven een bol omgeven door vijf
punten die sarnen twee horizontale rijen vormen; er
rond en binnen een cirkel : zie 73B.
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Au - 14,9 mm - 1,22 g - .j - PRo
1893, aankoop verz. Robiano en geschatte waarde : 30 BF.
B 1766; VDC, pl. VIII, nr. 5, var. ; de KZ van het beschreven

stuk is B 1761 = VDC, pl. VIII, nr. 4.

74. Madelinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met mantel en diadeem van parels; er
rond en binnen een cirkel : zie 74A.

KZ.: Een kruis op voet boven een bol die wordt omringd door
een halve cirkel van vijf punten; errond en binnen een
cirkel : zie 74B.

Au - 13,9 mm - 1,24 g - ,;, - ZF.
Inv. F. U., M 54; Inv. 7050.
1924, verz. de Jonghe.
B 1761 ; VDC, pl. VIII, nr. 4 - KZ. : VDC, pl. VIII, nf. fi - vz.

75. Madelinus. mm

Tl'iens

vz.: Een buste n.r. met mantel en diadeem van parels; er
rond : zie 75A.

H:Z.: Een kruis op voet boven twee rijen van drie punten, in
het tweede kanton een punt ; errond en binnen een cirkel,
zic 75B.

Au - 14,1 mm - 1,24 g - .;, - ZF.
Inv. F.U., M'l; Inv. 7059.
1924, verz. de J onghe.
B 1761 ; VDC, pl. VIII, nr. 17, var. : B 1761 heeft niet het
Jetterteken lM en het punt in het tweede kanton van het kruis.

76. Madelinus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r, met mante1 en diadeem van parels: er
rond en binnen een cirkel: zie 76A.

KZ.: Een kruis op voet boven twee rijen van drie punten ; er-
rond en binnen een cirkel : zie 76B.

Au -14,8 mm -1,15 g- t - ZF.
Inv. F.U., M eo . Inv. 7056.
1924, verz. de Jonghe.
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B 1784; VDC, pl. VIII, nr. 7, var. : B 1784 - KZ heeft geen
punt na de lctter E.

77. Madelinus mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met mantel en diadeern van punten ; er
rond en binnen een cirkel : zie 77A.

KZ.: Een kruis op voet boven twee rijen van drie punten ;
errond en binnen een cirkel : zie 7713.

Au -14,9 mm - 1,16 g - '\ - ZF.
Inv. F.U., M 58 ; Inv. 7059.
1924, verz. de Jonghe.
B 1792 = VDC, pl. VIII, nr. 7, var. en VDC, pl. IX, nr. 25,
var. : B 1792 - vz heeft drie punten voor de letter E in het om
schrift ; VDC, pl. IX, nr. 25, var. - KZ heeft geen kruisje in het
omschrift.

78. Madelinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.l. met mantel en diadeem van parels; er
rond en binnen een cirkel : zie 78A, retrograde.

KZ.: Een kruis op voet boven twee rijen van drîe punten ; er-
rond en binnen een cirkel : zie 7813, retrograde.

Au - 15,0 mm - 1,07 g - J - PRo
Het hier beschreven exemplaar heeft eveneens een Iage massa.
VDC, pl. XXI, nr. 4 weegt 0,90 g en Van der Chijs merkt op
dat tevens « ten gevolge van de slechte gehalte, het stuk zijnde
hoogst waarschijnlijk het werk eenen vaIschen munter j).

Inv. F.U., M 59 ; Inv. 7055
1924, verz. de Jonghe.
VDC, pl. XXI, nr. 4.

79. Madelinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met mantel en diadeem van parels; er
rond en binnen een cirkel : zie 79A.

KZ.: Een kruis op voet boven twee rijen van drie punten ; in
het veld ter hoogte van de reehter arm een punt ; errond
en binnen een cirkel : zie 79B, retrograde.
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Au - 15,0 mm - 1,21 g - '\ - ZF
Inv. F. U., M 55; Inv. 705l.
1924, verz. de J onghe.

B 1769 ; P 1232, var. : het beschreven exemplaar heeft op I{Z

een punt na de letter E en een punt in het veld.

80. Madelinus, mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met mantel en diadeem van parels : er
rond en binnen een cirkel : zie 80A.

KZ.: Een kruis op voet boven twee rijen van drie punten ; er-
rond en binnen een cirkel : zie 80B.

Au -15,1 mm -1,16 g - \ - ZF/PR.
Inv. F.U., 1\1 61 ; Inv. 7057.
1924, verz, de Jonghe.
B 1796 ; VDC, pl. IX, nr. 23 : B 1796 spreekt over een dena
rius, maar het gaat hier Dm een triens.

81. Madelinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met mante1 en diadeem van parels; er
rond en binnen een cirkel : zie 81A.

KZ.: Een kruis op voet boven een bol die wordt omringd door
vijf punten, sarnen twce horizontale lijnen vormend;
errond en binnen een cîrkel : zie 81E.

Au - 15,0 mm - 0,95 g - '\ - ZF/PR, uitgebroken.
Inv. II, 20875.
1928, aankoop veiling Dupriez op 6 juui 1929, lot 1092 voor
370BF.
B 17nl

82. Madelinus. mm

Triens

vZ.: een buste n.r. met mantel en diadeem van parels; er
rond: zie 82A.

!{Z.: Een kruis op gebogen voet boven twee rijen van drie
punten; errond en binnen een cirkel : zie 82B.
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Bleek Au - 13,2 mm - 1,23 g - ~ - Z1".
Inv. F.U., M 57; Inv. 7053.
1924, verz. de Jonghe.
B 1790; VDC, pl. VIII, nr. 10.

83. Grimoaldus? mm

Triens

vZ.: Een buste n.l. met mantel en diadeem van parels ; er
rond: zie 83A, retrograde.

I{Z.: Binnen een cirkel van parels een kruis boven een bol, met
in de bovenste kantons een punt ; errond en binnen een
cirkel : zie 83B.

Au - 13,5 mm -1,29 g - t - ZF.
Inv. F.U., M 62; Inv. 7058.
1924, verz. de J onghe.
B 1758-1759, var. : hoogst waarschijnlijk betreft het een imi
tatie van het type GRIMOALDUS. Op de KZ staat het kruis
boven een bol.

Triectum (Maastricht, Nederland)

84. Trasemundus. mm

Triens

vz.: Een geharnaste buste met een strijdhelm n.l., errond en
binnen een cirkel : zie 84A.

KZ.: Een kruis op bol. geflankeerd met een punt in de on
derste kantons, bînnen een cirkel van parels ; errond en
binnen een cirkel : zie 84B.

Au - 13,9 mm - 1,26 g - t - ZF.
1884, veiling Keulen. G. Cumont beschrijft dit exemplaar in
RBN, 41, 1885, blz. 70, pl. V en bevestigt dat deze munt deel
uitmaakte van de verzameling H. Garthe, Keulen, C. Picqué
kocht het aan.
B 4436 : het hier beschreven exemplaar werd gebruikt voor de
afbeelding bij B 4436.
Dit exemplaar zou gevonden zij n in Düsseldorf of omgeving.

85. Trasemundus. mm

Triens

vz.: Een gedrapeerde buste met diadeem n.r; ; errond en
binnen een cirkel : zie 85A.
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KZ.: Een kruis binnen kroon ; errond binnen een cirkel: zie
85B.

Au - 14,0 mm - 1,26 g - ,j. - ZF.

1911, aankoop veiling Schulman van 3-4.10.1911 voor
152,46 BF.

B 4434; VDC, nr. 18 - pl. VII : de vz is een variante: het
omschrift verschilt van het normale TRIECTO FIT en de
buste is hier n.r. in plaats van n.l.

86. Rimoaldus. mm

Triens

vz.: Een buste met krijgsmantel en diadeem van parels n.r. ;

errond en binnen een cirkeI: zie 86A.
KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis op voet, gesteund

met twee vertikale steunen op de uiteinden van de voet
en boven een bol; errond en binnen een cirkel: zie
86n.

Au - 14,7 mm - 1,28 g - ~ - ZF
-, veiling Jarry 57.
B 44115 : het hier beschreven exemplaar werd gebruikt voor de
afbeelding van B 4445.

87. Rimoaldus. mm

Triens

vz.: Een buste met krijgsmantel en diadeem n.r.; errond
binnen een cirkel : zie 87A.

KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis op voet, staande op
een bol en de voet gesteund met twee vertikale steunen
aan de uiteînden ; errond en binnen een cirkel: zie 87B.

Au -12,9 mm -1,30 g- t - ZF.
Inv. F.U., M 74; Inv. 7076.
1924, verz. de J onghe.
B 4445, var. : een variante op vz wat betreft de buste; de KZ

heeft geen punten als interpunktîes.

88. Rimoaldus. mm

Triens

vz. : Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond binnen een cirkel : zie 88A.
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KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis boven een bol,
een punt in de onderste kantons ; errond en binnen een

cirkel : zie 88B.

Au - 13,5 mm-· 1,27 g - t - ZF.
1904, aankoop veiling Schulman te Amsterdam van 21
25.03.1904 vOOl' 52,5 BF.
B 4444; VDC, nr. 14 - pl. VII ; P 1179.

89. Rimoaldus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond en binnen een cirkel : zie g9A.

KZ.: Binnen een cirkel van parels ecn kruis boven een bol met
in de onderste kantons een punt ; errond en binnen een
cirkel : zie 89B. retrograde.

Au - 13,6 mm - 1,23 g - ~ - FjZF.
Inv. F. U., M. 75; Inv, 707.
1924, verz. de Jonghe.
B 4444 ; VDC, nr. 14 - pl. VII ; P 1179, var. : het omschrift is
retrograde en hot omschriït-xz eindigt op 1\ in plaats van M.

90. Grimoaldus. mm

Triens

vz.: een geharnaste buste met helm en een diadeem n.r. ;
errond : zie 9ÛA.

KZ.: een kruis op voet boven een bol; de bol geflankeerd door
schuine rijen van drie punten : in de bovenste kantons de
letters V en C (omgekeerd); errond en binnen een
cirkel: zie 90B.

Au - 14,3 mm - 1,29 g - k" - ZF.
Inv. F.U., M 77; Inv. 7071
1924, verz. de Jonghe.
B 4429; P 1181, var. : naast de bol op KZ zijn twee rijen van
zes punten.

91. Godefridus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadem van parels; errond en binnen
een cirkel : zie 91A.
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KZ.: Een kruis verbonden met een trapeziumvormige voet
waarin een bol; errond en binnen een cîrkel van pareIs :
zie 91B.

Au - 14,7 mm -1,24 g- t - PRo
1887, aankoop Schulman, Amsterdam, op 3.01.1887 voor
125 BF.
B 4431 : bij B 4431 worden twee munten afgebeeld: het hier
beschreven muntstuk kan worden vergeleken met het tweede
type. Dit exemplaar is afkomstig van een vondst te Würzburg.

92. Godefridus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem; errond ;
zie 92A.

KZ.: Een kruis verbonden met een trapeziumvormige voet
met open basis en waarin een bol; errond: zie 9213.

Au - 15,4 mm - 1,36 g - t - ZF.
Inv. F.U., M 80; Inv. 7071.
1924, verz. de J onghe.
B 4431 : bij B 4431 worden twee munten afgebeeld; het hier
beschreven muntstuk kan worden vergeleken met het eerste
type.

93. Godefridus. mm

Triais

vz.: Een buste n.r, met krijgsmantel en diadeem van parels ;
een verheven arm voor de borst; errond en binnen een
cirkel : zie 93A.

KZ.: Een kruis op voet met drie vertikale steunen boven een
bol binnen een cirkel van parels ; errond en binnen een
cirkel : zie 9313.

All-15,O mm -1,34 g- \ - ZF.
Inv. F.U., M 75; Inv. 7075.
1924, verz. de Jonghe.
B 4433

94. Godefridus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met krijgsmanteI en diadeem van parels ;
errond en binnen een cirkel : zie 94A.

9
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KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis op een gebogen

voet met in de onderste kantons een punt; errond en

binnen een cirkel : zie 9413.

Au - 13,9 mm - 1,37 g - t - PR/ZF.

Inv. F.U., M 76, Inv. 7070.

1924, verz, de J onghe.

B 4432 ; P 1180.

95. Ansoaldus. mm

Triens

vz.: Een buste met brede haIs en een diadeem van parels n.r. ;

de diadeem snijdt rechts het omschrift en eindigt op een

drievoudige splitsing; errond en binnen een cirkel :

zie 95A.

KZ.: Een kruis boven een bol en geflankeerd met een punt in
de onderste kantons, binnen een cirkel van parels ; er
rond en binnen een cirkel : zie 9SB.

Au-14,1 mm-l,23g - t - ZF.
Inv. F.U., lVI 87; Inv. 7084.
1924, verz. de Jonghe.
B 4446 ; VDC, nr. 12 - pl. VI I, var. : verschillende haartooi.

96. Ansoaidus. mm

Triens

vz.: Een buste met krijgsmantel en diadeem van pareis n.r.
achter het hoofd boven de diadeem is een punt in het
veld; errond en binnen een cirkel : zie 96A.

H:Z.: Een kruis boven een bol, geflankeerd met een punt in de
onderste kantons, alles binnen een cirkel van parels, er
rond en binnen een cirkel: zie 9613.

Au - 13,2 mm - 1,29 g - t - F.
1911, veiling Schulman, Amsterdam, van 3-4.10.1911 voor
153,19BF.
VDC, nr. 13 - pl. VII.

97. Domaricus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond en binnen een cirkel : zie 97A.
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KZ.: Een Jang kruis op voet boven een bol, onderaan geflan
keerd met twee punten, errond en binnen een cirkel:
zie 97B.

Au -14,6 mm -1,34 g-~ - PRo
1895,
B 4417 ; P 1182, var. : hier bevinden zich kleine punten in het
veld onder de letter D.

98. Domaricus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond en binnen een cirkel: zie 98A.

KZ.: Een Iang kruis op voet boven een bol, onderaan geflan
keerd met twee punten; in het veld onder de letter D
bevinden zich enkele kleine punten; errond en binnen
een cirkel : zie 98B.

Au - 14,4 mm - 1,34 g - ~ - ZF
Inv. F.U., M 78; Inv. 7072.
1924, verz. de J onghe.
B 4418 ; P 1182.

99. Basa. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met een diadeem van parels ; errond en
binnen een cirkel : zie 99A.

I{Z.: ecn kruis op va et boven een bol die wordt omringd met
een halve cirkel van vijf punten ; errond en binnen een
cirkel : zie 99n.

Au -12,6 mm - 1,28 g -~ - ZF.
Inv, II, 67.538.
1974, veiling De Mey van 6-7.12.1974, lot 81 voor 100.000 BF.
B 4460, var. : het omscluift van de vz begint met een ver
vorrnd kruisje (ster?).

100. Bosa. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met een diadeem van parels ; errond en
binnen een cirkel : zie 100A.

KZ.: Een breed kruis op voet boven een bol die wordt omringd
met een halve eirkel van vijf punten j in de onderste
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kantons telkens een punt; errond en binnen een cirkel :
zie 100B.

Au - 13,1 mm - 1,30 g -1' - ZF.
1885, veiling Dugniolle van 8.04.1885 voor 115 BF.
B 4457 ; VDC, nr, 17 - pl. VII, var. : het vz-omschrift van het
hier beschreven muntstuk begint met een kruisje en bezit een
punt na de E.

101. Magano. mm

Triens
vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond en bin

nen een cirkel : zie 101 A •

KZ.: Een kruis op voet en horizontale dwarsstreep aan de
top, boven een bol binnen een cirkel van vijf punten ;
errond en binnen een cirkel : zie Iûln.

Au -13,2 mm -1,24 g - ~ - ZF.
Inv. II, 67.539.
1974, veiling De Mey van 6-7.12.1974, lot 83 vaal' 100.000 BF.
B 4467 ; P 1189.

102. Basa. mm

Triens

vz, : Een buste n.r. met een diadeem van parels : errond en
binnen een cirkel : zie 102A.

KZ. Een breed kruis op voet boven een bol die wordt om
ringd met een halve cirkel van vijf punten ; in de onderste
kantons telkens een punt; errond en binnen een cir
kel: 102B.

Au - 12,8 mm - 1,30 g - ~ - ZF.
Inv. F.U., 1\1 84; Inv. 7081.
1924, verz. de Jonghe.
B 4457 ; VDC, nr. 17 - pl. V1I, var. : het omschrift van het
hier beschreven exemplaar bezit een punt na de letter E.

103. Adelbertvs, mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond. : zie
103A.

KZ.: Een breed kruis op voet boven een bol die wordt omringd
met een halve cirkel van vijf punten ; errond : zie 103B.
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Au - 12,3 mm - 1,17 g - \ - ZF.
Inv. F.U. ; M 79 ; Inv, 7073.

1924, verz. de J onghe.
B 4464; VDC, nr. 7 - pl. VII; P 1188.

104. Adelbertus. mm

133

Triens

vz.: Een buste n.r. met een diadeem van parels; errond:
zie 104A.

KZ.: Een breed kruis op voet boven een bol die wordt -om
ringd met een halve cirkel van vijf punten ; errond en

binnen een cirkel: zie 104B.

Au - 15,0 mm - 1,19 g - 1" - PRo

1895, veiling Dugniolle van 8. 04. 1885 voor 120 HF.

B 4462, var. : in het xz-omschrift van het beschreven munt
stuk wordt de letter R voorgesteld met een orngekeerde U.

105. Madelinus. mm

Triens

vz. : Een buste n r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond: zie 105A.

!{Z.: Binnen een cirkel van parels een kruis staande op een
bol; errond : zie 105B

Au - 14,0 mm - 1,26 g - +- - F/ZF.
Inv. F.U., M 86; Inv. 7083.
1924, verz. de Jonghe.
B 4440, var. ; P. 1186, var. : de VZ. is sterk gelijkend op B 4440

van muntmeester Rimoaldus; B 4440-1\..z verschilt enkel op
het omschrift zodat dit type kan behoren tot de overgangs
periode van Rimoaldus naar Madelinus.

106. Madelinus. mm

Triens

vz Een geharnaste buste n.r. met helm en diadeem van
parels ; errond : zie l06A.

!{Z Een kruis op voet boven een bol die omringd wordt
met een halve cirkel van zeven punten ; errond en hin
nen een cirkel : zie 10fiB.
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Bleek Au - 14,5 mm - 1,28 g - .J - ZF.

1886,
B 4426; VDC, nr 4. - pl. VII.

107. Madelinus. mm

Triens

VZ.: Een buste met krijgsmantel en diadeem van parels n.r. ;
errond en binnen een cirkel : zie 107A.

KZ.: Een kruis op voet boven een bol die omringd wordt met

een halve cirkel van zeven punten ; errond en binnen een
cirkel : zie 1073.

Au - 14,3 mm - 1,31 g - ~ - ZF

Inv. F.U., M 81 ; Inv. 7078.

1924, verz. de Jonghe.

B 4426 ; VDC, nr. 4 - pl. VII. var.

108. Madelinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem ; errond en
binnen een cirkel : zie 108A.

KZ.: Een kruis op voet boven een bol die omringd wordt met
een cirkel van vijf punten ; errond en binnen een cirkel :
zie 108B

Au -14,1 mm - 1,31 g - <, - ZF.
Inv. FU, M 82 ; Inv 707.
1924, ver. de Jonghe.
B 4456

109. Madelinus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond en binnen een cirkel : l09A.

KZ.: Een kruis boven een bol met in elk kanton een punt be
halve onderaan links; errond en binnen een cirkel :
zie 109B.

Au - 14,3 mm - 1,23 g - .J - ZF.
1909, aankoop van Van der Straeten, Oudenaarde. voor 40 BF.
B 4425, var. : het betreft een grote variante met op de KZ een
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breed kruis zonder voet boven een bol en tevens met drie pun
ten verdeeld over drie kantons,

110. Madelinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en diadeem ; errond en
binnen een cîrkel : zie HOA

I{Z.: Een kruis op voet boven een bol die omringd wordt door
een cirkel van vijf punten ; errond en binnen een cirkel :
zie 110B.

Au -13,2 mm -1,27 g - t- ZF.
Inv. F.U., M 83; Inv. 7080.
1924, verz. de Jonghe.
B 4454 ; VDC, nr. 3 - pl. VII.

111. Triens (1)

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel, helm en diadeem van
parels ; errond en binnen een cirkel: zie IlIA.

!{Z.: Binnen een cirkel van parels een kruis boven een bol met
in de onderste kantons een punt ; errond en binnen een
cirkel: zie 1lIB, retrograde.

Au - 14,1 mm - 1,28 g - ~ - PRo
Inv. F.U., M. 85; Inv. 7082.
1924, verz. de Jonghe.
P 1192; B 4184: B vermelt dit type onder het muntatelier
Sotcci, gebaseerd op de lezing van het vz-ornschrift aIs
SO.LCCIETI.

112. Triens

Idem als 111.

Au - 14,0 mm - 1,27 g - ~ - ZF/PR
-, veiling Jarry 57.
P 1192; B 4184 : zelfde opmerking aIs bij vorig exemplaar, bei
de stukken werden met dezelfde stempels geslagen. (1)

(1) Van dit cxernplaar zijn ml] cen tiental exernplaren bekeud in verschillende
Europcse penningkabincttcn (Brussel: 2 exernplaren, Parijs : 3, Leeuwarden:
1, Londen : 1, de vondst van Nictap : 2, e.a.) en opvallend is de identieke stem
pelstand met tevens een ovcrwegend maoie kwaliteit van bewarlng. Hel be
treft hier zeker een eenmalige aanmaak die nader zal bcstudcerd worden,
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113. Maricosus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond : zie t13A.
KZ. : Binnen een cirkel van parels een kruis op voet met in de

onderste kantons een punt ; errond en binnen een ch-Jœl:
zie 113B.

Au -13,3 mm - 1,15 g - '" - ZF.
Inv. II, 26.741.
1932, veiling Calm van 14. 12. 1932, lot 1055 voor 40 BF +
kosten.
B 4437 : het hier beschreven exemplaar is met grote waar
schijnlijkheid het afgebeelde stuk - men leest B 4437 aIs
MERICOSOMS.

114. Imitatie Godefridus? mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en
binnen een cirkel : zie 114A.

KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis op voet met in
de onderste kantons een punt; errond en binnen een
cirkel : zie 1148.

Au - 14,2 mm - 1,24 g -{, - F.
Inv. F.U., M 85; Inv. 7085.
1924, verz. de Jonghe,
B 4437.

115. Rotomus (Rouen, Frankrijk) (dient verbeterd in 226bis)
Chagnoaldus? mm

Triens.

vz.: Een gestyleerde buste n.r. met boven het hoofd het
kruisje in het omschrift ; errond : zie lI5A.

KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis boven een bol;
errond : zie 1158.

Au - 11,1 mm - 1,16 g - ~ - ZF.

Friesland (Nederland)

116. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem ; errond en binnen een cir
kel : zie 116A.
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KZ.: Een Victoria lopend n.r., een kroon en een kruis vast
houdend ; in het veld rechts een 9-puntige ster; errond
en binnen een cirkel : zie 116B in de afsnede : zie 116c.

Au - 15,9 mm - 1,00 g - ~ - F.
1906.
Boeles, hlz. 267 - eerste groep.

117. Imitatie Justinianus.

Triens

vz.: Een buste n.r, met krijgsmantel en diadeem ; errond en
binnen een cirkel : zie 117A.

KZ.: Een Victoria in vooraanzicht, wandelend n.l. met in de
linkerhand een kroon en in de rechterhand een kruis op
wereldbol ; links in het veld een zespuntige ster ; errond
en binnen een cirkel : zie 117B; in de afsnede : 117C in
spiegelschrift.

Au - 15,4 mm -1,42 g -~ - ZF/F.
Inv. II, 6446.
1919.
Boeles, blz. 267 - eerste groep.
Dit exemplaar wordt beschreven in G. CUMONT, Monnaies
découvertes dans le cimetière franc de Ciply, Brussel, 1894,
blz.7.

118. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.r. met krijgsmanteI en diadeem ; errond en
binnen een cirkel : zie 118A.

KZ.: Een Victoria n.r. met in de rechterhand een krnon en in
de linker een kruis ; rechts in het veld een ster ; errond
en binnen een cirkel : zie 118B ; in de afsnede : zie 118c.

Au - 13,7 mm - 1,30 g - t - ZF
lnv. F.U., M 14; Inv. 7010.
1924, verz. de Jonghe.
B 5·108.

119. Imitatie

Trîens

vz.: Een buste n.l, met krijgsmantel en diadeem; errond en
binnen een cirkel : zie 119A.
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KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis op voet boven een
bol, in de onderste kantons de letters L en U ; errond
en binnen een cirkel : zie 119B.

Au - 13,6 mm - 1,24 g - ,J - ZF.
-, ingeschreven op 19.02.1893.

1893, aankoop verz. Robiano, geschat op 10 BF.
B 2351 : BOELES in zijn Friesland loi in de elfde eeuw behan
delt dit type onder Dondrijp type D, fig. 58, nr. 6.

120. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.l. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond en binnen een cirkel : zie 120A.

KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis op voet boven
twee punten, in de onderste kantons de tekens U en V ;
errond en bînnen een cirkel : zie 120B.

Au - 15,7 mm - 1,13 g - J - F/ZF.
Inv. F.U., M 38.
1924, verz. de Jonghe.
B 2333, var. : het betreft hier een omschriftvariante ; BOELES
in zijn Friesland loi in de el{de eeuw behandelt dit type onder
Dronrijp type C, fig. 58, nr, 2, var. en in BOELES J, pl. 52,
nr, 28, var. ; het hier beschreven exemplaar bezît twee pun
ten onder de voet van het kruis.

121. Imitatie

Triens

vz.: Een buste n.l. met krijgsmantel en diadeem van parels ;
errond en binnen een cirkel: zie 121A.

KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis op voet boven een
bol, in de onderste kantons de cijfers <en Il ; errond
en binnen een cirkel : zie 121B.

Au -13,7 mm - 1,23 g -,J - FfZF.
1914.

B 5434; P 1239, var. : het betreft hier een stempelvariant en
het omschrift-xz is tevens verschillend ; BOELES in zijn Fries

land lot in de elfde eeuw behandelt dit type onder Dronrijp
type B, fig. 58, nr. 2, var. en in BOELES I, pl. 52, nr. 26.
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122. Adulfus. mm (?) (1).

Triens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem ; errond : zie 122A.

KZ.: Een kruis boven een bol waaronder de lijn van de afsne-
de ; naast de bol de cijfers V en Il ; errond : zie 122B.

Au - 13,7 mm - 1,41 g - ~ - F.
1911, aankoop van De Nobele voor 60 BF.
JL, blz. 205 nr. 45.

123. Dena! ius

vz: Twee op elkaar lîggende letters A in spiegelbeeld met in
aIle vrije ruimten een punt, waarbij een groep van drie
punten.

H:Z.: Acht stralen rond een centraal punt waartussen vier
punten.

Ag - 13.9 mm - 1,35 g - ? - F.
-, ingeschreven in 1893 zonder nummer.
1893, aankoop verz, Robiano en geschat op 15 BF.
B 5704.

124. Denarius

vz.: Een kruis bestaande uit stralen en ertussen afwisselend
een punt en een kruis, errond een cirkel.

l{Z.: Twee overlappende driehoeken, omgekeerd ten opzichte
van elkaar, met middenin een kruis; elke vrije ruimte
tussen twee hoeken bevat een punt, zes in totaal ; errond
een cirkel.

Ag-13,8 mm-I,t9 g- ? - ZF.
1906.
B 5737, P 2876.

125. Denarius

vz.: Een letter A ornringd met twee punten en erin een punta
KZ. : Twee overlappende driehoeken met in het centrum een

kruis; errond een cirkel.
Ag - ? - ? - ? - ZF., meermaals gebroken en onvolledig.
B 5702

(1) Zie opmcrking bij nr. 271.
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126. Triens

vz.: Een buste n.l. met diadeem ; errond en bînnen een cirkel :
zie 126a

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de
linkerhand een kruis, in de rechterhand een kroon ; er
rond en binnen een cirkel : zie 126B.

Au -16,1 mm -1,28 g -~ - ZF.
Inv. F.U., M 35 ; Inv. 7031.
1924, verz. de Jonghe.

Bonna (Bonn, Duitsland)

127. Theodebert I (534-548)

Solidus

vz.: Een buste n.r. met krijgsmantel en helm, een lans vast
houdend over de rechterschouder ; in de linkerhand een
schild met bovenaan een ruitermotief ; errond : zie 127A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht met in de
rechterhand een lang kruis en in de linkerhand een wereld
bol met kruis ; onder linkerhand een achtpuntige ster en
aan beide voeten respectievelijk de letters Ben 0 ; errond
en binnen een cirkel : zie 127B ; in de afsnede : zie 127c.

Au - 18.9 mm - 4,35 g -~ - ZF.
Inv. F.U., M 42.
1924. verz. de Jonghe.
B 909, P 39; de keerzijdestempel vertoont een breuk.

Treveris (Trier, Duitsland)

128. Vinulfus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond : zie 128A.
KZ.: Binnen een kroon een gelijkarmig kruis, in de onderste

kantons de letters C en /\; errond: zie 128B.
Au -14,5 mm -1,27 g -~ - ZF.
Inv. F.U., M 107; Inv. 7098.
1924, verz. de J onghe.
- : de vz is sterk gelijkend aan B 4414.
Stahl B3a, var.
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129. Theodebert 1 (534-548)

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond binnen
een cirkel : zie 129A.

KZ.: Een staande Victoria n.r., een kroon vasthoudend; in
het veld, onder de verheven arm, een monogram van
THE; errond en binnen een cirkel : zie 129B ; in de af
snede: zie 129c.

Au - 14,0 mm - 1,43 g - ~ - ZF.
B 4405.

130. Theodebert 1 (534-548)

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem, achter het hoofd een teken;
errond en binnen een cirkel : zie 130A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria n.r. met in de linkerhand een
speer; links in het veld een ster, rechts in het veld het
monogram van TRE; errond en binnen een cirkel:
zie 130B ; in de afsnede : zie 130c.

Au - 14,0 mm - 1,45 g - ~ - F.
Inv, F.U., M 43; Inv. 7039.
1924, verz. de Jonghe.
B 4406 ; P 38, var. : sternpel- en omschriftvariante.

131. Ana...

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en binnen
een cirkel van parels : zie 131A.
De vz werd AKA gelezen door Cumont.

KZ.: Een kruis op voet met gesplitste uiteinden ; errond en
binnen twee kronen : zie 131B.

Au - 14,2 mm -1,17 g - ~ - FjZF.
Inv. II, 6449.
1919, aankoop G. Cumont.

132. Andecavis (Angers, Frankrijk)
Seudulfus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. ; errond en binnen een cirkel : zie 132A.
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KZ.: Een geankerd kruis op een bol; errond en binnen een

cirkel : zie 1320.
Au - 12,9 mm - 1,17 g - «- - ZF, gebarsten en gecorrodeerd.

Inv. II, 60.761.

B 180; P 516.

133. Arelatum (Arles, Frankrijk)

Antenor

Denarius

vz.: Binnen een cirkel van parels een monogram van ANT.
KZ.: ADR of ARD in monogram, waarboven een kruis ;

geheel binnen een cirkel van parels.
ARD staat voor Aredus, naam van Arles.

Ag-ll,2mm-1,12g-~ -ZF.
B 291 ; MF, nr. 120 - pl. VII.

134. Arvernvm Civitas (Clermont-Ferrand, Frankrijk)

Manileobus. mm

Triens

vz. : Een buste n.r. met diadeem; errond een mceilijk te
ontcijferen omschrift : zie 134A.

KZ.: Een opstaande Victoria n.r. met een kroon in verheven
hand : errond : zie 1340.

Au - 10,1 mm -1,32 g - t - ZF.
1902, afkomstig van het grafveld van Eprave, beschreven door
Ch. PlOT, in RBN, 12, 1856, blz. 70-72.

135. Asenappiurn

Alafredus. mm

Tt iens

va : Een hoofd n.r. ; errond en binnen een cirkel : zie 135A.
KZ.: Een kruis met in de onderste kantons respectievelijk

twee en één punt ; errond en binnen een licht gekartelde
cirkel : zie 1350.

Au - 12,2 mm -1,30 g - t - ZF.
1932, ex verz, Prins van Fürstenberg en aankoop veiling
Vinchon van 22. 10. 1963, lot 328 voor 1050 FF.
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B 38 = P 2493, var.: Op dit exemplaar leest men duidelijk
ASENAPPIO, in tegenstelling met B 38 waar AGENAPPIO
wordt gelezen, en toegewezen aan Genappe, België.

136. Atravetes (Arras, Frankrijk)

Archemundus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels : errond en bin
nen een cirkel van parels : zie 136A.

KZ.: Een grote letter A met erop een kruis en eronder een
bloemenmotief, binnen een cirkel van parels ; errond en
binnen een cirkel van parels : zie 136B.

Au -13,6 mm -1,28 g --l, - F.
1875, exemplaar gevonden te Malmedy.
P 1078 ; B 427 : B 427 vermeldt aIs muntmeester Aunemundus.

137. Augustedunmn (Autun, Frankrijk)

Florus. mm

Triens

vz.: Een dubbele buste n.r. met een diadeem van parels ; er
rond en binnen een cirkel : zie 137A.

KZ.: Een kruis met een Christusmonogram n.r. boven twee
treden en in de onderste kantons de letters A en G ; er
rond: zie 137B.

Au - 12,9 mm -1,28 g -~ - FfZF.
B 443; P 133.

138. Augustedunum (Autun, Frankrijk)

Teudulfus. mm

Triens

vz. : Twee busten n.r. met diadeem van parels ; errond en bin
nen een cirkel van parels : zie 138A.

KZ.: Een Christusmonogram n.r. boven twee treden, in de
onderste kantons de letters C en A ; errond : zie 138B.

Au - 13,7 mm - 1,28 g - ~ - G/PR, geslagen met versleten
vz-stempel.
-, iugeschreven op 13.03.1876 zonder nummer - serie 1.
1898, aankoop Serrure voor 65 BF.
B 452; P 137.
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139. Aurelianis (Orléans, Frankrijk)

Maurinus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r, met diadeem van pareIs; ter hoogte van
het voorhoofd een kruisje ; errond : zie 139A.

KZ.: een kruis op twee treden; errond en bînnen een cirkel
van parels : zie 139B.

Au -10,8 mm -1,23 g -~ - ZF.
Inv. Il, 60.660.
1969, aankoop Bourgey voor 800 FF.
B 514.

140. Aurelianis (Orléans, Frankrijk)

Maurinus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem van parels; ter hoogte van
het voorhoofd een kruisje ; errond : 140A.

KZ.: Een kruis op drie treden ; errond : zie 140B
Au - 10,5 mm - 1,23 g - ~ - ZF.
Inv. II, 60.663.
1969, aankoop Bourgey voor 850 PF.
B 515.

141. Aurelianis (Orléans, Frankrijk)

mm

Triens

vz.: Een hoofd n.r. met een diadeem van parels; errond:
zie 141A.

l{Z.: Een kruis met anker boven een bol; errond: zie 141B.
Au -11,2 mm -1,28 g- t - PRo
B 535: B 535 heeft de afbeelding van het hier beschreven
stuk.

142. Arvernum (Clermont-Ferrand, Frankrijk)

Childebert

Triens

vz.: Een hoofd n.r, ; errond: zie 142A.
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KZ.: De letters A en R met eronder CI ; omgeven met vier
kruisjes.

Au - 12,3 mm - 1,25 g - ~ - ZF.

-, vondst te Lede: PlOT, RBN, 12, 1856, blz, 70-72, pl. IV.
B 336 = P 1714, var. : P 1714 heeft een buste n.1. en een ander
omschrift op vz.
Childebert is de zoon van Grimoaldus (656-657).

143. Arvernvm. (Clermont-Ferrand, Frankrijk)

Eodicius. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een
cirkel : zie 143A.

KZ.: Binnen een cirkel van onderling verbonden parels de
letters A en R boven twee horizontale treden waartus
sen drie vertikale verbindingen; errond en binnen een
cirkel : zie 143B.

Bleek Au - 12,5 mm - 1,14 g - .,j - ZF.
1909, vondst te Elouges in het Frankisch grafveld tijdens de
opgravingspcriode 1865-1866: ACAM, 12, 1875, blz. 322,
pl. XIII-I5.
B 375; P 1740, var.; B 361, var.: P 1740 -icz laat het om

schrift beginnen achter het hoofd en B 361-vz is sterk ge
lijkend.

144. Bannaciacum (Banassac, Frankrijk)

Sigebert 1II (634-656)

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van pa reis ; errond: zie
14-1A.

KZ.: Een bloemkelk met driehoekige voet en een Iij n van
parels; errond : zie 144B ; in de afsnede : zie 144c.

Au - 13,2 mm - 1,18 g - ~ - F, met gat.
Inv, F.U., M 46.

1924, verz. de Jonghe.
13 6021 ; P 2063.

10
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145. Bannaciacum (Banassac, Frankrijk)

Elafius. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; voor het hoofd
een wijnstok met vijf vertakkingen ; onder de haIs een
teken n ; geen omschrift; errond een kroon.

KZ.: Een bloemkelk met driehockige voet en erboven een
kruis ; errond en binnen een kroon : zie 1450.
De beginletter T kan een gedegenereerd kruis zijn.

Au - 12,4 mm - 1,23 g - ~ - ZF.
Inv. F. D., M 48; Inv. 7044.
1924, verz. de Jonghe.
B 657, P 2072-3.

146. Bannaciacum (Banassac, Frankrijk)

Caribert Il (629-632)

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en bin
nen een cirkel : zie 146A.

KZ.: Een bloemkelk met driehoekige voet, erboven een kruis ;
errond en binnen een cirkel van parels : zie 1460.

Au - 13,4 mm - 1,22 g - " - ZF.
B 685; P 2057.

147. Bannaciacum (Bannasac, Frankrijk)

Sigebert

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond : zie
147A.

KZ.: Een bloemkelk met punt erboven en staande boven een
horizontale lijn van parels ; errond: zie 147B ; in de
afsnede : zie 147c

Au - 14,0 mm -1,29 g - ~ - ZF/F
B 716
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148 Bellomonte (Beaumont, Frankrijk)

Audieranus. mm

Triens

vz. : Een buste n.r. met diadeem; errond: zie 148A.
KZ.: Een kruis boven twee treden en een bol; in de onderste

kantons deletters 1\ en ), binnen een kroon; errond en
binnen cirkel : zie 148B.

Au -12 l6 mm - 1,07 g - ~ - 2F, gebroken en gelijmd.
lnv. F.U., lVI 49; Inv. 7045.
1924, verz. de Jonghe.
P 1679, var. : P 1679-Kz heeft een ander omschrift.

149. Cabilonnum (Chalon-sur-Saône, Frankrijk)

Wintrio. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem en voor het hoofd een kruis ;
errond : zie 149A.

J{Z.: Een kruis met Christusmonogram staande op twee
treden en in de onderste kantons de letters C en A ; het
geheel binnen een cirkel van parels, die onderaan is
geopend en de legende snijdend ; errond: zie 149B.

Au - 12,3 mm - I l18 g - t - PRo
Inv. II, 6447.
1919 l aankoop Cumont voor 60 BF.
B 1179; P 191 ; PAC, nr. 62 pl. III.

150. Cabilonnum (Chalon-sur-Saône, Frankrijk)

Wintrio. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels : errond: zie
150A.

KZ.: Een kruis met een Christusmonogram binnen een cirkel
van parels en die onderaan sluit op een cirkel : in de
onderste kantons de letters C en A ; errond en binnen een
cirkel : zie 15DB.

Au - 12,5 mm 1,22 g - '" - PRo
B 1153; P 189; PAC, nr. 47 - pl. II : bij PAC, nr, 47 - pl. II
is de beschrijving niet overeenkomstig het afgebeelde stuk.
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151. Cabilonnum (Chalon-sur-Saône, Frankrijk)

Baudomere. mm

T'riens

vz.: Een buste n.r. met diadeem ; errond : zie I5lA.

KZ.: Een kruis met Christusmonogram op twee treden, on

derling aan de uîteinden verbonden ; erondcr een wereld

bol en in de onderste kantons de Ietters C en A; het
geheel binnen een cirkel van parels ; errond : zie lfila,

Au - 13,2 mm - 1,22 g - \r - ZF.
B 6086; P 174; PAC, nr. 32 - pl. II.

152. Cabilonnum (Chalon-sur-Saône, Frankrijk)

Mummolus. mm

Triens

VZ.: Een buste n.r. met diadeem van pareIs; errond: zie

152A.
I{Z.: Binnen een cirkel van parels een kruis boven twee tre

den, in de onderste kantons de letters C en A ; de cirkel

sluit onderaan op een strik ; errond : zie 152R.
Au - 10,8 mm - 1,24 g - t - ZFjPR.
B 1210 ; P 195, var. ; P AC, nr. 9 - pl. IV.

153. Cabilonnum (Chalon-sur-Saône, Frankrijk)

Theodebert 1. mm

'l'riens

vZ.: Binnen een cirkel van parels een zesarmig kruis; er
rond en binnen een cirkel : 153A.

KZ.: Een kruis met vier gelijke armen, de legende snijdend ;

in elk kanton een punt; errond en binnen een cirkel :
zie 153B.

Au / Ag? - 12,0 mm - 1,30 g - t - ZFJF.
Inv. II, 52.671.

1964, aankoop Franceschi voor 6.500 BF.
B 1252; PAC, nr. 132 - pl. V : PAC, nr. 132 heeft op vz een

kruis met Christusrnonogram.
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154. Cabilonnum (Chalon-sur-Saône, Frankrijk)

Tt iens

vZ.: Een buste n.r. met dubbele diadeem; errond: zie 154A.
KZ.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzîcht n.r., een kruis

in de linkerhand houdend; errond : moeilîjk leesbaar.
Au - 14,8 mm - 1,39 - .j, - ZF.
1906.
BIlll.

155. Cabilonnum (1)? (Chalon-sur-Saône, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.r, met ervoor een kruisje ; errond : zie 155A.
KZ.: Binnen een cirkel van parels een kruis met in de onderste

kantons de letters A en J ; errond : zîe 155B.
Ag -11,5 mm -1,02 g -~ - ZF.
1917.

156. Camaracum (Cambrai, Frankrijk)

?

Triens

vz.: Een buste n.r. met een kruis van het omschrift onder de
haIs; errond : zie 156A.

KZ.: Een kruis op een bol boven een trede ; errond en binnen
een cirkei : zie 156B.

Au - 13,2 mm - 1,24 g - \, - F.
1906.
Dit exemplaar werd gevonden in de omgeving van Antwerpen.

157. Carnaracum (Cambrai, Frankrijk)

Gairechramnus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem ; errond : zie 157A.

KZ.: Een kruis met in het veld drie punten ; errond : zie 157B.
Bleek Au - 14,1 mm - 1,22 g - t - FfZF.
Inv, II, 26.738.

(1) De vz doet sterk denken aan Cabilonnum door het kruisje; de KZ met
de letters A en :> naast het kruis zou tevens naar Augustedumum (Autun,
Frankrijk) kunnen wljzen.
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1932, aankoop veiling Cahn van 14.12.1932, lot 997 voor
75 DM + kosten.
B 1358.

158. Cannacum (Canac, Frankrijk)

Triens

vz.: Een buste n.r, met diadeem; crrond : zie 158A.
KZ.: Een kruis op bol en dat het omschrift snijdt ; de lijn van

de afsnede eindigt op twee halve cirkels; het omschrîft
begint met een slang: zie 158B ; in de afsnede : zie 158e.

Au -11,7 mm -1,15 g - '\ - ZF.
B 1384 ; P 1904, var. : de buste is verschillend.

159. Capolidi (-, Frankrijk)

Triens

vz.: Een symbool .pl (voor een hoofd 1) boven een punt; er
rond en binnen een cirkel van parels : zie 159A.

KZ.: Een Victoria staande in vooraanzicht n.r. met verheven
Iinkerhand en een kruis (?) vasthoudend; errond en
binnen een cirkel van parels : zie 159B.

Au - 13,9 mm - 1,45 g -1" - ZF.
-, ingeschreven op 19.02.1893.
1893. aankoop verz. de Robiano en geschat op 60 BF.
ALVIN in RBN, 67, 1911, blz. 341 denkt deze aanmuntîng te
mogen toeschrijven aan de omgeving van Nantes, vooral ge
haseerd op het verspreidingsgebied van de trientes op naam
van Johannes.

160. Catullacum. (Saint-Denis, Frankrijk)

Ebregiselus. mm

Trietis

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond en binnen
een cirkel : zie 160A.

KZ.: Een kruis met anker boven een bol; errond: zie 160B.
Au - 13,4 mm - 1,15 g - ~ - ZF/PR.
-, ingeschreven op 11.05.1914 zonder nummer - serie II.
1914, aankoop Schulman - Amsterdam maar meer gegevens
kon men hier niet terugvinden.
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B 1479; P 835, var. : het betreft hier een sterke variante daar
B 1479 geen retrograde omschrift heeft op de vz en de KZ,

tevens verschilt het rcz-omschrift.

161. Cirialacum (Serillac, Frankrijk)

Launomundus. mm

Triens

vZ.: Een busten.r. met diadeem van parels ; errond : zie 161A.
KZ.: Een kruis met anker boven een bol; in de bovenste

kantons een punt, in de onderste een vierpuntige ster;

errond: 161B.
Au -11,2 mm . 1,16 g ~ - ZF/PR.
Inv. II, 60.662.
1969, aankoop Bourgey voor 800 FF.
B 1564; P 443.

162. Condatus (Candes, Frankrijk)

Berecharius. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. ; errond: zie 162A.
KZ.: Een kruis met een Christusmonogram; in het eerste

kanton een punt, in de onderste kantons een achtpuntige
ster ; errond en binnen een cirkel : zie 162B.

Au - 14,2 mm - 1,31 g - i- - ZF.
Inv. F.U., M 51 ; Inv. 7047
1924, verz. de J onghe.
B 1624, var. : B 1624 heeft in het eerste kanton geen punt.

163. Coraria

Arimundus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.l. met diadeem ; errond : zie 163A.
KZ.: Een kruis staande op een vierkante voet met diagonalen ;

in de onderste kantons een punt; errond en binnen een
cirkel : zie 163B.

Au - 12,3 mm - 1,02 g - .J - ZF.
Inv. II, 26.739.
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1932. aankoop veiling Cahn van 14.12.1932, lot 1029 voor
35 DM.
B 1636 : B 1636 wordt geillustreerd met het beschreven stuk,

164. Doso (Dieuze, Frankrijk)

Boccighildus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en bin
nen een cirkel : zie 164A.

KZ.: Binnen een kroon een kruis met in de bovenste kantons
een liggende Ven in de onderste een punt ; errond en bin
nen een cirkeI: zie 164B.

Au - 14,6 mm - 1,22 g - ~ - F.
Inv. F.U., M 52, Inv. 7048.
1924, verz. de Jonghe.
B 1819 ; P 955, var. : P 955 verschilt in omschrift ; Stahl Gl c.

165. Gavalorum (Javols, Frankrijk)

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond : zie 165A.
I{Z.: Een bloemenkelk waarboven een kruisje ; links en rechts

een groep van drie punten in een driehoekconfiguratie en
eronder de Ietter A ; aan de voet van de kelk een gebogen
lijn van vijf punten; errond een cirkel van parels.

Au - 12,5 mm -1,29 g - t .ZF.
B 6034; P 2052·.

166. Henegaugias

Charecaucius, mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond en hin
nen een cirkel : zie 166A.

!{Z.: Binnen een kroon een kruis met in de onderste kantons
de cijfers Il en V ; errond en binnen een eirkel : zie 166B.

Au-11,3 mm -1,21 g-t -F.
-, ingeschreven op 5.05.1885.
1885, aankoop veiling Gariel van 5 mei 1885 voor 95 F.
B 2019: B 2019 gebruikt het hier beschreven exemplaar als
illustratie,
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De Belfort schrijft Henegaugias toe aan de provincie Hene
gouwen in België.

167. Juliacum (Juillac, Frankrijk)

Finadienus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een
cirkel ; zie 167A.

KZ.: Een kruis met dwarslijnen aan de uiteinden; errond en
binnen een cirkel : zie 167B.

Au - 14,0 mm - 1,17 g - l' - FfZF, vz-stempel was gecorro-
deerd.

Inv. II, 26.740.

1932, aankoop veiling Cahn van 14.12.1932, lot 1042 voor

430 DM + kosten ; ref. : Frankf. Münzztg, dec. 1932, blz. 534.

168. Lenna

Aegoaldus. mm

Triens

vz.: Een buste n.l. met diadeem van parels; de diadeem
beginnend en eindigend op een gl'oep van drie punten in
driehoeksconfiguratie; ter hoogte van de mond een let

ter 0 ; errond : zie 168A.
KZ. : Binnen een cirkel van parels een kruis boven twee tre-

den; errond : zie 168B.
Au - 13,4 mm - 1,23 g - +- - ZF.
Inv, F.U., M 72; Inv. 7069.
1924, verz. de Jonghe.
B 2168 : het beschreven exernplaar heeft dezelfde stempels aIs
illustratie R 2168.

169. Lingonas (Langres, Frankrijk)

Audegiselus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; ter hoogte
van de mond een kruisje van vier punten ; errond : zie
169A.
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kz.: Binnen een cirkel van parels een kruis boven twee tre
den; in de onderste kantons de letters 1\ en V ; errond
enkele sporen van het omschrift.

Au - 11,9 mm - 1,07 g - t - PRo

170. Linnio

Gundoaldus.

Triens

vZ.: Een hoofd n.r. met diadeem ; errond : zie 170A.
KZ.: Binnen een kleine cirkel een kruis ; errond: zie 170B.
Au - 11,0 - 1,11 g - ,t - ZF.
-, ingeschreven op 19.02.1893.
1893, aankoop verz. de Robiano en geschat op 50 BF.
ALVIN in RBN, 67, 1911, blz, 341 geeft enkele bedenkingen
voor toeschrijving en lokalisering van het muntatelier. Hi]
denkt zelfs aan de omgeving van de vindplaats van dit exem
plaar, De beschreven munt werd gevonden in de omgeving
van Waremme.

171. Lugdunum Segusiavorum (Lyon, Frankrijk)

Imitatie Anastasius

Tt iens

vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een
kroon : zie 171A.

KZ.: Een rechtstaande Victoria n.r. met een kroon en in het
veld een palmtak; errond en binnen een kroon: zie
171B in de afsnede : zie 171c.

Au - 13,8 mm - 1,44 g -,J, - ZF.
1912
B 2247, var. : de omschriften zijn licht verschillend.

172. Mallo Matiriaco (Mairy, Frankrijk)

Theudelenus. mm

Trîens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond : zie
172A.

KZ.; Binnen een kroon een kruis op een bol met in de onderste
kantons de letters A en C; crrond : zie 172B.
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Bleek Au -14,6 mm -1,23 g - \ - F.
Inv. F.U., M 98.

1924, verz. de Jonghe.

B 2791 ; P 916 ; Stahl û3b.
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173. Marsallum (Marsal, Frankrijk)

Gisloaldus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r, met dubbele diadeem; errond en binnen
een cirkel : zie 173A.

KZ.: Binnen een cirkel van parels een gelijkarmig kruis met
in de onderste kantons de letters C en A; errond en
binnen een cirkel : zie 173B.

Au - 15,1 mm - 1,28 g - --+ - PRo
1910.
P 966, var. ; Stahl I4a.

174. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Imitatie Mauricius Tiberius (582-602)

Triens

vz.: Een buste n.r. met mantel en diadeem van parels ; er
rond en binnen een cirkel : zie 174A.

KZ.: Een kruis op hoekige voet boven een bol; in de onderste
kantons de Ietters M en A; de bol geflankeerd door de
cijfers V en II ; in de afsnede ONOB ; errond en binnen
een cirkel: zie 174B.

Au - 14,6 mm - 1,27 g - t - FJZF.
1914, aankoop Schulman - Amsterdam voor 46,42 BF.
P 1371 ; B 2439, var. : B 2439 heeft tussen voet en bol een lijn
en in de afsnede CONO.

175. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Sigebert 111(633-655).

Triens

vz.: Een buste n.r. met mantel en diadeem ; voor het hoofd
een letter ~ ; errond en binnen een cirkel van pareIs :
zie 175A.
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J{Z.: Een kruis op een voet met gesplitste uiteinden van
kruisarmen en voet ; ernaast de letters M en 1\. en de
cijfers V en II errond : zie 175B.

Au - 14, 7 mm - 0,61 g - ~ - F.
B 2514 var. : B 2513 is sterk gelijkend maar heeft op vz geen
letter voor het hoofd.

176. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius
vz.: Hoofd n.r, met erachter een kruisje.
KZ.: Monogram van Nemfidius, zie 176A, met eronder en er

boven een kruisje : het geheel binnen een cirkel van
parels.

Ag -11,0 mm -1,12 g - ~ - F/ZF.
B 2646; MF, pl. IV, nr. 72.

177. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

Idem als 176.
Ag -10,9 mm -1,11 g -" - ZF.
-, Cimiez,
B 2646; FM, pl. IV, nr. 72.
In Cimiez werd in het jaar 1851 een vondst gedaan van Mero
vingische denarii van de Vile en VIlle eeuw. Een belangrijke
informatiebron voor deze vondst is Catalogue raisonné de la
trouvaille de Cimiez, donnée au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque Nationale par Mr. Arnold MOREL-FATIO,
door A. CHABOUILLET, Parijs, 1890.

178. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

Idem als 176.
Ag - 10,6 mm - 1,15 g - ~ - F.
Inv. F.U., 1\'192.
1924, verz. de Jonghe.
B 2644 ; MF, pl. IV, nr, 74.

179. Massilia (Marseille, Frankrijk .

Denarius

Idem als 176.
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Ag - 10,5 mm - 1,13 g - '\ - ZF.
-, Cimiez.
B 2643 (vz) ; MF, pl. IV, nr. 73 (KZ).

180. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

157

Idem als 176.
Ag - 10,4 mm - 1,19 g - ~ - F.
-, Cimiez.
MF, pl. IV, nr. 73: B 2648, var. : B 2648 heeft geen kruisje
boven het monogram.

181. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vZ.: Een buste n.r. met ervoor en erachter een kruisje : het
geheel binnen een cirkel van parels.

KZ.: Aan de uiteinden van een kruis de letters NFDS van
Nemfidius ; het geheel binnen een cirkel van parels.

Ag - 10,7 mm - 1,05 g - t - F.
B 2634 ; MF, pl. IV, nr. 66.

182. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

Idem ais 181.

Ag - 10,8 mm - 0,94 g - ~ - F.
Inv, F. V., M 89.
1924, verz. de J onghe.
B 2634 ; MF, pL IV. nr. 66.

183. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.r. met ervoor een kruisje ; het geheel binnen
een cirkel van parels.

KZ.: Een kruisje met het Christus monogram ; errond en bin
nen een cirkel van parels : zie 183A.

Ag - 11,3 mm - 1,05 g -! - F.
B 2627 ; MF, pl. III, nr. 50.
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184. MassiIia (Marseille. Frankrijk)

Denarius

vZ.: Een buste n.r, met ervoor en erachter een kruisje ; het
geheel binnen een cirkel van parels.

KZ.: Een kruisje ; errond en binnen een cirkel : zie 184A.
Ag - Il,1 mm - 1,09 g - \ - F/ZF.
-, Cimiez.
R 2595 ; MF, pl. II r, nr, 53.

185. Massilia (Marseille, Frankrij J...).

Denarius

vz.: De letter M boven twee punten en onder een kruisje ;
het geheel binnen een kroon.

KZ.: Een kruis met aan de uiteinden de letters (zie 185A);
het geheel binnen een cirkel van parels.

Ag - 11,2 mm -1,04 g - .j, - F.
B 2756; MF, pl. II, nr. 33.

186. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vZ.: Een hoofd n.1. met ervoor een kruis.
KZ.: Een monogram van Nemfidius, zie 186A, binnen een

kroon.
Ag - 12,0 mm - 1,13 g - ~ - F.
-, Cimiez.
B 2663

187. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

Idem als 186.
Ag - 12,8 mm - 1,11 g - \ - ZG/F.
-, Cimiez.
B 2663

188. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

Idem als 186.
Ag - 10,5 mm - 1,10 g - ~ - ZG/ZF.
-, Cimiez.
B 2663.
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189 Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz Een buste n.r, omringd met vier punten en erachter een
een kruis.

KZ Een monogram van Nemfidius, zie 189A, binnen een
krnon.

Ag - 11,4 mm - 1,15 g - l' - F.
Inv. F. D., M 91.
1924, verz. de Jonghe.
B 2669, var. : B 2669 heeft geen kruis achter de buste.

190. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Detiarius

vZ.: Een buste n.l. omringd met enkele punten ter hoogte
van de schouders ; ervoor een kruis.

KZ.: Een monogram van Nemfidius, zie 190A, binnen een
kroon.

Ag - II,0 mm - 1,24 g - \, - F.
-, Cimiez.
B 2669, var. : B 2669 heeft een breder lettertype.

191. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz.: De letter M boven twee punten en onder een kruisje;
het geheel binnen een kroon.

xz, Een kruis met aan de uiteinden de letters (zie 191A) ; het
geheel binnen een cirkel van pareIs.

Ag - 12,2 mm - 1,13 g - '\ - ZF.
Inv. II, 23975.
1936, aankoop van G. Cumont en ingeschreven op 6.01.1936.
B 2757 ; MF, pl. II, nr. 35.

192. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius
Idem als 191.
Ag - 11.1 mm - 1,06 g - ,j. - ZF.
Inv. F.U., 1 24.
1924, verz. de Jonghe.
B 2758 ; MF, pl. II, nr. 33-34.
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193. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.r. met driehoekige voorsteJIing van de borst,
tussen een kruis en een bloem met drie bladeren.

KZ.: De letter N yan Nemfidius omgeven met vier kruisjes ;

in het veld een punt.
Ag - 10,9 mm - 1,00 g - ~ -- ZG/F.
Inv, F. D., M 93.
1934, verz. de Jonghe.
B 2656; MF, pl. IV, nr. 77.

194. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vZ.: Een buste n.r. met een driehoekige voorstelling van de
borst, tussen een kruis en een bloem met drie bladeren,

KZ.: De letter N van Nernfidius omgeven met vier kruisjes ;
in het veld enkele (3?) punten.

Ag -11,3 mm -1,04 g - ~ - FfZF.
B 2658; MF, pl. IV, nr. 77.

195. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.r. met driehoekige voorstelling van de
horst, erin drie punten; achter de haIs een driearmig
kruisje,

KZ.: De letter N van Nemfidius omgeven met vier kruisjes ;
in het veld enkele punten.

Ag -11,8 mm -1,14 g - ~ - FfZF
B 2658; MF, pl. IV, nr. 78.

196. Massilia (Marseille, Frankrijk).

Denarius

vz.: Een buste n.r, met diadeem, ervoor een kruis.
KZ.: Een monogram van Nemfidius, zie 196A, binnen een

cirkel.
Ag-l1,6 mm - 0,84 g - ~ - F/ZF.
Inv. II, 23974.
1936, aankoop Cumont en ingeschreven op 6.01.1936.
B 2264; MF, pl. IV, nr. 80.
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197. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.l. omringd met enkele punten ter hoogte van
de schouders ; ervoor een kruisje.

KZ.: Een monogram van Nemfidius, zie 197A, binnen een
kroon.

Ag - 11,2 mm - 0,98 g - ~ - F.
Inv. II, 23976.
1936, aankoop Cumont en ingeschreven op 6.01.1936.
B 2669 ; MF, pl. IV, nr. 85.

198. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.l. ornringd met twee punten ter hoogte van
de schouders, ervoor een kruisje,

KZ.: Een monogram van Nemfidius, zie 198A, binnen een
kroon.

Ag - 11,8 mm - 1,18 g - ~ - F.
Inv. II, 23973.
1936, aankoop Cumont en ingeschrcven op 6.01.1936.
B 2669 ; MF, pl. IV, nr. 85.

199. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.l. ornringd met enkele punten ter hoogte van
de schouders ; ervoor een kruisje,

KZ.: Een monogram van Nemfidius, zie 199A, binnen een
kroon.

Ag - 11,2 mm - 1,17 g - \ - F.
Inv. F. D., M 90.
1924, verz. de J onghe.
B 2669 ; MF, pl. IV, nr. 85.

200. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een gestyleerd hoofd n.r, voor een kruis; enkele punten
in het veld.

!{Z.: Een kruis boven voet, waarvan de top wordt gesneden
door een n, en de basis geflankeerd door V II.

11
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Ag - 12,0 mm -1,18 g - +- - ZF.
Inv. II, 50122.
1962, aankoop Franceschi voor 500 BF.
B 3053, var. ; MF : pl. VII, nr. 115, var. : beide referenties zijn
stempelvarianten.

201. Massilia (Marseille, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.r. met ervoor een kruisje, hinnen een kroon,
KZ.: Een kruis binnen een cirkel ; errond : zie 201A.
Ag - 11,6 mm -1,01 g - geen - F.
B 2614; MF, pl. III, nr 63.

202. Meldvs (Meaux, Frankrijk)

Triais

vz.: Een buste n.r. met diadeem ; errond : zie 202A.
KZ.: Een kruis op bol met in de onderste kantons een punt ;

errond en binnen een cirkel: zie 202B.
Au - 12,7 mm - 1,27 g - t - ZF.
-, vondst te Lede en heschreven door PlOT in REN, 12, 1856,
hlz, 70-72, pL VI.

203. Mettis (Metz, Frankrijk)

Theudegisilus. mm

Triens

vz.: Een monogram boven twee zespuntige sterrcn en binnen
een cirkeL

KZ.: Een kruis op een bol met in de onderste kantons hel
teken X, errond en binnen een cirkel: zie 203B.

Au - 12,8 mm - 1,21 g - t - PRo
1913, aankoop veiling Dupriez van 7.04.1913, lot 1745, pl. XIII.
Dit exemplaar werd gevonden in de nabijheid van Zoutleeuw,
GN, 14, 1910, p. 1-4 met afb.
Stahl A1h.

204. Mettis (Metz, Frankrijk)

Ansoaldus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond en bin
nen een cirkel : zie 2û4A.
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KZ.: Binnen een kroon een kruis met in de onderste kantons

de letters /\ en ::>; errond en binnen een cirkel: zie

20413

Au -15,0 mm - 1,24 g - ~ - PRo

Inv. F. U., M 95; Inv. 7087.

1924, verz. de Jonghe.

B 2925; Stahl AGf, var.

205. Mettis (Metz, Frankrijk)

Theudegisilus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en bin

nen een cirkel : zie 205A.

I{Z.: Een kruis boven een bol, geflankeerd met de cijfers V en

II; het geheel boven een horizontale lij n; errond en
binnen een cirkel : zie 205n.

Au -15,2 mm -1,30 g --f, - PRo
Inv. F.U., M 96; Inv. 7088.

1924, verz. de Jonghe.
B 2908, var. : B 2908-KZ. heeft een andere stempel ; Stahl Ale.

206. Mettis (Metz, Frankrijk)

Ansoaldus (?) mm

Triens

vz.: Een buste n.r met diadeem van parels; errond binnen
cen cirkel : zie 20GA.

KZ.: Binnen een krcon een kruis met in de onderste kantons
de letters C en 1\ ; errond en binnen een cirkel : zie 206B.

Au - 13,9 mm - 1,25 g - /. - F/ZF.
Inv. F.U., M 97; Inv. 7089.
1924, verz, de J onghe.
B 2931 ; P 936; Stahl AGt.

207. Mettis (Metz, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een grote letter D met erin een kruis ; errond een brede
cirkel.

KZ.: Een gedegenereerde ME ; errond een brede cirkel.
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Ag - 13,7 mm - 0,93 g - ~ - F.
1906
B 2978.

208. Mogontiacum (Mayence, Frankrijk)

Nantaharius. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem ; errond : zie 208A.
KZ.: Binnen een kroon een kruis boven wereldbol, in de on

derate kantons de cijfers V en II; errond en binnen een

kroon = zie 208B.
Au - 11,7 mm - 1,29 g - l' - F.

Inv. F.U., M 94; Inv. 7086.

1924, verz. de Jonghe.
B 2999 ; P 1149.

209. Mosomum (Mouzon, Frankrijk)

Triens

vz.: Een buste Il.r. met diadeem en een kruis voor het hoofd

in het veld; errond en binnen een uitwendige cirkel :

zie 209A.
KZ.: Een staande Victoria n.l. boven de afsnede; errond:

zie 209B ; in de afsnede : zie 209c.
Au -13,1 mm - 1,32 g -~ - ZF.
Inv. F.U., M 99; Inv. 7098.
1924, verz. de Jonghe.
B 3071 ; P 1037 : verschillende stempels ; Stahl Kla.

210. Mosomurn (Mouzon, Frankrijk)

Teudomarus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; de hals is elips
vormig voorgesteld ; errond : zie 210A.

KZ.: Binnen een kroon een kruis met in de onderste kantons
de lctters C en 1\ ; errond en binnen een cirkel : zie 210B.

Au - 14,6 mm -1,20 g - t- ZF.
Inv. F.U., M 100; Inv. 7091.
1924, verz. de J onghe.
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B 3078; P 1041, var. : B 3078 heeft op de KZ een ander om
schrift; Stahl K5c, var.

211. Mosomum (Mouzon, Frankrijk)

Bertacharius. mm

Triens

vz.: Een buste n.r, met diadeem van parels; errond en binnen
een cirkel : zie 211A.

KZ.: Binnen een kroon een kruis met in de onderste kantons
de letters > en J errond en binnen een cirkel : zie 211B.

Au -16,7 mm -1,28 g -1' - ZF.
Inv. II, 26.742.
1932, aankcop veiling Cahn van 14.12.1932, lot 1082 voor
55 DM + 1<osten.
B 3082; Stahl K6a, var.

212. Novicentum. (Void, Frankrijk)

Ducciorellus, mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en bin
nen een cirkel : zie 212A.

KZ.: Binnen een krcon een kruis met anker ; in het bovenste
kanton rechts een punt ; in de onderste kantons de let
ters 1\ en J ; errond en binnen een cirkel : zie 212B.

Au - 14,5 mm - 1,25 g - ~ - ZF.
B 3222, var. : B 3222-vz heeft een andere buste en de KZ heeft
een verschîllende bezetting van de kantons,

213. Novo Vico? (Neuvy?, Frankrijk)

Triens

vz.: Een buste n.l, met diadeem ; errond en binnen een cirkel
van parels : zie 213A.

RZ.: Een geankerd kruis boven een bol en een kleine trede ;
errond en binnen cirkel : zie 213B.

Au - 11,9 mm - 1,26 g - t - F.
B 3269 : dit stuk wordt beschreven onder B 3135 en gegroe
peerd bij de lokaliteit Namen, maar er gebeurde een foutieve
lezing; B 3269 beschrijft hetzelfde stuk met een juiste maar
onvolledige Iezing,
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214. Nunliacum

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en bin
nen een cirkel : zie 214A.

KZ.: Een kruis boven twee treden : errond en binnen een
cirkel : zie 214B.

Au -14,1 mm -1,22 g- ~ - ZF.
B 3271.
Dit exemplaar werd gevonden in de omgeving van Tienen.

215. Otian..tvs (-, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.r. met diadeem en een staf of lans over dr
rechterschouder; errond: zie 215A.

KZ.: Binnen twee cirkels van parels een kruisje : errond en
binnen een cirkel van parels : zie 215

Ag - 12,7 mm - 1,22 g - ~ - ZF.
1906.
B 3306.

216. Palatium - Scola (Parijs, Frankrijk)

Ragnomarus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond: zie
216A.

KZ.: Een kruis boven een bol; errond binnen een cirkel van
parels : zie 216B.

Au - 13,0 mm - 1,28 g - t - ZF.
Inv. II, 52.670.
1964, aankoop Franceschi voor 13.500 BF.
B 3506 = P 704.

217. Parisius (Parijs, Frankrijk)

Chlotarius III en Wandelenus. mm

Triens

vz.: Een buste met diadeem n.r. ; errond : 217A.

KZ.: Een kruis met anker staande boven en verbonden met
een bol; errond : zie 217n.
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Au -11,7 mm - 1,18 g - t - ZF.
Inv. F. D., IV! 47

1924, verz. de Jonghe

B 6304 = P 692 : B 2863 is een gelijkaardig stuk maar vermeld
onder Meldus.

218. Parisius (Parijs, Frankrijk)

Arnebodus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond : zie 218A.

KZ.: Een kruis met anker boven een bol; errond: zie 218B.

Au -12,2 mm - 1,22 g - t - PRo

B 3386.

219. Parisius (Parijs, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een buste n.r. met hoofddeksel omgeven met een voIle

lijn en ervoor een kruis ; errond : zie 219A.

KZ.: Een kruis boven een bol met erop een omgekeerde l.ù en
een hauger aan beide armen; errond een onderbroken
cirkel met tweemaal ertussen een O.

Ag - 11,1 mm - 0,69 g - -+ - F.
B 3427, var. : B 3427 heeft een hoofddekseI dat werd afgelijnd
met parels.

220. Parisius (Parijs, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een geankerd duhbelkruis waarbij de ankeruiteinden
kruisjes zijn; links en rechts in het veld twee schuine
rijen van drie punten ; errond een cirkel.

KZ.: Een kruis met afgebogen armuiteinden n.I. waartussen
enkele punten ; errond een kroon.

Ag - 14,2 mm - 1,11 g - ? - ZF.
Inv. 1.

1924, verz. de J onghe.
B 3549, var. : B 3549-V2 heeft geen anker eindigend op twee
kruisjes.
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221. Parisius (Parijs, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een geankerd dubbelkruis op een tweebenige voet;

errond een cirkel van parels.
KZ.: Een kruis met afgebogen armuîteinden n.l. ; errond een

cirkel van parels.
Ag - 13,1 mm - 0,95 g - ? - F, met gat.

B 3536, var. : B 3536-vz heeft een kruis geflankeerd met A-A.

222. Parisius (Parijs, Frankrijk)

Denarius

vz.: Een geankerd kruis met in de bovenste kantons een
punt en in de onderste een X ; onder het kruis een groep

van drie punten ; errond een cirkel,
I{Z.: Een kruis met afgebogen armuitcinden n.l. ; in de kan

tons drie punten in een driehoeksconfiguratie; errond
een kroon.

Ag - 13,2 mm - 1,21 g - ? - ZFjF

1885
B 3545.

223. Passo ( ? ,Frankrijk)

Triens

vz. : Een hoofd n.r. ; errond : zie 22311.
KZ.: Een kruis op een rechthoeldge voet; errond : zie 223B.
Bleek Au - 12,3 mm - 1,28 g - ~ - ZF.
Inv. F.U., I23.
1924, verz. de Jonghe.
B 3571 ; de afbeelding van B 3571 gelijkt sterk op het hierbo
ven beschreven exemplaar ; B vermeldt aIs herkornst de vondst
van Creuzet.

224. Pectavis (Poitiers, Frankrijk)

Fredericus. mm

Triens

vz.: Een buste met diadeem n.r. ; errond : zie 224A.
KZ.: Een kruis met anker boven een bol; errond : zie 224n.
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Au - 12,5 mm - 1,35 g - t - ZGJZF.
1910.
B 3586 ; P 2188.
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225. Remus (Reims. Frankrijk)

Arivaldus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond binnen
een uitwendige cirkel: zie 225A.

l{Z.: Binnen een cirkel van parels een kruis met in elk kanton
een punt; errond en binnen een cirkel van parels: zie

225B.
Au - 13,9 mm - 1,25 g - +- - PRo
Inv, r, 9384.

1873. aankoop Zweybruiken op 18.10.1873 voor 60 BF.
B 3784: B 3784 beeldt het hierboven beschreven stuk af,

226. Rotomus (Rouen, Frankrijk)

Bertechramnus. mm

Triens

vz. : Een buste n.r, ; errond : zie 226A.
KZ. : Binnen een cirkel van parels een kruis boven een bol;

errond : zie 226B.
Au -12,7 mm -1,15 g -~ - PRo
-, ingeschreven op 19.02. 1893.
1893, aankoop verz. de Robiano en geschat op 15 BF.
B 3822-vz ; B 3824-KZ, var. : B 3824 heeft geen bol onder het
kruis.

226bis. Rotomus zie 115

227. Rutenis (Rodez, Frankrijk)

Childebert III (695-711)

Triens

vz.: Een buste in vooraanzicht ; errond en binnen een cirkel ;
zie 227A.

kz.: Een monogram van de Ietters RVTE ; errond en binnen
een cirkel: zie 227B.
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Ag/Pb? - 15,7 mm - 1,04 g - \ - ZF.
Inv, II, 25.683.

1932, schenking L. Théry op 3.03.1932.

B 3869, P 1859.

Ret beschreven exemplaar is niet van goud, maar van zilver
of (zoals vermeld op het bij1iggend kaartje) van Iood. Het kan
hier gaan om een afdruk of een vervalsing. Dit exemplaar

werd samengesteld met twee afzonderlijke plaatjes die elk

een zijde afbeelden.

228. Rutenus (Rodez, Frankrijk)

Rosolus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; voor het hoofd
een bundeI van zes takken; errond een cirkel (kroon ?).

KZ.: Het monogram van Rutenus; errond en binnen een
eirkel : zie 228n.

Au - 14,4 mm - 1,16 g - '\ - ZFjPR.
-, vondst te Lede: PlOT, RBN, 12, 1856, blz. 70-72, pL VI.

B 3922, var. : de vz heeft een andere configuratie van de tak
ken en de KZ is een andere stempel met verschuîving van het
omschrift.

229. Scarponna (Charpeigne, Frankrijk)

Fainulfus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond en bin
nen een cirkel : zie 229A.

KZ. : Binnen een kroon een kruis met in de bovenste kantons
de letters C en V; errond en binnen een cirkel : zie
229B.

Au -14,6 mm -1,28 g --!.- - ZF.
Inv, F.U., M 50; Inv. 7046.
1924, verz. de J onghe.

B 4008; P 994, var. : P 994-vz. heeft een legende die begint
met de letter (YJ en een kz-omschrift eindigend op THT in
plaats van TI; Stahl NIc, var.
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230. Silvanectis (Senlis, Frankrijk)

Sigomarus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. ; errond: zie 230A.
KZ.: Een kruis met anker op voet boven een bol; errond hin-

nen een cirkel : zie 230B.
Bleek Au - Il,8 mm - 1,31 g - t - ZF.
Inv. F.U., M 104; Inv. 7095.
1924, verz. de Jonghe.
B 4140

231. Silvanectis (Senlis, Frankrijk)

Ragnulfus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond en binnen
een kroon : zie 231A.

KZ.: Een kruis met anker op voet, staande boven en verhon
den met een bol; errond en binnen een cirkel : zie 231B.

Au -13,2 mm - 1,34 g - ~ - ZF.
B 4138 : B 4138 beeldt het hierboven beschreven exemplaar af,

232. Suessionis (Soissons, Frankrijk)

Bettus. mm.

Triens

vZ.: Een buste n.r. ; errond: zie 232A.
KZ.: Ecn kruis op voet boven een bol, die wordt omringd door

verschillende punten; errond en bînnen een cirkel: zie
232B.

Au - 12,1 mm - 1,29 g - t - PRjZF.
Inv. F.U., M 105, Inv. 7079.
1924, verz. de Jonghe.
B 4240; P 1058

233. Teodoberciacum (Thiverzay, Frankrijk)

Spectatus. mm

Triens

vz.: Een buste n.r. met een diadeem; errond: zie 233A.
KZ.: Binnen een kroon een monogram; errond: zie 233B.
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Au - 11,4 mm 1,29 g - '\ - ZF.
Inv, F.U., M 106; Inv. 7096.
1924, verz. de J onghe.
B 4256.

23-1. Tricas (Troyes, Frankrijk)

Gennulfus. mm

Triens

vz.: Een buste n.L met helm ; errond en binnen een cirkel:
zie 234A.

KZ.: Een kruis boven een bol; in de bovenste kantons een
punt, in de onderste kantons twee letters A en (ù die
hangen aan de dwarsarmen; errond en binnen een cir
kel : zie 234B.

Au -12,6 mm -1,22 g -t - ZF.
-, ingeschreven op 16 juli 1909 zonder nummer - serie II.
1909, aankoop van Van der Straeten, Oudenaarde, voor 60 BF.
B 4364; P 595.

235. Trona Castrum.

Chariulfus. mm

Triens.

vz.: Een buste n.r, ; errond en binnen een cirkel van parels :
zie 235A.

KZ.: Een kruis op voet en boven een bol; links naast bol een
punt ; errond en binnen een cirkel: zie 235n.

Au -13,2 mm -1,26 g -t - ZF.
Inv. F. U., M 103.
1924, verz. de J onghe.
B 6462 : B 6462 beeldt de hier beschreven munt af.
Dit exemplaar is afkornstig van een vondst gedaan te Langres.
B. DE JONGHE in RBN, 48, 1892, blz. 526-31 leest het orn
schrift van de vz als CASTRO NO(vo), een plaatsnaam die met
vele moderne namen kan worden geassocieerd.

236. Vadi(civ)

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en binnen
een cirkel: zie 236A.
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KZ. : Binnen een kroon een kruis met in de onderste kantons
de letters 1\ en J ; errond en binnen een cirkel : zie 236B.

Au -14,2 mm -1,26 g- ~ - PRo
Inv. II, 37.704.
1949, aankoop Münzen und Medaillen, Bazel, voor 250 ZF.
B 4649 ; P 1024.

237. Veredunum (Verdun-sur-Meuse, Frankrijk)

Fragiulfus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond en bin
nen een cirkel : zie 237A.

KZ.: Een kruis op voet boven een bol; onder de bol twee
punten; errond en binnen een cirkel : zie 237B.

Au - 14,3 mm -1,18 g - ~ - ZF.
-, ingeschreven op 5 mei 1885 zonder nummer - serie I, 1885,
aankoop veiling Gariel van 5.05.1885 voor 205 BF.
B 4738; Stahl DIa.

238. Vesuncium (?) (Besançon, Frankrijk)

Triens

vz.: Een buste n.r. : errond : zie 238A.
KZ.: Binnen een kroon een kruis boven een bol met in de on

derste kantons de letters 3 en A; errond: zie 238B,
moeilijk leesbaar.

Au -12,4 mm - 1,21 g - \ - ZF.
Volgens het bijhorende kaartje zou deze munt kunnen worden
toegeschreven aan Civitas Vesonticus waarvoor men VESON
ClONE zou lezen.

239. Vicisium

Triens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem ; errond en binnen een cir
kel : zie 239A.

KZ.: Een kruis met onderaan links in het veld een lijntje ;
errond en binnen een cirkel: zie 238B.

Au - 13,2 mm - 1,23 g - .j. - FfZF.
-, ingeschreven op 15.05.1909 zonder nummer.
1909, schenking door Alf. Lemonnier.
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240. Vindovera (Vindœuvre, Frankrijk)

Chrodoladus of Chrodoaldus? mm

Triens

vz.: Een buste n.r, met diadeem ; errond ; zie 240A.
KZ.: Binnen een kroon een kruis met Chrsitusmonogram

boven een bol; errond en binnen een cirkel: zie 240B.
Au -14,3 mm -1,25 g- t - PRo
Inv. II, 60.678.
1969, aankoop J. Vinchon van 3. 12. 1969 VOOl" 1.800 FF.
B 4886.

241. Vivaria (Viviers, Frankrijk)

Chlotarius II (612-629)

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels; errond: zie
241A.

kz.: Binnen een cirkel van parels een kruis op voet boven een
bol; in de onderste kantons de Ietters VI en V ; errond
en binnen een cirkel : zie 241B.

Au - 14,8 mm - 1,24 g --t - F/ZF.
B 4931-vz en B 4927-KZ, var. : B 4927-I{Z heeft een ander om
schrift en in het veld de cijfers V en II.

242. Wieo in Pontio (Quentovic: Pas-de-Calais, Frankrijk).

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond : zie 242A.
KZ.: Een kruis boven drie treden, omgeven links en rechts

met respectievelijk le en la; binnen een cirkel van parels.
Ail - 12,6 mm - 1,12 g - t - PR.
1913.
Quentovic is een verdwenen plaats aan de uitmonding van de
Canche, Pas-de-Calais.

243. Wieo in Pontio (Quentovic : Pas-de-Calais, Frankrijk)

Anglus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; in de hoek kin
haIs een puntje ; errond : zie 243A.
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I{Z.: Een kruis op een rechthcekige voet waarin een kruisje ;
aan de top van het kruis een dwarslijn ; errond : zie243B.

Au - 12,4 mm - 1,29 g - ~ - PRo
Inv. II, 60.679.

1969, aankoop van J. Vinchan vaal' 980 FF.
B 4978 ; P 1135.

244. Wieo in Pontio (Quentovic : Pas-de-Calais, Frankrijk)

Anglus. mm

Triens

idem als 243.
Au -12,2 mm -1,28 g -~ - PRo
Inv. II, 20.877 ; Inv. 7099.

1928, aankoop veiling Dupriez van 6.11.1928, lot 1097 voor
700 BF.
B 4978 ; P 1135.

245. WieD in Pontio (Quentovic: Pas-de-Calais, Frankrijk)

Anglus. mm

Triens

vZ.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en
binnen een cirkel : zie 245A.

I{Z.: Een kruis op een rechthoekige voet waarin vier vertikale
lijnen ; errond en binnen een cirkel : zie 245B.

Bleek Au - 13,7 mm - 1,25 g - t - ZF.
Inv. F.U., M 108.
1924, verz. de J onghe.
B 4975, var. : B 4977 heeft op vz een verschillende buste en
op KZ een andere voet onder het kruis,

246. Wieo in Pontio (Quentovic : Pas-de-Calais, Frankrijk)

Alodinus. mm

Triens

VZ.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond : zie 246A.
KZ.: Een kruis op een rechthoekige voet waarin een kruisje ;

aan de top van het kruis een dwarslijn; errond : 246B.
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Au - 12.6 mm - 1,25 g -.;, - PRo
Inv. F.U., M 109; Inv. 7100.
1924, verz. de Jonghe.
B 4983; P 1137.

247. Wieo in Pantio (Quentovic: Pas-de-Calais, Frankrijk)

Dutta. mm

Triens
vz.: Een buste n.r. met diadeem ; errond en binnen een cir

kel : zie 247A.

KZ.: Een kruis op een rechthoekige voet met open basisen
erin een kruisje ; in het veld links en rechts van het kruis
de tekens >en <; errond en binnen een cirkel : zie 247B.

Au - 12,2 mm - 1,25 g - k" - ZG-F.
-, ingeschreven op 12 juni 1898 zonder nurnmer - serie 1.
1898. aankoop van Dupriez voor 35 BF.
B 2H)8 ; P 1141.

248. Wieo in Pantio (Quentovic: Pas-de-Calais, Frankrijk)

Dutta. mm

Triens.

vz. : Een hoofd n.r, waaronder twee punten ; errond en binnen
een cirkel: zie 2/18A.

KZ.: Een gelijkarmig kruis boven een voet in driehoekvorm
met open basis en geflankeerd met de tekens >en <; er
rond en binnen een cirkel: zie 248B.

Au - 13,8 mm - 1,32 g - .t - F/ZF.
B 2198; P 1141

249. Wieo in Pantio (Quentovic : Pas-de-Calais, Frankrijk)

Dutta, mm

Triens
vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en binnen

een kroon : zie 249A.

KZ.: Een kruis op twee treden ; errond en binnen een kroon :
zie 249B.

Au - 13,1 mm - 1,29 g - t - ZF.
1914, aankoop van Schulman, Amsterdam maar kan daar niet
meer worden bevestigd.
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B 4956 ; P 1126.

R. Chalon citeert een zelfde exemplaar in RBN, Ser. 3, I,
1857, blz. 160 - pl. III, 8 dat toebehoorde aan J. A. Justen

doch hi] vermeldt een massa van slechts 1,17 g.

250. WieD in Pontio (Quentovic : Pas-de-Calais, Frankrijk)

Donna. mm

Triens

vz.: Een hoofd met diadeem n.r.; errond : zie 250A.
KZ.: Een kruis op trapezlurnvormige voet met open basis

waarin een kruis, aan de top van het kruis een dwarslij n ;
in de kantons een punt en links in het veld een punt ; er
rond: zie 25GB.

Au - 11,7 mm - 1,27 g - ~ - PRo
1914.
R 4987; P 1136, var. : B 4987-vz geeft een kruis in het 0111

schrift, dat hier een letter T is.

251. Wieo in Pontio (Quentovic : Pas-de-Calais, Frankrijk)

Ela. mm

Tricns

vz.: Een hoofd n.r. met diadeern ; errond: 251A
KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis

waarin een kruisje ; aan de top van het kruis een dwars
lijn ; errond en binnen een cirkel (kroon?): zie 251B.

Au - 12,0 mm - 1,27 g - ~ .- ZF/PR.
B 4986 : B 4986leest verkeerdelijk +VVIOFIT.

252. Wieo in Pontio (Quentovic : Pas-de-Calais, Frankrjk)

Triens

vz.: Een hoofd n.r. met diadeem van parels; errond binnen
een cirkel van parels : zie 252A.

I{Z.: Een kruis op trapeziurnvormige voet met open basis
erin een kruisje ; errond : zie 252B.

Au - 13,6 mm - 1,2:~ g - t - ZF/PR.
1914.

B 4975 ; P 113'1.

12
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253. WieD in Pontio (Quentovic : Pas-de-Calais, Frankrijk)

Ela. mm

Triens

vz.: Een hoofd n.r. met diadeem van parels, de hals geschei
den van het hoafd en verschoven ter hoogte van het
achterhoofd ; errond: zie 253A.

KZ.: Een kruis op trapeziumvormige voet met open basis
erin een kruisje ; aan de top van hel kruis een dwarslijn ;
erronc1 : zie 253B.

Au -12,9 mm -1,30 g -1' - PR
Inv II, 20.876.
1928, aankoop veiling Dupriez van 6.11.1928, lot 1096 voor
620 BI".
B 4984; P 1138.

254. Wieo in Pontio (Quentovic : Pas-de-Calais, Frankrijk)

Anglus. mm

Triens.

vz.: Een hoofd n.r. met diadeem van parels; errond: zie
254A.

KZ.: Een kruis op een trapeziumvorrnige voet met erin een
kruisje; aan de uiteinden zijn dwarslijnen; errond:
zie 254B.

Au - 12,5 mm - 1,32 g - \ - ZF/PR.
Inv. F.U., M 70; Inv. 7060.
1924, verz. de Jonghe.
B 4977.

IV - Niet toegeschreven

255. ?

Triens

vz , : Een buste n.r. met diadeem die het omschrift snijdt ;
errond en binnen een cirkel : zie 255A.

KZ.: Een kruis ; errond : zie 255B.
A11 - 12,6 mm - 1,24 g - t - PRo
Inv. F.U., M 71 ; Inv. 7068
1924, verz. de J onghe.
B 6528.
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256. ?

Triens

vz.: Een buste n.r. met diadeem ; errond : zie 256A.
KZ.: Een kruis met in de onderste kantons twee Ietters; er

rond: zie 256B
Au -12,1 mm - 1,17 g - \ - ZG/F

257. (Reims?)

Denarius

vz.: In het veld de Ietters (zie 257A) waarvan de S in spiegel
schrift en omgeven met 4 punten; de 0 bevindt zich
binnen de [ met rechts een vertikale lijn van parels,

!{Z.: (zie 257B) In het veld met erboven een horizontale lijn
en een lijn van vier punten: onderaan een horizontale
lijn van pareIs; errond een cirkel.

Ag - 13,6 mm -1,12 g --l, - ZF.
1910
B 3787, var.: B 3787 heeft een kruis op vz.

258. '?

Denarius

vz.: Een gestyleerd hoofd n.l. met diadeem boven drie pun

ten en een kruisje VOOT het hoofd ; achter het hoafd drie
punten ; alles binnen een cirkel van parels.

II:Z.: Een gestyleerd bloemmoticf met vier bladeren rond een
centraal punt; ertussen groepjes van punten; alles
binnen een cirkel,

Ag-12,6 mm - 0,85 g- ? - F/ZG
B 5904

259. ?

Denarius

vz.: Een gestyleerd hoofd n.l. met diadeem en een kruisje
voor het hoofd; achter het hoofd drie punten; alles
binnen een cirkel van pareis.

KZ.: Een gestyleerd bloemmotief met vier bladeren rond een
centraal punt ; ertussen groepjes van drie punten ; alles
binnen een cirkel van parels.

Ag - 12,7 mm - 0,64 g - ? - ZF.
Inv.3.
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1924, verz. de Jonghe.
B 5994.

260. ?

Denarius

Idem aIs 259.
AE -11,1 mm - 0,95 g - ? - F.
B 5992.

261. ?

Denarius

Idem als 259.
Ag- 13,2 mm -1,04 g - ? - ZF.
B 5994.

262. ?

Triens

vz.: Een gestyleerd hoofd met diadeem binnen een cirkel,
Zonder omschrlft.

KZ.: Een kruis op bol met links of rechts een punt ; in het
rechterbovenkanton een punt; in de kantons de letters

,lU T .
Au - 11,4 mm - 1,24 g - ft - ZF.
Inv. F.U., 1\1 40; Inv. 7036.
1924, verz. de Jonghe.

263. ? (Redonis?)

Tl'iens

vz. : Een hoafd n.l, ; crrond en binnen ecn kroon en cirkel :
zie 263A.

KZ.: Een persoon n.l. in beide handen iets vasthoudend ; er-
rond een kroon.

Au - 11,7 mm - 1,35 g - ,J - FjZF.
Inv. F. V., M. 45 ; Inv, 7037.
1924, verz. de J onghe.
Een gelijkaardige triens bevindt zich in hel Fries Museum te
Leeuwarden (Nederland). Deze munt is gemonteerd in een
ring die wordt beschreven in BOELES, blz. 510, pl. XLI. De
ring behoort bij de vondst van Wieverd.
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Triens

vz.: Een persoon lopend n.r. ; errond en binnen een cirkel:
zie 264A.

I{Z.: Een gestyleerde Victoria in vooraanzicht met een kruis
en een ander voorwerp vasthoudend ; enkele punten in
het veld; errond en binnen een cirkeI : zie 264B.

Au -13,9 mm -1,35 g --i - ZF.
1914.

De muntschat van Escharen

De verzameling van de Koninklijke Bibliotheek kan het mooist
worden afgesloten met het gedeelte van de muntschat van Escharen
dat zich hier bevindt.

Escharen is een klein plaatsje in de Nederlandse provîncie Noord
Brabant, gelegen tussen 's Hertogenbosch en Nijmegen, naast het
dorpje Grave. Escharen kan historisch terugblikken op een Romeinse
bewoning gelegen langs de Romeinse baan Maastricht-Nijmegen.
Belangrijk is de ligging aan de Iinkeroever van de Maas en onmid
dellijk in de omgeving van Nijmegen, het belangrijkste toenmaIige
centrum van het lage-Rijn bekken.

Op 16 april 1897 ontdekten twee boerenzonen op 60 cm diepte
een dubbelconisch potje uit de Merovingische periode, bevattende
66 goudstukken, solidi en trientes. De vondst in kwestie werd toen
sterk aangevochten wat haar echtheid betrof (1). De recentste en
meest volledige studie van dit numismatisch gegeven werd gepleegd
door J. Lafaurie (2), en dit in een economische kontekst.

(1) M. DE MAN. Trouvaille de monnaies mérovingiennes à Escharen, in Tijd
schriît ooor Muni- en Penninqkunâe, VI, 1898, blz. 147-150. ; J. LAFAURIE, Twee
6de eeuwse muntuonâsteti uit Nederland, in De Geuzenpenninq. VIII, Juli 1958,
blz. 25-28, kaart, ; J. LAFAURIE, Le trésor d'Esc1laren, in RN, 6e S., II, 1959-60,
hlz. 153-210 + pl., kaart. ; R. SERRURE, Monnaies mérovingiennes fausses, in
Gazelle num., II, octobre 1897, blz. 8-10. ; C. WILDE en H. J. DOMPIERRE DE

CHAUFEPIÉ, La trouvaille d'Escharen, in RBN, 1898, blz. 253-272, pl. VI-VIII;
C. WILDE en H. J. DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ. in Gazelle num., juillet 1898,
blz. 124-125.

(2) J. LAFAURIE, Le trésor d'Escharen, in RN 6e 5., II, 1959-1960, blz. 153-210
+ pl., kaart.
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De munten werden grotendeels (36 stuks) aangekocht door M.
Dampierre de Chaufepié voor rekening van het Nederlandse Munten
kabinet waar ze nu nog vertoeven. Tien exemplaren rusten in de
verzameling van het Belgische Penningkabinet te Brussel waar ze
via de verzameling van B. de Jonghe sinds 1924 een aanwinst zijn.

In deze muntvondst zijn de ateliers van de Rijn- en Maasvallei
ook sterk vertegenwoordigd : Bonn, Keulen, Magnia vico (gesitueerd
in de onmiddellijke nabijheid van Nijmegen), Tiel, Hoei, Maastricht
en andere plaatsen die aan de Friese aanmunting worden toege
schreven maar die nog niet kunnen worden gelocaliseerd. In het
totaal behoren minstens 44 stukken tot deze groep. Inderdaad
« minstens ) omdat een stuk onbekend is gebleven daar het dadelijk
na het vin den aan ecn goudsmid werd verkocht, voor 1,50 gulden.
De rest van deze muntschat is sarnengesteld uit Byzantijnse munten
en hun irnitaties, én munten van enkele ateliers in het huidige
Frankrijk.

Het geheel zou op het einde van de zesde eeuw zijn verborgen.
Een reden waarom is moeilijk te geven, doch de hypothese dat het
iets kan te maken hebben met de machtstwisten in die periode wordt
niet bewezen.

265. Magnia Vico (nabij Nijmegen - Nederland) (1)

Solidus

vz. : Een geharnaste buste met helm en diadeem in vooraan
zicht, in de rechterhand een lans naar rechts over de
rechterschouder. Errond, binnen een cirkel : zie 265A.

KZ.: Een kruis op twee treden boven een bol, die geflankeerd
wordt met de cijfers V en 1I. Aan de uiteinden van het
kruis twee punten. Errond, binnen een cirkel : zie 265B.
(Magnivico ).

(1) Ondanks dat Nijmcgen nooit een plaatselijke zetel van gezagsdagers is
geweest in de Merovingische periode, werden el' solidi en trlentes geslagen.
De echtheid van deze munt werd zeer betwist wegens de onjuiste waardeaan
duiding V II op de keerzijde, Later werd elders de echtheid bevestigd door het
vinden van cen solidus met eeuzelfde fout in de waardeaanduiding, dus VII in
plaats van het drievoud. De keerzijdelegende bevat Magnla vico. Magnia ls
hier naast Nlomago een tweede plaatsnaam op dezclfde munt en weI degelijk
gecn muntmeesternaarn. De vondst bevat zo twee ateliers, Magnia vico en
Teledanus (Tiel) die sterk afhankelljk moeten zijn geweest van Nijmegcn. Een
[ulste plaatslocalisering VOOl" Magnla wordt in de huidige agglomeratie van Nij me
gen gezocht.
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Au - 21,4 mm - 4,14 g - -t - PRo
Inv. F.U., M 111 ; Inv. 7102.
192·4, verz. de Jonghe.
WD, nr. 26a - pl. VIII; .1. L, nr. 24-25.
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266. Magnia Vico (nabij Nijmegen - Nederland)

Triens

vz.: Een geharnaste buste met een helm en een diadeem van
parels n.r., errond, binen een cirkel : zie 266A.

KZ.: Een kruis staande op een bol bovenop de lijn van de af
snede, het armuiteiude van het kruis is telkens geflan
keerd met twee punten. De bol is geflankeerd met de
cijfers V en II, errond, binnen een cirkel : zie 266B (Mag
nivico).

Au - 15,4 mm -- 1,35 g - -t - ZF.
Inv. F.U., 1\1 112; Inv. 7103.
1924, verz. de J onghe.
WD, nr. 27d - pl. VIII; J L, 26-30.

267. Teledanus (Tiel - Nederland)

Triens

vz.: Een buste met krijgsmantel en een diadeem van parels
n.l., errond, binnen een cirkel : zie 267A.

KZ.: Een latijns kruis staande boven een bol op de lijn van de
afsnede, het kruis geflankeerd in de onderste kantons
met de lette! s fi en A, errond, binnen een cirkel : zie
267B ; in de afsnede : zie 267c.

Au - 13,2 mm - 1,46 - t - F.
Inv. F. D., M 113; Inv. 7104.
1924, verz. de Jonghe.
WD, nr. 29h - pl. VIII; J L, 31-34; P 1366; B 4235.

268. Bona (Bonn - West-Duitsland)

Triens

vz.: Een buste met een krijgsmantel, een helm en een dia
deem n.r., errond, binnen een cirkel : zie 268A, retrograde.

1\:2.: Een staande Victoria in vooraanzicht op een voet, met
in de Iinkerhand een wereldbol met kruis waaronder een
achtpuntige ster. In de rechterhand een krans met links
ervan eenW. Errond, binnen een cirkel : zie 268B.
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Au - 14tl - mm - 1,38 g - ~ - FJZF.
Inv. F. D., M 114; Inv. 7105.
1924, verz. de Jonghe.
WD, nr, 21b· pl. VII ; J L, 18-23 ; B 6140.

269. Colonia (Keulen - West-Duitsland)

Triens

vZ.: Een buste met een krijgsmantel en diadeem n.r., errond :
zie 269A (1)

KZ.: Een staande Victoria op een voet n.l., een kruis vast-
houdend, errond: zie 26gn.

Au - 13,0 mm - 1,35 g - t - ZG.
Inv. F.U., M 115; Inv. 7106.
1924, verz. de Jonghe.
WD, nr. 20c - pl. VI; J L, 12-17; P 1169 ; B 1602.

270. Triectum (Maastricht - Nederland)

Chaghorniris. mm

Tl iens

vz.: Een buste met gestyleerde haren n.r., errond : zie 270A.
KZ.: Een kruis op een trede met in de bovenste kantons enkele

punten, errond en binnen een cirkel : zie 27ûB.
Au - 13,5 mm - 1,17 g - ~ - ZF.
Inf. F.U., 1\1 116; Inv. 7107.
1924, verz. de J onghe.
WD, nr. 23 - pl. VIII; J L, nr. 39-40; B 6461.

271. Frisia (een plaats in Friesland - Ncderland)

Audulfus (2) mm?

T'riens

vz.: Een buste met krijgsmantel en een diadeem van parels
n.r., errond : zie 271A.

(1) Deze munt van het Penningkabinet te Brussel is sterk beschadigd, zodat
de omschriften werden geïdentîficeerd via een triens in de Nationale Biblio
theek te Parljs (P 1169), een munt die met dezelîde stempels werd geslagen, maar
rnlnder besehadigd is,

(2) De naam Audulfus kan waarschijnlijk nlet worden toegeschreven aan een
muntmeester, doch vermoedelijk aan een gezagsdrager. Het ls echter zeer moei
Iijk dit te bevestigen. Het vermoeden komt als gevolg van de legende op de
keerzijde. Het zijn enkel gezagsdragers die hun naam vermelden voorafgegaan
met het woord VICTORIA.
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KZ.: Een latijns kruis op een bol boven de lijn van de afsnede,
in de onderste kantons respectievelijk de letters A en W
hangend aan de horizontale armen, zespuntige ster r. in
veld, errond: zie 271B; in de afsnede: onleesbaar.

Au -13,4 mm - 1,52 g - t - FJZG.
Inv. F.V., M 117 ; Inv. 7108.
1924, verz. de J onghe.
WD, nr, 18a - pl. VII; J L, nr. 43-44; P 1197; B 1528.

272. 1m.itatie Justinianus I (? Friesland - Nederland)

Triens

vz. : Een buste met krijgsmantel, helm en een diadeem van
parels n.r., errond binnen een cirkel : zie 272A.

KZ.: Een n.r. lopende Victoria in vooraanzicht met in de lin
kerhand een kruis op wereldbol en in de rechterhand een
krans, errond binnen een cirkel : zie 2728; in de afsnede :
zie 272c.

Au - 15,1 mm - 1,40 g -~ - PRo
Inv. F.U., M 118 ; Inv. 7109.
1924, verz. de Jonghe.
vVD, nr 5a - pl. VI ; J L ; nr, 41-42; B 56.
Deze imitatie kan slechts zeer voorzichtig (maar hoogst waar
schijnlijk ) worden toegeschreven aan Friesland, daar alle
exemplaren van dit stempelpaar werden gevonden in Noord
Nederland en in de muntvondst van Mommeren (MoezelvaIlei).

273. Type m.et paard (Friesland - Nederland)

Triens

vz.: Een paard lopend n.r., de kop draaiend n.l., het om
schrift is niet leesbaar, maar zou kunnen zijn : zie 273A.

KZ.: Een latijns kruis op voet met in de twee rechtse kantons
een X, in de andere twee een vierpuntige ster en erboven
een punt. Errond een moeilijk leesbaar omschrift : zie
273c, retrograde.

Au - 10,2 mm - 1,24 g - t - F.
Inv. F.U., M 119 ; Inv. 7110.
1924, verz. de Jonghe.
WD, nr, 31- pl. VIII. ; J L, nr. 46-59.
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274. Type met paard (Friesland - Nederland)

Triens

vz.: Idem als 273.
KZ.: Een Iatijns kruis op voet met in de twee rechtse kantons

een X, in de twee andere een vierpuntige ster en erboven
een punta Errond een moeîlijk leesbaar omschrift:
zie 274A, retrograde.

Au - 10,5 mm - 1,37 g - t - FJZF.
Inv. F.U., M 120; Inv. 7111.
1924, verz. de Jonghe.
WD, nr. 31 - pl. VIII; J L, nr. 46-59.

RÉSUMÉ

La collection des monnaies mérovingiennes du Cabinet des Mé
dailles de Bruxelles, dont le catalogue a été dressé ici, provient.
pour plus de sa moitié, du don par la Fondation Universitaire, en
1924, de la collection de Jonghe, qui comptait notamment dix pièces
de la trouvaille d'Escharen (Pays-Bas).

Le catalogue suit l'ordre chronologique de ce monnayage qui a
connu plusieurs phases: imitations serviles des pièces romaines et
byzantines, monnaies d'or toujours imitées mais portant le nom du
roi, apparition de la mention du nom d'un monétaire ou du lieu d'é
mission, pour finir par un retour à la frappe de l'argent.

Ont été cataloguées successivement:

1. les imitations serviles de monnaies romaines et byzantines
2. les monnaies royales sans mention de lieu de frappe
3. les monnaies avec mention de lieu ou susceptibles d'être attri

buées à un lieu déterminé
4. les monnaies actuellement non encore attribuables, classées, au

tant que possible par légendes
5. les monnaies du trésor d'Escharen ; celui-ci, découvert en 1897

et vraisemblablement enfoui il la fin du sixième siècle, contenait
66 monnaies d'or. Le Cabinet des Médailles de La Haye en
possède 36.
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Le catalogue mentionne successivement:

187

1. le nom franc de l'atelier ou de la localité, suivi, entre parenthèses,
de son appellation actuelle et du pays. Le cas échéant aussi, le
nom du roi, d'un autre responsable ou du monétaire

2. la valeur d'émission: solidus, triens ou denier
3. la description du droit (vz) et sa légende comme décrite p. 188

194, col. A
4. la description du revers (KZ) et sa légende comme décrite ibid.,

col. B
5. le métal, le diamètre en millimètres, le poids en grammes, l'orien

tation des coins, l'état de conservation (PR = SVP; ZF = TB ;
F = B)

6. la référence à l'inventaire du Cabinet des Médailles
7. l'année de l'acquisition et sa provenance
8. les références bibliographiques de l'exemplaire décrit.
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A (vz.) B (KZ.) C (afsn.)

1 ON CLAVALENTIIII/\NVSPFI\VC VIGTORII\LWCCC cou-a
2 DN ZENO PERPET/\ VICT ORII\I\V Q. VVVV'I7 aNal!
3 DNANASTAS IV SPP/\VC VICTORIAAVeCC/\ COY10~

4 ANAST ASIVSPP/\ VICTORI A AVCCCri COY103
5 an/\V1STA SIV SP VIGT011 OMVCCC CiIlOJ
6 JNANASr AS IV Ave v IC~OR 1 AAveCCAA olle
7 ONANAST ASI VS PIA\ 5 VIU}J\ul OVY1CCCY1 IY1D
8 DN ANASTA SIVS AVI VICTORI 1\ AVGCG~ GONO~

9 DN ANASTAI V SPPAVC VICTORI l\J\vcecA. GONDa
10 DNANAS 1Ta SIVS lAC VICTORIA Ave TORVII COMOJ
11 ONANI:.TA SIVSIA VICTORI AAVCI7STCAN one:
12 ON IVSTINVIAHVSPPVC VCTDR vxviosmv eue
13 ONIVSTINIIIIVS LV E-ouVOXOVOTITVS ONO
14 DNIVSIIM IAnvc VICTORlnAVCCI cono.
15 IVI II/VI II> H11T1VIY10 l.J)JVJl A 1.l10TJIV 801-10J
16 ONIVSTIJ.1IANVS PPAve VIC TORI ACVS
17 OY1VSTY1J AY1SVPPVI AICTOAIAAY1VA COJ,1Q3
18 DNIVSTINI AIVS SSAVG VICTORIA A«VTEA CCC CONO)
19 JNIVSTIY1J'" AtlllVVVC VICTORI VC ICV CONOI
20 DN IVSTINVS Ave VICTOR 1 AAVCCCI JS CONoe
21 lVTmANF bA .. 1\111 ( T.1/\ ,OY1
22 JAP?lVNI T2VINO AIJiIIlAfA 1AIMTA •Vi·
23 ITU1VnUlII Y10AIC VIITU'l1 UlIO <nAC 1<01
24 .. VT JIVAN IVIVIVIIT 1fU)IV11 -1,1·
25 o NTVllVRr Ile 1v VICVIIVIrIINJVINIV JASS
26 'l) NTVIIVISY1IClu VICTORI ACVSTO con
27 DIVIT \] I!(/)RVI ET c..IV' IOITICVII,1I1 JO'
28 IVlllwSfllN IITIIT TVIIIJVlltls:ll'r1V 011
29 5l.~I~TVlrJCVh VTI VIOV(T 1 V 1 rv tllN
30 ,RNTNnVln+ VTIO VTn (/)+tn VTO - N·
31 VU'JVC 1Tlnl\V ruo VV nVI v C\"VUIV Atnf{
32 CWIIIJJ Il Vu, VIII VI AV VIVAOIlIAVVAIIEIlI ·IJV
33 :lllaYVIII ASIVI~~VC YICON f ,\VIIJNOTJIV 101l0S
35 IIICCCIIIJJIIOOOJ (IJOnIlJJUIC)f 10011111 10001
36 VOJ91I1A8T·:·VI nllOMTI Till d1]Y::VI lia 110 0110
37 UII\U la 89 moxia ivoucrve GlIIJCj<JJCII -N·
38 L 'i'RIV rVCTVla AVI UNIVOTIVI CONOO
39 VO T1~ 1NIlIJ TVVINO N CCT ONJO
40 nV5u IINITq. WlllirVIIIIV
41 lRVllV ... VJNVO V
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A B C

42 fT AU1lVIVINl T~ ATI',n TV :c
43 J NVIO IlTt140J HVC .. UIORVNV NO~

44 11\)111 IIAIII I 11111 111111 1111
45 JNANASTAll)l-S PPVVC VICTORIIOAI\VCCCM COH
46 JVlI .. AIIII VICTOVIAACVSTVS CON

47 lA NDE~ Itnll Ven CHOE MONETARIVtn
49 CHOA EFIT BOBONE MONE
50 CH 01- -F T BER TOAL
51 tHO+ FIT BER TOAL
52 CHO FIT BE~TOA LOO
53 CHOE~ J[ITI+ RlyoA lDVS
54 +CHOEFI[1T1+ RI~OA LOUS
55 +CHO+FFITFIT +RI90ALDVS

56 +CHOI FICI TI +GV~rErjER

57 GHO AEFIT '111NDOLONIO
58 C'" HOI·:tl T 8ErrE~NO

59 1+0 EF T BETOPAriTI
60 CHai V1IT BErrEHNO
61 CHai + Vrl T BEn'E'fINO
62 DEONANTE FIT HAROALDVS MO
63 + AMI.. \N +DEONANTE FIT
64 DEVNANTE+ ME!'-I NDMO-
65 NAn V"CO[ AD·E'L·E·O·M
66 Nl\HV COC ADELEO MA
67 NAMV"[OC ADE· L·E-O -M
68 ··NAMVeoC...•• ADELEoM
69 NVMV .. COf- AO \P.:J~OM

70 VGR··"EcnTATFIT MA lloELIHVSM
71 VOR'··EU"TI\T FIT MJ\ à ' EL+ HVS M
72 'iJOREcnTATI FIT MAà'ELlNVS M
73 VOR'·"E c.nTJ\ T FI T MAJl'CLlNVS M
74 VO~ESTAT FIT Il AJl· ELI HVtnll
75 VOREcnTAT lIT HA8·ELl1jVcn H
76 VOR""ESTA T FI T ~VE'L'NVsH

77 VOOE<nTAT FIT MA'iJEL+NVS n
78 I\.E(/)TI\T FT IIAVELlNVS H
79 OR'ENTAT [IT H·I\VE·LllItIVv\ Il
80 TVE(J)TAT FIT MJ\TEL'IIVVII
81 +OESTI T Cil IIl\VELHVS "
82 VORE T/\T FIT MAVELlIVN H
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83 rORESTA1'E r 11 lIVO..J Vu>l'J!
84 TR IECTO FI T TNRAUlEMVNDUs M
85 + TRIE CTOC; TNRAS.MUNDUUl
86 TRIEC.. FIT RIMOALl\Veu M
87 TRJECTO FIT RïMO-ALDV2M-
88 TRIECTO FIT RIMOJ\LDV-S M
89 TRIEcro FIT + RIMOI\LDVSJ\
90 TRIECTV FITe ~RIMOAlAVl M
91 TRIEcro FIT PA+ $ODOFREDVS MONI
92 TRIECTO FIT PAX CODOFRIIVS MaNI'
93 TRIEG ro FIT +$ODOFRIDVS M
94 TRIECVO FIT +$ODOFRIDVS MO
95 + TRIE CTO +/\NNOI\LDO
96 TRI rer +0 +A~cuOI\LDO

97 TRIECTV FIT DOMARIGVS MO
98 TRIECTV FIT DOMARICUS MO
99 + TRIECTO FIT BOSONE MON

100 + TRIECTO FIT BOSONE-MO
101 +TRIECTD FIT + MA(jANONE MOlli
102 TRIEcrD FIT BOSONE- MO
103 + TRIEcrOFIT + l\VELBERTVru H
104 +TRrECTO FIT+ A l1ElBEnTVS M
105 TRIECTO FIT +MADELINVS M
106 + TRIEG TO FIT MADEL1NVUl 110
107 +TRIECOOFIT MADEL1NVS VlO
108 +TRIEC ro FI T MAoyr 1NVUl \,.A

109 TRIEcra FIT MADELINVS M
110 +TRIECTO FIT MAâ-ELlNVS M
111 +T1IJ 3TO} CHCT(\)ITSTCV~T

113 TRIEcro FIT MARICOSOM .
114 TRIECTOFIT flODOFRIDOCOMO
115 C)ALAO~".l .. n+(/)O
116 TR..V02VRT ..RTVaT OV2RTYO ORO
117 DNIVSTINI I\NVSPPJ\VC VICI gPIAUCVSTORVA/\ CONOs
118 YTSSH1T TRJI1RSTY TSY8NRC 3NT8YSYT .)) 0 cc-
119 {I(V 1\1\> unvvnnvnon
120 M./\ E/\ +O~VH1JN+V:>~

121 Y1R+ EA+ +WNV[+T+WN
122 FRI SIA AI1VLFVen
126 CIVil N1 r CT}t .1,IVIATHCr.
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127 ON THEODEB€ ~TVS VICTOR VICTORIAAVCCCI ICONOS
128 +TREVERVS CIVET +VINVlFOrrtONETA
129 ON THEODEBERTVS a V/ClONJA qCOCCJ\1 CONO
130 ON THEOOE BERTVS VICTORIA J\CCCCY't CONOS
131 ANA .. ~J\ (/J.IIIS
132 ANVECAVIS (J)EV .. ~FVJ'
134 Olt )AII ANI ILBO ARAIVII H..
135 AsrNAPPIO VIC ALAFREOO MT
136 +A- RAlETE2 ALC~+WNDO

137 AVGVSTIOVNO F~ IIIOOII(J)MONII nV11
138 AVCVSllDINO FI TEVOVLFO MONETA
139 +MAVRINVS MO +AVRILlI\NIS CIVET
140 +MAVRI NVS MONll +AVRllVANIS CIVI
141 AlRILlA"1/N ~.$+VIFV()

H2 +n'HELDEBERT
143 +ARVE RNOCI [EOOO DIVS MONT
1t.I4 S]II ..lVS RI [x ÇA .. ANO Ba~

145 TElAFIVS MOI'ETA
146 NTARIBERTVS RCX BA1ÀIAII\[IACO rur
147 +BAN GAYlléTTANO FIIT
148 BEL LOMa NT .. N+V{.f)M ..
149 (+CABI] ONNO FIT +VVINTRIO MON
150 +CAVI ~ ONNO FIT +VVINTRIO MON
151 +CA81l0 NNOFIT BA/DOMCR" MO~E TARIVS
152 CABl +ONNO INMMOVS
153 T€VDEBERTE CA BI LON NV
154 ~TIVINVIII 'SIIVC
155 '1-'.. NO .. +1\ .... 1

156 +CLE .. /\VS CAMR RACO+
157 CAMF .. OVICO M +~J\I REChRAnli10MO
158 CAN NACO RbT1NO 1111
159 +Cq:POLlOIW +IOHANNlcnM
160 CATOl Aca EBR EG1SElVS
161 CIRIAlACO + LAVYlOMVND
lG2 +CONDATEVICO BERECHARIO
163 CORARIA+ ARIMUNOI
164 'i]O(J)O vice-evre +BOCCI HHVv("JONITA
165 CVl') 0 rnA

.166 HENEGAVGIIA aV! AR ECAVCI V(J)MO
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167 ~ 1SAOVICEVSTO +1 VLI~COCAJTI C'
168 +AEGOALbOM8 +LENNAtAJ'
169 Avalell LVS
170 LINNIO +$VNDOALOO
171 ON ANASTASIVS PIVC VICTORIA ACVSTO III
172 MALLOMAT 1RIACO +THEVOELE NV(f) MON
173 C?ARSALLO VICO +\.1 ISLOALOVSMONE
17·1 ON MAVRI C"{JlrrA~ VIITORI AVTOAV ONDe
175 ..€RTV .. 1\2
176 }-EF

181 NFOS
183 +NI-FIDUS
184 +N-FDIVS
185 OCI\C
186 i'l-E
189 -:vE
190 .tE:
191 OCAC
196 ~

197 ~

198 ~

199 ïi:
201 OOIJI,MT ~

202 UA0J T] Il '? 1V MELDVeu 11r
203 TEVOESI(f)1 LVS
20'1 (y)ETTI S CIVETATI +ANSOALVASMONET
205 MET AiS TEVO·EÇlSILVS
20(3 METTIUl CIVETATI +AIANJ3AIMNLT
208 MO$VNCIAFO FI +N ANTAHARIV2MO
209 MOZOMOG A2TElLO VICTVR ACV T lin
210 MOSOMO CASTA +THEVDOMARVS MON
211 MOSOMO CASTRI+8E +8ERTACHARIUS MOE
212 NOVIENTO VICO FI +VVCC 10RELLO ('}ON
213 VVIIIICARIO NVIOVICO FIT
214 14VVa.-1 CSA2C? PR~VI\NT

215 lOTIUlVIVu> +r1Vu> Il M[+
216 ESCOLA RE MDNE RA $110MI\RES M.
217 LOTHAVIVS RE* +VVI\NDELENO M+
218 + PJ\RINIVS CIVE +ARNEBOâE MON
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219 PRlc.nI+VUl
223 PAUlU')O NCOM
224 +PECTAVIS FRIDIRICO
225 +PAÇORIIUlE +ARIVALDO W~

226 ROTMOCL. +BERTICHRI\MNO
227 CH .. DEBERTVS MARETOMOSFESET
228 +t""O(J)OiVU') M-N
229 UlCARPONNAT +FJ\INVLFO MONETI
230 UlILVAHECll N 1SOl4AROMV
231 U')ILVANECTI RI\<;IIVLFOJ\L
232 SVESSIONIS FIT BETTO MO
233 +Tf-EOOEBECIAI SPECTATVS MONET
23,1 +TRICAUl[ +SENNVLFVS
235 TRONGCAS CHI\RIVLFOM
236 VI\D1CIV+VI+ IV +VCI<;VIIIU')V1ISVIT/\
237 VEREOVNO FlET FRASIVLFVS MV
238 .NE .. IICI ..CEI\+ .•
239 +VICISIO VICO +O+VN MONIT
240 VINLlOVERAFIT +CHROOOL'd.à 1\5 W
241 CLOTI\RIVS R .nCLOTARIAqTH IV
242 V..COFIT
2,t~ IVVSFIT+ -U1«OmONET
245 VVICVruFICIT AHÇLOMONET
246 +ALDq INO WONIT VVICVUl FIT
247 X1X VVICOUl+ + DVTTAMONET
248 XIX VVICOu>+ +OVTTA MONETA
249 +VVICCO FIT DVTTAMON 1T
250 OONNI\NE MON 1T VVICVSFIT
251 +ELA MONIT VVICV~ FIT
252 VICVN-[+ U1T VY1«O mOJ.'f ET
253 +ELA MONIT VVICVS FIT
254 1<NF 1T /\f.1«OmONEl
255 OJN DMA +IVt>)(l~t

~56 .. IC •.VC
257 SCO R/V1
263 Nn-ULT
264 NI\L UlI\V

265 NIOM AGO+ +MAI}N 1\tICO

13
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