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1. Acilia. Cohen, pi. I (2) p. 5 no. 10, fr. 3.
Kegts gewend hoofd van Pallas met gevleugelden helm:
daarachter een ster *. Omsohrift, tusschen twee parelcirkels: M(anws) ACILIVS M(anii) ~E(ilivs). Manius Acilivs
(zoon van Manius).
Keerzijde: Hercules in een wagen, getrokken door een
stappend vierspan. Hij houdt een knods en een zegeteeken in de handen.
In de afsnede ROMA.
2—4. Acilia. Cohen, pi. I (3) p. 5 no. 1 1 , fr. 2.
Kegts gewend hoofd met lauwerkrans van Salus (den
welstand). Daarachter SALYTIS.
Kz.: Hygea, (de godin der gezondheid, dochter van
Aesculapius), staande, links gewend, leunende met haren
linker arm op een kolom en met de regter hand een grooten slang eten gevende. Omschrift: MAN(ws) ACILIVS
III VIE (drieman) VALETV(do). (De staat van iemands
gezondheid. 1)
1) VALETV. Cohen t, a. p. zegt dat Patin het woord Valetv als
ecne verkorting van Valetvdinarius had beschouwd en dat dus Manivs
Acilivs een drieman was, belast met de zorg voor het openbaar welzijn. Maar vermits het bestaan van zoodanige magistraatspersonen bij
de Romeinen niet bewezen is, hebben Haverkamp en Riccio het woord
eenvoudig aangevuld tot Valetudo en het staande figuur als het standbeeld der Hygea {gezondheid) beschouwd.
Volgens Riccio is deze munt omstreeks de jaar 700 van Rome (54
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Aelia. Allia. Cohen, pi. I (3) p. 7 (3).

Hoofd van Juno Lucina (de godin dar barende vrouwen)
regts gewend en vóór het hoofd een C. Daarachter BALA. 1)
Kz.: 'Diana in een wagen getrokken door twee herten,
regts gewend.

Zij houdt twee brandende toortsen in hare

handen. 2)
Onder het tweespan een kever(?) (symbolum).
In de afsnede C. ALLI(us).
6.

Aemilia. Cohen, pi. I (1) p. 8 (2), fr. 8.

Aretas, koning van Arabie, geknield den teugel van een
kameel vasthoudende en een olijftak als zinnebeeld van vrede
aanbiedende.
In de afsnede E E X ARETAS. 3)

Links en regts van

vóór Christus) geslagen en naar aanleiding van cene plaats bij Plinius
toe te kennen aan een lid der van griekschen oorsprong zijnde familie
Acilia, die het eerst de geneeskunde in Rome uitoefende en die tot
belooning het romeinschc burgerrecht verkreeg.
1) BALA. Dit woord of deze naam is nog niet verklaard, zegt
Cohen. liet komt ook voor op een zeldzame kleine bronzen munt
{uncid), (afgeb. pi. XLVI, Aelia (1), geplaatst boven een gesloten vuist.
Kz.: in een lauwerkrans C. ALIO. Zoude hola ook om de gesloten
vuist tot balista, balistarius in betrekking staan, dus een slingerwerktuig of slingeraar aanduiden ? Cavedoni stelt deze munt op het jaar
648 (106 v. Chr.). De ruwheid der bewerking doet Riccio veronderstellen dat deze denarius niet in Rome maar in een wingewest is geslagen. Ook droegen volgens Borghesi de romeinsche munten geene
letters of symbolen, gelijk deze eene C en kever(?) na het begin der
zevende eeuw van Rome's jaartelling. Balanus was een Gallisch vorst
die A. U. C. 581 in den Macedonischen krijg hielp. Publius Aelius
Paetus, voorvader van C. Aelius, was in 552 A. U. C. in Gallie,
Bedwong Mj Balanus ?
2) Diana had ook de bijnaam Lucina, de het licht (lux) gevende
aan de geboren wordende.
3) De munten van de consulaire of patricische familie Aemilia zijn
zeer belangrijk voor de geschiedenis. Bij de merkwaardige en vrij
zeldzame te Onna gevondene behoort nog een tweede (Cohen pi. 1.
(2), p. 9, no. 3) bij beide van welke men op de plaat leest Aemilia
Plautia. Beide gedenken hoe Marcus Scaurus den koning van Arabie
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die groep en daarboven Warcvs) SOAVK(ns) AED(ife)
CYR(t>lis) EX S(enatvs) G(onsvlto). Marcvs Scavrus , opzichter
over de luedrennen volgens raadsbesluit.
Kz.: Jupüer in een met vier paarden bespannen wagen
in galop, links gewend. Een scorpioen ligt onder de poten der paarden.
Daar boven HYPSAEY(s)
AED(éfe) GYR(vlis) 1)
7. Aemilia. Cohen, pi. I (9) p. 10 (9).
Het met een diadeem -en sluier gekapt, regts gewend
hoofd der Concordia (Eendracht).
Omschrift: PAYLLVS LEPIDVS. CONCORDIA.
Kz.: Paulus Aemüivs hecht een zegeteeken aan een boom
waarvoor men Perseus, koning van Macedonië, ziet staan
met de handen op den rug gebonden en twee kleine kinderen vóór hem geplaatst. Op- en onderschrift:
TER PAYLLYS.
Deze denarius is omstreeks het jaar 700 TJ. C. (54 v.
Aretas dwong zich aan Pompejus in het jaar 692 (62 v. Chr.) te onderwerpen. Aretas had deel genomen aan de twisten tusschen Aristobulus
en Hircaniis over het bezit van Judaea. Scaurus lag hem eene boete van
300 talenten op. De kameel was het zinnebeeld van Arabie.
1) Hypsaeus was de mede aedilis curulis van M. Scaurus en
behoorde tot het geslacht Plautia. De denarius (ons no. 6) wordt
dan ook herhaald p. 254 (8) met bijvoeging van de andere, zijnde
Cohen, Aemilia pi. I (2), doch aldaar is nog een derde afgebeeld (pi.
XXXIII (6) p. 254) (10) van A{vlvs) Plavtivs , Aedilis Cvrvlis met het
regtsgewende borstbeeld van Cybele en op de kz. komt ook een in de
geschiedenis geheel onbekende vorst voor, geknield, een kameel bij
den teugel vasthoudende en een olijftak aanbiedende met het omschrift:
Bacchivs Jvdaevs. Deze denarius is van het jaar van Rome 700 (54
v. Chr.). Eckhel denkt dat toen Marcvs Scavrvs Aretas , den koning
van Arabie, ten onder bragt, Aulus Plautivs te gelijker tijd àeajoodschen vorst Bacchius tot onderwerping dwong. De penningkunde vult
hier de annalen aan.
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Chr.) geslagen en herinnert aan den nederlaag van Perseus ,
den laatsten koning van Macedonië in 587 (167 v. Chr.).
Paulus Aemilivs zijn overwinnaar, liet dezen geboeidenkoning met zijne twee zoons achter zijnen zegewagen loopen,
een schouwspel zoo wreed, dat het zelfs de romeinen tot
tranen bewoog. Cohen zegt, dat het Concordia hoofd eene
herinnering is aan een tempel, door eenig lid der famiie
Aemilia, aan de als godin gepersonifieerde Eendracht gesticht. (Hare eerste tempel ontstond door eene gelofte,
door Camilhis bij grooten tweespalt tusschen de patriciërs en
het volk gedaan.) Het TBR moet zinspelen op den derden
triomf logt van Paulus Aemilivs, terwijl slechts twee vermeld
worden. Doch (zegt Cohen p. 13) Schulz, de schrijver van
l'Histoire Romaine éclaircie par les medailles) meent dat uit
Livius blijkt, dat P. Aemilius gedurende zijn eerste consulaat (A. U. C. 572=:182 v. Chr.) eene belangrijke overwinning op de Liguriers en Jgauniers behaalde, en dat men
toen een buitengewoon feest in Rome gaf. Toen deed P.
Aemilius zeker zijnen eersten triomphalen intogt; den tweeden
als proconsul na zijn eerste consulaat, en de derde was die
waarin Perseus ten toon werd gesteld.
8. Afrania. Cohen, pi. I I , p. 14 (1) fr. 3.
Hoofd van Pallas regts gewend met ge vleugelden helm.
Daarachter een X. (Denarius).
Kz.: De Overwinning, Victoria in een met twee paarden
bespannen wagen in galop rennende. Zij houdt een zweep
in de handen.
Onder de paarden S(purius) AFRA(nii's). In de afsnede
ROMA.
Spvrivs Afronius uit eene plebejische familie is onbekend
in de geschiedenis. Volgens Cavedoni zou hij dezen denarius in het jaar 555 van Rome (199 v. Chr.) geslagen hebben.
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9. Antia. Cohen, pi. III (2) p. 22 (2) fr. 10.
Het regfcsgewend bejaard hoofd van (Antivs) RESTIO.
Kz.: Hercules, naakt, staande, een knods in de opgeheven
regterhand en in de linkerhand een zegeteeken en op den
linkerarm het vel van den leeuw van Nemea dragende.
Regts daarvan: G(ajvs) ANTIVS C(aji) F(ilivs).
Het krachtige en energieke hoofd is dat van Antius Restio ,
een volksvertegenwoordiger, (tribunus plebis) die omstreeks
het jaar 680 van Rome (74 j . v. Chr.) eene wet tot beteugeling der weelde (lex sumptuaria) in het leven riep.
Wel verre dat hij daarvan voldoening had, haalde zij hem
vervolgingen op den hals en deze noodzaakten hem om zich
naar Lavinium te verwijderen. Met nog vijf andere munten (Cohen p. 22—23, no. 1 , 3—6) werd deze in het jaar
706 (48 v. Chr.) door zijnen zoon geslagen; deze was dezelfde (volgens EckhelJ die, ten onregte, door de driemannen vogelvrij verklaard, door zijne slaven gered werd. De
type Hercules, overwinnaar , zinspeelt op den oorsprong van
dit plebejisch geslacht Antia, dat voorgaf af te stammen
van Antiades, zoon van Hercules.
10. Antonia. Cohen, pi. III (1) p. 23 (1).
Op den rand gekerfd (serrata).
Kegts gewend gelauwerd hoofd van Jvpiter; daar achter : B(enaivs) O(pnsvltó)
(Door raadsbesluit).
Kz.: De Overwinning (Victoria) in een wagen getrokken
door een galopperend vierspan, regts gewend. Zij houdt
een krans en een lange palmtak in de handen. Onder de
paarden een D (bij Cohen een C).
In de afsnede:Q(vmtas) ANTO(nws)BALB(«s) PR(aetor).
11. Als boven (10) doch zonder letter onder de paarden.
Yan de hij Cohen afgebeelde (72) en beschreven (107) stuks
munten van Marcus Antonius (de familie Antonia) behoort
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slechts deze tot zijn voorgeslacht. Deze denarius (p. 36)
werd geslagen in het jaar van Rome 670 (84 v. Clir.) door
Qvintvs Antonivs Balbvs 'praetor onderbevelhebber van
Marius in Spanje, gedurende den burgeroorlog tasschen hem
en Sytta. Deze gekerfde muntsn (serrati) (monnaies dentelées) waren zéér gezocht bij de Germanen, zooals Tacitus
meldt. Onder de denarlen 'toch liepen vele slechts verzilverde of liever koperen met zilveren plaatjes bedekt. De
gekerfden {serrati) moesten echt zijn.
12. Antonia. Cohen, pi. I V , 17, p. 27 (24) fr. 5.
Het regts gewend, ontbloot hoofd met baard van M.
Antonius. Voor en achter daarvan: M(arats) ANTONI(vs)
XMP(erafor).
Kz.: Het met stralen omgeven zonnehoofd en face in een
tempeltje met twee colommen geplaatst, omgeven door de
woorden: III VIR R(ei) V(vblicae) C(pnstitvendae).
Brieman tot behoud van het Gemeenebest.
Dezen titel nam hij in het jaar 711 (43 v. Clir.) met
Lepidus en Octavianus aan. De baard is een teeken van
rouw. Den titel van imperator verkreeg Marcus Antonius
(gest. A°. 721 v. Rome (33 v. Chr.) in het jaar 710 v.
Rome (44 v. Chr.) voor de eerste maal. Het zonnehoofd
op no. 24, 2 5 , 26 en 27 (Cohen) schijnt eene zinspeling
op zijne betrekking als augur of wigchelaar te zijn.
13. Antonia. Cohen, pi. IV (33) p. 32 (57) fr. 12.
Regts gewend , ontbloot hoofd van M. Antonius. Omschrift:
M(aiws) ANT(onws) AVGVR III VIR U(ei) F(vblicae)
C(omtitvendae).
Kz.: Een zegeteeken (tropaeum) ; daaraan twee schilden,
van langwerpigen vorm; aan den voet daarvan twee ronde
schilden en werpspiesen.
Ter wederzijden: IMP (erator) TÉR(/M>).
Voor de derde keer imperator.
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M. Antonius werd avgvr in het jaar van Rome 705 (49
v. Chr.). Deze denarius is zeer zeldzaam. De tropheên op
no. 55—56—57 zijn nooit voldoende verklaard. (Cohen p. 39.)
14. Antonia. Cohen, pi. Y (35) p. 33 (61) fr. 6.
Ontbloot hoofd van M. Antonius regts gewend.
Omschrift: AWTOïf(iys) A.YG(vstvs) IMP(erafor) III
GO(n)B(vl) TÏE8(ignatvs) III (tertio) III (trivm) Y(ir) R(eï)
T?(yblicae) G(onstitvendae).
Kz.: In het veld op twee lijnen :
ANTONIVS
AYG(vslvs) IMP(erator) III (tertio).
Cohen p. 39 zegt, dat het niet zeker is wanneer M.
Antonius het derde imperator of generaalschap verkregen
heeft. 1)
15. Antonia. Vergelijk Cohen, pi. V (37) p. 33 (63)
40 fr. goed bewaard 80 fr.
Regts gewend ontbloot hoofd van M. Antonius. Achter
hem een tiara of oostersche hoofdwrongel (tulband).
Omschrift: ANTONI ARMENIA DEVICTA.
Het door Antonius overwonnen Armenië.
Kz.: Het regtsgewend hoofd van Cleopatra, met diadeem,
daaronder de voorsteven van een schip.
Omschrift: CLEOPAT(rae) REGIKAE REGVM FILIORYM REGVM. (Het afbeeldsel) van de Koningin der
koningen Cleopalra, (moeder) van zoonen-koningen.
Cleopatra, de oorzaak van den ondergang van M. Antonius, stierf in het jaar v. Rome 723 (31 v. Chr.) na 24
jaar geregeerd te hebben. De scheepsvoorsteven zinspeelt
1) Zie de uitstekende Commentatio de nummis M. Antonii III viri
vitam et res gestas illustrantibus van Dr. W. CALAND. Lugd. Bat.
1883, p. 18—22 (M. Antonius Imperator III), die oordeelt dat zulks
ia de jaren 37, 3G of 35 v. Chr. geschied is.

12*
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op de vloot waai mede zij (in den slag bij Actium) M.
Antonius bijstond.
Antonia. Legioen munten.
De Legioen munten met de cijfers I , XXIV, X X V ,
XXVI en XXX zijn zoo zeldzaam, dat het bestaan er van
door bijna alle penningkundigen in twijfel wordt getrokken.
Zulk een legioen bestond (volgens Vegetius) uit 7884 voetknechten en 924 ruiters, meer of minder op verschillende
tijden. Ieder legioen was in 12 cohorten verdeeld. De
legioen munten van Marcus Antonius behooren tot de laatste
jaren van zjjn leven. Een tweeledig doel schijnt hij zich
te hebben voorgesteld met het laten slaan er van. Vooreerst om aan de wereld op pralerige wijze te toonen over
welke groote magt hij beschikken kon. Ten anderen,
trachtte hij de welwillendheid der soldaten te winnen door
afzonderlijk op ieder van deze denarien het nummer van
het legioen te vermelden. Waarom het twaalfde legioen
Antiqua, het zeventiende Classica en het achttiende Lybica
bijgenaamd werd, is onzeker. Bij deze legioen munten
behooren die der praetorische cohorten en die der cohors specüatorvm (Éelaireurs, veldontdekkers).
In de vondst van Onna waren de volgende Legioen denarien.
16—19. 4 stuks. Cohen Monnaies Considaires 4 ° , pi.
V no. 39, p. 34 (69), Tome I des Medailles Impériales
8°. 1) p. 24 no. 9.
Praetoriaansche galei links gewend. Omschrift: ANT(omus)
AYG(vstvs) III VIR 'R(ei)'P(v)blicae C(onstitvendae).
Kz.: Een arend op een gedraaide stok zittend tusschen
twee veldteekens (standaarden).
Daaronder Leg. (io) II. Tweede legioen.
1) Eerste druk, Paris 1859.
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20—21. Cohen, pi. Y no. 4 0 , p. 35 no. 70, T. I. p.
24, no. 10, met Leg. (io) Iif. {Derde Legioen), 2 stuks.
22—23. Cohen, pi. Y no. 4 2 , p. 35 no. 72, T. I.
p. 25 no. 12, met Leg. (io) IV. (Vierde Legioen), 2 stuks.
24—26. Cohen, pi. Y no. 4 3 , p. 35 no. 74, T. I. p.
25 no. 14, met Leg. Y. (Vijfde Legioen), 3 stuks.
27. Cohen, pi. Y no. 44, p. 35 no. 75, T. I. p , 25 no.
15, met Leg. YI. (Zesde Legioen), 1 exemplaar.
28—29. Cohen, pi. Y no. 4 5 , p. 35 no. 76, T. I. p.
25, no. 1 6 , met Leg. YII. (Zevende Legioen), 2 stuks.
30. Cohen, pi. Y no. 4 6 , p. 35 no. 77, T. I. p. 2 5 ,
no. 1 7 , met Leg. YIII. (Achtste Legioen), 1 exemplaar.
31—34. Cohen, pi. Y no. 4 9 , p. 35 no. 80, T. I. p.
25, no. 2 0 , met Leg. X. (Tiende Legioen), 4 stuks.
35. Cohen, pi. Y no. 5 0 , p. 35 no. 8 1 , T. I. p. 25,
no. 21 , met Leg. XI. (Elfde Legioen), 1 exemplaar.
36. Cohen, pi. Y no. 5 2 , p. 33 no. 8 3 , T. I. p. 25
no. 2 3 , met Leg. XII. (Twaalfde Legioen), 1 exemplaar.
37. Cohen, pi. Y no. 5 5 , p. 35 no. 86, T. I. p. 25
no. 26 , met Leg. XIY. (Veertiende Legioen), 1 exemplaar.
38—39. Cohen, pi. Y no. 56, p. 35 no. 8 7 , T. I. p.
25 no. 27, met Leg. XY. (Vijftiende Legioen), 1 stuks.
40—41. Cohen, pi. Y no. 57, p. 35 no. 88, T. I. p.
25 no. 2 8 , met Leg. XYI. (Zestiende Legioen), 2 stuks.
42. Cohen, pi. Y no. 6 3 , p. 36 no. 95, T. I. p. 25
no. 3 5 , met Leg. XIX. (Negentiende Legioen), 1 exemplaar.
43—44. Cohen, pi. Y no. 66, p. 36 no. 99, T. L p .
25 no. 3 9 , met Leg. XXII. (Tivee en twintigste Legioen),
2 stuks.
45—46. Twee stuks als no. 1 6 - 4 4 , waarvan de cijfers
der Legioenen niet te herkennen zijn.
47. Cohen, pi. YI no. 72, p. 36 no. 107 , T, I p.
24 no. 3 , 6 francs,
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Yz.: als no. 16—46.
Kz.: met drie trophaeen, ieder met twee kransen en een
vexillum (vaandel).
Daarboven C/o/HORTIS SPECVLATOEVM.
Door Cohen p. 40 vertaald: Cohorte des éclaireurs (veldontdekkers).
48—50. Caecüia. Cohen, pi. VIII (5) p. 62 (21).
Hoofd van Pallas regts gewend met ge vleugelden helm;
daarachter *.
Kz.: Eene vrouw in een wagen, bespannen met twee
galopperende paarden, regts gewend, houdende een palm
en eene hasta (lans) in de handen. Onder het tweespan
een olijfantskop met snuit en tanden, met een klokje (om
den hals). Daaronder: EOMA. 3 stuks.
Cohen zegt p. 65 dat no. 21 (pi. V I A , 5) door Borghesi
is toegekend aan Quintus Metellus, consul in 674 (80 j . v.
Chr.) en hij beschouwt de vrouw met het tweespan van
no. 2 1 , als de Pietas (vroomheid! als zinspeling op den
bijnaam PIVS [de vrome) dien hij verwierf om zijne kinderlijke genegenheid of pieteit jegens zijnen vader Metellus
den ïTumidier, die, dank zijne onafgebroken tusschenkomst,
in het jaar 655 (99 vóór Chr.) uit zijne ballingschap werd
teruggeroepen. De olijfantskop zinspeelt dan op dien Numidier of op Q Metellus, (zie no. 51—53) en zijne overwinningen in Macedonië.
51—52. Caecüia. Cohen, pi. VI11 (6) p. 62 (25) fr. 2.
Hoofd van Pallas regts gewend met gevleugelden helm,
waarvoor een *. Daarachter ROMA.
Kz.: Een macedonisch, rond schild, op welks midden een
olijfantskop; het schild is omgeven door een lauwerkrans.
Omschrift: MfarcvsJ METELLYS QfvintiJ Ffilivs), geplaatst tusschen het schild en de krans. 2 stuks.
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53. Caecüia. Cohen, pi. VIII (7) p. 62 (26) fr. 2.
Regts gewend hoofd van Apóllo met diadeem of wrongel.
Daarvoor een *. Daarachter ROMA.
Kz.: Het Macedonische schild als bij no. 51—52 en
daarbij hetzelfde omschrift.
De vader van M. Marcdlvs , genaamd Quintvs Caecilivs
MeteUvs, (later bijgenaamd de Macedonier) had in het jaar
608 (146 v. Chr.) eene overwinning behaald over Phûippus
Andriscus, koning van Macedonië.
54. Caeàlia. Cohen, pi. VJH (9) p. ' 63 (36) fr. 6.
Regts gewend, gelauwerd en met een diadeem versierd
hoofd met zwaren krulbaard. Cohen vraagt teregt Neptunus?
Omschrift: Q(vintvs) METEL(Zus) PIVS.
Kz.: Een naar de regterzijde gewende olijfant. Daarboven SCIPIO; in de afsnede IMP (erator).
De voorstelling op de kz. heeft betrekking tot de roemrijke daden van Scipio den Afrikaner, aangenomen als zoon
door Quintvs Caecilivs Metellus, opperpriester, zoon van
Metellus den Numidier. Scipio ging op deze wijze over van
de familie Cornelia in die van Caecüia.
55—60. Calpurnia. Cohen, pi. XI (15) p. 71 (22).
Regts gewend, gelauwerd hoofd van Apollo in lauwerkrans.
Kz.: Een ruiter regts gewend op een snel rennend paard
gezeten. Hij heeft een palmtak in de hand. Daaronder:
G(ajvs) PISO L(i)m) ~F{üivs) PRV( ff i) ? op no. 55.
C(ajvs) PISO L ( » ) F(ilivs) FRVGI op no. 56—57.
C(aJMs) PISO L(vdi) F(ilivs) PRYQ-I op no, 58 met een
A boven het paard.
(Nog twee stuks, no. 59—60, waarvan een zeer gesleten
en de andere geschonden). 1)
1) Er zijn een aantal variaaten in de keerzijden van deze denarien.
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Cohen zegt, p. 74: Deze pemrigen herinneren aan Calpurnius Piso, consul in het jaar 620 (134 v. Chr.), bijgenaamd om zijne onkreukbaarheid FRVGrl, d. i. een braaf
man [homo bonus). Zij werden geslagen omstreeks het
jaar 665 (89 v. Chr.) door Lucius Piso, praetor in 680,
(74 v. Chr.), met den door Cicero bekenden Verres. De
rennende ruiter met een palmtak in de hand (die men op
alle munten van de familie Calpurnia ziet) zinspelen op de
renspelen door den consul Piso aan het volk gegeven.
61. Calpurnia Servilia. Cohen, pi. X (24) p. 72 (31) fr. 3.
Gelauwerd hoofd van Saturnus, regts gewend, daarachter een zeissen en daarvoor een symbool.
Omschiïft: PISO CAEPIO Q(uaestor).
Kz.: De quaestoren Piso en Caepio tusschen twee korenaren gezeten.
AD FRY(mentvm) EMV(nctom) EX SCenatvs) Gonsvllo).
Om koren te koopen volgens raadsbesluit.
Piso en Caepio, quaesloren in 654 (100 j . v. Chr.) gedurende den slavenoorlog op Sicilië, kochten koren om aan
het volk (te Eome) te worden uitgedeeld, zooals deze penning ons leert.
62. Carisia. Cohen, pi. X (1) p. 76 (1) fr. 2.
Eegts gewend borstbeeld van de Victoria gevleugeld.
Daarachter de letters S(enatvs) C(omvlto).
Kz.: De Overwinning in een zegewagen, waarvoor een
rennend vierspan. Zij houdt een krans in de uitgestrekte
regterhand.
In de afsnede T(üvs) CARISI(«s).
Deze denarius is geslagen door Tilus Carisius, muntmeester van Julius Caesar, in het jaar 705 of 706 (49 of
48 v. Chr.).
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63. Carisia. Cohen, pi. X (2) p. 76 (2) fr. 2.
Gevleugeld hoofd van Victoria regts gewend.
Kz.: Victoria met een tweespan in galop naar de regterzijde gewend, houdt eene krans in de linker hand. In de
afsnede: T(itvs) CAEISI(vs).
Geslagen als no. 62.
64. Carisia. Cohen, pi. X (3) p. 76 (3) fr. 2.
Eegts gewend hoofd van Pattas, met gepluimden helm.
Kz.: Een scepter, globe, hoorn van overvloed en roer,
alles besloten in een lauwerkrans, waarin ook de naam
T(itvs) CAKIS(iws). (Verslagen exemplaar).
Geslagen als boven.
65—66. Carisia. Cohen, pi. X (8) p. 77 (8) fr. 5.
Hoofd van eene Sibylla regts gewend, gekapt met bloemen en linten.
Kz.: Sphinx, gezeten. Kegts daarvan T(iius) CARISIVS
en daaronder III YiR.
Geslagen als boven. Eene Sibylla wordt verhaald aan
Tarquinius Priscus (de oude) negen boeken , de Sibyllijnsche
genaamd, te hebben aangeboden. — Sphinx, het monster,
bekend door het opgeven van het raadsel: Welk dier is
's morgens vier- 's middags twee- en 's avonds drievoetig.
67. Cassia. Cohen, XI (7) p. 82 (11) fr. 3.
Het bloote hoofd van de Libertas (de vrijheid) regts gewend. Voor en achter daarvan leest men:
Q{vintvs) CASSIVS LIBERT(as).
Kz.: Tempeltje, van Vesta, spits toeloopend, gekroond
door een standbeeld; binnen in is zigtbaar een sella of
regters stoel, links van het tempeltje een stembus (urna);
regts daarvan de letters A(bsolvo) (Ik spreek vrij of ontsla)
en C(orcdemno) (IA: veroordeel, vind schuld), beide op een
stemtafeltje (tabula) geschreven.
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Een volksvertegenwoordiger (tribunus plebis) had drie
Vestaalsche maagden, Aemilia, Marcia en Licinia aangeklaagd als hare geloften van kuisheid geschonden te hebben.
De priesters (pontifîces) veroordeelden de eerstgenoemde ter
dood, maar spraken de beide andere vrij; maar Lucius
Casskis Longinus, voorvader van den tribunus plebis Cassivs, praetor geworden in het jaar 641 (113 v. Chr.) herzag
het vonnis en veroordeelde ze alle drie.
Deze strenge regtsuitoefening wordt door de penning (11
en ook 12 met dezelfde voorzijde) in herinnering gebracht.
De sella curulis zinspeelt op het vonnis dat hij in dien tempel van Vesta velde en daarnevens ziet men de stembus
en het tabletje, waarop men de aanvangletters leest der
woorden, die het souvereine volk het regt in Rome gaven
om vrij te spreken of te veroordeelen , indien zij oordeelden
dat liet vonnis slecht geveld was.
68. Claudia of Clodia. Cohen, pi. XII (2) p. 87 (2).
Hoofd van Pallas regts gewend, met gevleugelden helm.
Kz.: Victoria met een tweespan, in galop, regts gewend;
daaronder C(ajus) (volgens Cohen) misschien C(lavdivs)
PVLCHER, want Cohen zegt zelf p. 91, dat deze denarius kan toebeliooren aan Claudius Pulcher, consul in 062
(92 j . v. Chr.).
69. Claudia. Yz. als Cohen pi. XII (3) p. 87 (4).
(Serrata). (Geribd). Regts gewend hoofd van Diana.
Daarachter een boog en pijlkoker en daarvoor B(enatvs)
C(pnsvltó).

Kz.: De Overwinning met een tweespan in galop naar
de regterzijde rennende. Zij heeft een lange palmtak en
een krans in de handen. Onder de paarden A.C.LXXXXII 1)
en in de afsnede Tï(berivs) CLAVD(ws).
1) Cohen zegt, p. 87 (4), dat dit cijfer dikwijls varieert. Bij hem
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70. Claudia. Cohen, pi. XII (6) p. 88 (11).
Gelauwerd hoofd van Apollo regts gewend. Daarvoor is
een lier geplaatst.
Kz.: Diana, staande met twee toortsen in de handen
tusschen de namen V(vhlivs) CLODIVS M(ctra) Fï(lws).
Deze Pvhlivs Clodivs was muntmeester van Marais Antonius en Octavius en deze denarius werd omstreeks het
jaar 716 (38 v. Chr.) geslagen.
71—74. Cordia. Cohen, pi. XIV (1) p. 100 (1) fr. 3.
Zamengevoegde (accolés) hoofden der Dioscuren, Castor
en Pollux, regts gewend, daarboven twee sterren. Daarachter: RVFVS III VIR {Rufvs trivmvir).
Kz.: Venus, staande , links gewend met een weegschaal
in de hand en een maatstok achter haar. Op hare schouders of nek rust een Cupidootje. Achter haar do name'1.
MAW(rós) COEDI(DS). (Yier stuks).
Manivs Cordivs Rvfvs was drieman muntmeester onder
Julius Caesar in de jaren 704 en 705 (50 of 49 v. Chr.).
Cordia was een plebejische familie. Cordiux zou in Tusculum
geboren zijn, volgens eene inscriptie door Riccio vermeld en
door den abt Arnati aldaar ontdekt, blijkens welke inscriptie hij ook praetor en proconsu.1 onder Augustus geweest is.
Cavedoni gelooft, dat de Venus, met de weegschaal in
de hand staande, voorstelt Venus Verticordia (Venus die de
harten verandert) waarvan Ovidius in zijne Fasti Lib. I V ,
vers. 157, met toespeling op den naam Cordivs gewaagt.
Zoo heldert deze munt eene plaats in Ovidius op.
is het VIII en het onderschrift: Tl(berivs) CLAVD(ws) Tï(berii) F(üivs)
AP(pii) N(epos) en hij deelt mede, p. 91, dat de persoon op zijnen
vierden denarius voorkomende onbekend is. Volgens Cavedoni zoude
hij omstreeks het jaar (580 (74 v. Chr.) geleefd hebben. Omtrent de
getallen geeft hij geene opheldering. Het exemplaar van Onna is vrij
goed bewaard, zoodat het cijfer vrij duidelijk is.

13
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75. Cordia. Cohen, pi. XIV (2) p. 100 (2) fi\ 3.
Regts gewend hoofd van Venus, met diadeem getooid.
Daarachter RVFVS S(enatvs) O(onsvito).
Kz.: Cupido een regts gewend dolfijn besturende. Daaronder: MAJST(ws) CORDIVS.
76—79. Cornelia. Cohen, pi. XIV (7) p. 103 (22) fr. 3.
Regts gewend gehelmd hoofd van Mars, met een scepter
daarbij.
Kz.: De Overwinning in een tweespan in galop, een
krans in de regter hand houdende.
In de afsnede: GE{aeus) LEXTVL(vs).
Cohen zegt, p. 110—111, dat deze munten met andere
geene naauwkeurige uitlegging of vaste tijdsbepaling toelaten. Waarschijnlijk werden zij tusschen de jaren 657—682
(97—72 v. Chr.) geslagen. (Drie stuks.)
80. Cornelia. Cohen, pi. XIV (10) p. 104 (25) fr. 2.
Hoofd met diadeem van den Genius van het Romeinsche
volk, regts gewend.
Daarboven Gr(era'o) ^(opvli) R(omrem) Gfewijd aan bovengenoemden.
Kz.: Globe, roeiriem en scepter, waaraan een lauwerkrans is gehecht, driehoekvormig geplaatst. Daarom heen :
CN(aeus) LEN(Mi-s) Q(vaestor) EX S(enatvs) G(onsvllo).
Cnaeus Lentulus quaestor volgens raadsbesluit.
(Ook op deze munt is het bij no. 76—79 gemelde toepasselijk). Even als menschen geacht werden onder de hoede
van goede en kwade geniussen te staan, zoo hadden ook
plaatsen hunne geniussen gelijk deze munt ons zulks ten
opzichte van Rome leert.
87. Cornelia. Cohen, pi. XV (16) p. 105 (33) fr. 3.
Regts gewend hoofd van Pallas, gedekt met een gevleugelclen helm. Daarachter een X als aanwijzing der muntwaarde (Denarhis).
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Kz.: Victoria of de Overwinning met een tweespan, regts
gewend en galopperende. Zij houdt een zweepje in de
hand. Onder de paarden: ¥(vblivs) SYL(Z)A EOMA.
Yolgens Cohen, (p. H l ) , kennen Vaülant en Haverkamp
deze munten toe aan Publius Comelius Sylla, praetor in
Sicilië in het jaar 568 (186 v. Chr.).
82. Cornelia Pompeja. Cohen, pi. XY (20) p. 107,
no. 4 8 , fr. 5. Een curuler stoel 1) tusschen den lituus,
gekromde Wigchelroede der Augures (Wigchelaars) en een
lauwertak. Boven- en onderschrift:
SVLLA GO(n)8(vl) Q(vintvs) P O M P E I » RYF(ws).
Kz.: Een curuler stoel 1) tusschen een pijl en eene lauwerkrans. Boven- en onderschrift:
Q(vintvs) POMPEI(ÜS) Q{vinti) F(ilivs) KVFVSCO(n)S(ii).
Deze munt volgens Cohen, (p. 111) heeft betrekking tot
den beroemden dictator Sylla. Pompejus Rufus was met
hem Consul in het jaar 666 (88 v. Chr.). Ter hunner
nagedachtenis werd zij geslagen door een kleinzoon van den
consul IïufuH, tevens kleinzoon van Sylla, door zijne kleindochter Fausla.
83—84. Crepvúa. Cohen, pi. XVI p. 117 (1).
Gelauwerd hoofd van den nog jeugdigen Jupüer , regts
gewend. Achter het hoofd een scepter en letter. Daarvoor een symbolum.
Kz. : Een ruiter regts gewend, een werpspies in de opgelieven regterhand houdende. In de afsnede:
P{vblivs) CREPVSI(t's).
In het veld een cijfer, dat varieert (bij Cohen CXI).
Op no. 83 is CCCXXXY flaauw zigtbaar, beter op no. 84.
(Twee stuks.)
1) Curuler stoel een zekere vreemdvormige stoel, wiens gebruik
alleen aau de Consuls, Praetoren en Aedilen vergund was.
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De familie Crepvsia is weinig- bekend. Een muntmeester
P. Crepusius zal deze munt omstreeks het jaar 671 (83 v.
Chr.) geslagen hebben, volgens Cohen p. 117.
85. Fabia. Cohen, pi. XVII (2) p. 132 (6).
Regts gewend hoofd van Pallas met gevleugelden helm.
Daarvoor X (Denarîus).
Omschrift: LABEO ROMA.
Kz.: Jupiter met een vierspan in galop naar de regterzijde rennende. Hij houdt een bundel bliksemschichten en
eene hasta of lans in de handen. Onder het vierspan ligt
de snebbe van een schip. In de afsnede:
Q(uintus) FABI(us).
Deze denarius, geslagen omstreeks het jaar 580 , (17-4 v.
Chr.), heeft betrekking op Quintus Fabius Labeo, die benoemd
werd tot praetor en bevelhebber der vloot, welke het romeinsche volk gereed bragt tegen Ântiochiis den groote onder
het consulaat van Cnaeus Manlhis Vulso en Marcus Fulvivs
Nobilior in 565 (189 j . v. Chr.). De voordeelen, die hij
op de Cretensiers behaalde, verschafte hem de eer van een
triumphus navalis, waarop de snebbe of sporen van de
oorlogsgalei, die men onder het vierspan ziet, zinspeelt.
86. Fabia. Cohen, pi. XYII (4-) p. 132 (8) fr. 4.
Regts gewend hoofd van Pallas met gevleugelden helm.
Daarachter ROMA Q(yintvs) MAX(MWUS). Daarvoor een lier.
Kz.: Een horen van overvloed, gevuld met vruchten,
rustende op bliksemschichten: het geheel omringd door eene
krans van korenaren en slaapbollen. Deze O. Maximus is
niet Q. Fabius Maximus de consul en dictator (A°. 534),
maar iemand, die een eeuw later leefde.
87. Fabia. Cohen, pi. XVII (5) p. 132 (13) fr. 3.
Regts gewend hoofd van Pallas met gevleugelden helm,
daarachter een ster.
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Kz. : Victoria met een vierspan in galop, regts gewend,
houdende eene krans. Daaronder ROMA.
In de afsnede C(ajus) ¥(abivs ?) L(wcius) ü(vstivs ?) Q(vintvs) M.{etellvs?).

Yermits hier alleen voorletters te vinden zijn, zoo is de
toewijzing zeer onzeker.
88—89. Fannia. Cohen , pi. XYIII, p. 137 (1) fr. 2.
Pallas hoofd, regts gewend, met gevleugelden helm.
Daarachter ROMA. Daarvoor X (Dmarius).
Kz.: Victoria met een vierspan, regts gewend, in galop ;
zij houdt eene krans vast. In de afsnede :
M(ara>s) FÁN(W-US) C(aji) ¥(üivs). (Twee stuks.)
Ofschoon de familie Fannia tot de Plebejers behoorde,
zoo werd zij toch met de consulaire waardigheid bekleed.
Cavedoni kent deze mnnt toe aan Cajus Fannius Strabo,
zoon van Marais, consul in 632 (122 j . v. Chr.).
90—92. Flaminia. Cohen, pi. XVIII (1) p. 137 , fr. 1.
Pallas hoofd met gevleugelden helm , regts gewend, daarvoor een X , daarachter ROMA.
Kz.: Victoria met een tweespan, in galop , regts gewend ,
een krans houdende. Onderschrift:
L(vcivs) F L A M I N I ( Ü S ) CILO. (Drie stuks.)
Cohen zegt, (p. 138) dat de munten der plebejische familie Flaminia van weinig belang zijn wat hunne geschiedkundige waarde betreft. Cavedoni wijst, bij benadering,
de onzen aan het jaar 560 (194 v. Chr.) toe. De exemplaren te Onna gevonden, getuigen van lang gebruik; no.
90 mist den onderrand van Kz., en CILO en op no. 94—92
leest men alleen vrij duidelijk tegen den rand (F)LAMIN' ;
dit zijn dus varianten.
93. Furia. Cohen, pi. XIX (3) p. 146 (13).
Gelauwerd biceps van Janus. Omschrift:
M(ara) FOVRI(ü) L(vcii) F(üiï).
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Kz.: Rome gehelmd, staande en eene lans vasthoudende,
kroont een trofee, aan welks voet twee schilden on twee
handvormige staven of teekens, door Cohen camyx genoemd,
geplaatst zijn.
In de afsnede PHLI (Phüi), regts EOMA.
Volgens Cohen, p. 146, die deswegen verwijst naar eene
verhandeling van den marquis de Lagoy Recherches numismatiques sur Varmement et les instruments de guerre des
Gaulois (Aix 1849), is de trofee van gallische wapenen
zamengesteld en heeft hij betrekking op Publius Furius
Philus, consul in 531 (223 v, Chr.), die met Cajus
Flaminiiis Nepos over de Ligurisçhe Galliërs zegepraalde.
Cavedoni houdt het er voor, dat deze denarius is geslagen door den zoon van Lucius Furius Philus, consul in
618 (136 j . v. Chr.) die de betrekking van drieman muntmeester in 630 (124 j . v. Chr.) zoude uitgeooefend hebben
en wil dat het hoofd van Janus eene zinspeling is op den
naam van Furïtis, omdat Janus bij de FORIBVS coeü
(de henielspoorten) het oppergezag uitoefende.
94. Ilerennia. Cohen, pi. XIX (1) p. 149 (1).
Hoofd der Pletas (vroomheid) met diadeem regts gewend.
Daarachter PIETAS.
Kz.: Een dor gebroeders van Calania zijnen vader in
zijne armen dragende. M(arcus) HEREKNI(us).
Alles is onzeker betrekkelijk deze plebejische familie.
R-iccio (zegt Cohen, p. 150) vermoedt dat zij uit Calania
afkomstig was. Cavedoni gelooft, dat deze donarius omstreeks het jaar 040 (108 v. Chr.) door Mareus Herennius
Nepos, consul in 661 (93 v. Chr.) zal geslagen zijn.
95. Ilosidia. Cohen, pi. XIX (1) p. 152 (1) (serrala ,
getand). 2 fr.
Borstbeeld van Diana regts gewend met boog en pijlkoker. GETA III YIR.
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Kz.: Een wild zwijn door een pijl doorboord en door
een hond besprongen.
G(ajvs) HOSIDI(us) C(ajï) F(ilws).
Deze drieman muntmeester van eene overigens onbekende
familie is dan ook geheel onbekend. Cavedoni wijst dien toe
aan de jaren 688—695 (66—59 v. Chr.)
M. Adrien de Longpérier gaf in de Mémoires de la Société des Ardiquaires de France 1842, p. 353 en volgende
eene Interpretation du type figuré sur les déniers de la
famitle Ilosidia. Men ziet daarop een wild zivijn, latijnsch
= SVS = H V S , zegt de Longpérier, — JîOB(idia). De
voorstelling zou dan eene zinspeling op de naam aijn.
96. Hostilia. Cohen, pi. XIX (1) p. 153 (1) 3 fr.
Hoofd van Vernis regts gewend, omringd van loof.
Kz.: Victoria (de Overwinning) loopende en een zegenteeken en merkurius roede of staf dragende.
L(ÜCWS) IIOSTILIVS SASEKNA. •
De familie Hostilia was een patricisch, zeer oud geslacht, dat den koning Tullus Hostilius onder zijne voorvaders telde. Deze no. 1 wordt toegekend aan een broeder
van Publius Saserna, een onderbevelhebber van Julius Caesar of aan Lucius Hosiilius Saserna,, zoon van Publius Saserna of van diens broeder, beide onderbevelhebbers van
Julius Caesar, geslagen in het jaar 708 of 709 (46 of 45
v. Chr.).
97—98. Julïa. Cohen, pi. XX (5) p. 155 (5),
Jeugdig hoofd, regts gewend, gelauwerd en gevleugeld.
Daar achter een drietand en kruik.
Kz.: Victoria (de Overwinning) met een vierspan in galop,
regts gewend , houdende eene krans.
Daaronder L(vcivs) IVLI(us) BVRSIO. (Twee stuks.)
Cohen t. a. p. merkt op, dat er bij dezen denarius eene
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groote verscheidenheid bestaat in de symbolen, achter het
hoofd geplaatst.
Lucius Julius Bursio, zegt Cóhen, p. 169, is geheel en
al onbekend. Zijn naam komt niet in de geschiedenis voor.
Het aan vele goden toe te kennen of gewijde hoofd (tête
Panthée), (dat zoowel de attributen van Apdlo, als van
Neptunus en Mercurius draagt) heeft daarin eene toespeling
meenen te vinden op den thracischen koning Bursaeus, die
gastvrijheid aan die drie goden bewees en een zoon kreeg,
genaamd Orion.
99—100. Julia. Cohen, pi. XX (9) p. 136 (10).
Hoofd van Venus met diadeem regts gewend.
Kz.: Aeneas dragende zijnen vader Anchises en het palladium (schutsbeeld) van Troje.
Daarachter CAESAE. (Twee stuks.)
De toewijzing- van dezen denarius van grieksch fabrikaat,
is onzeker, zegt Cohen (p. 170), maar heeft betrekking
tot den oorsprong der overoude familie Julia, die beweerde
af te stammen van Julius, zoon van Aeneas, kleinzoon van
AncMses en Venus.
101—102. Julia. Cohen, pi. XX (10) p. 156 (11).
Een olijfant regts gewend, een slang vertredende. Onderschrift CAESAK.
Kz.: Yier gereedschappen voor de priesters bij den offerdienst , zijnde een simpulum (een klein of simpel ongesierd,
aarden sleefje om wijn uit te gieten) een wijwaterskwast,
offerbijl en priestermuts.
Deze denarien zijn omstreeks het jaar 704 (50 v. Chr.)
geslagen en hebben betrekking tot Julius Caesar. Hij
durfde zijne buste nog niet op de munten plaatsen, maar
wel een olijfant, die in het punîsch Caesar heet. De olijfant, die den slang vertreedt, is het symbool van Julius
Caesar, zijne vijanden vertredende, volgens Eckhel.
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403—104. Julia. Cohen, pi. XX (17) p. 158 (21).
Kegts gewend hoofd van Ceres met korenaren gekroond,
geflankeerd door de opschriften, waaronder verstaan wordt
het vooraf te gane Caesar.
GO(n)S(vl) TERT(io) DICT(aîor) ITER(wn).
(Caesar Consul voor de derde keer en andermaal Dictator),
Kz.: Als op no. 10 (ons no. 101—102) het simpidum en
de besproeingkwast, maar daarnevens een praefericidum
(offervat dat bij het offeren voorgedragen werd) en een lüwis
(kromme augurs- of wichelaarsstaf.) Op- en onderschrift:
AYG-VR PONTO'/kc) MAX(imvs).
Wichelaar en opperpriester.
Ter zijde naast den staf nog op beter bewaarde exemplaren dan no. 103 en 104, een T)(onum) of M(wws).
l Geschenk). (Twee stuks.)
Deze denarien (Cohen p. 170) zijn blijkens het daarop vermelde derde consulaat geslagen in het jaar 708 (46 v. Clir.)
en gewagen er van hoe Jidius Caesar de opperste wereldlijke met de opperste geestelijke magten op dat tijdstip in
zich vereenigde.
105. Julia. Cohen, pi. XX (22) p. 162 (47) 4 fr.
Regts gewend hoofd van Octavianus of Oetavius. Omschrift : CAESAR III VIR R(ei) F(vblicae) C(onsütvendae).
(Caesar drieman tot het in orde stellen of opbouwen van
het Gemeenebesl).
Kz.: Op eene sella cundis (raadsheer stoel of zetel), waarop een krans ligt, leest men:
CAESAR DlO(totor) PER(peftw).
(Caesar voor altijd dictator.
Het hier afgebeelde hoofd of buste is dat van Oetavius of
Octavianus, neef en aangenomen zoon van Jidius Caesar,
hetgeen voorkomt op de jongste munten van het geslacht
13*
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Julia, geslagen tusschen de jaren 711 en 718 (43—36 v. Chr.).
106. Julia. Cohen, pi. XXI (28) p. 163 (55) fr. 6.
Hoofd of buste van Octavianus regts gewend, daarnevens
CAESAR IWV (erator).
Kz.: Een gevleugelde caduceus (Merkurius of slangenstaf).
ANTON(ws) IMF (erator).
Deze denarius is eene getuigenis van de eensgezindheid
tusschen de beide driemannen Octavianus en Marcus Anlonius op het tijdstip van het slaan er van (711—718) (43—
36 v. Chr.) heerschende.
107. Junia. Cohen, pi. XXIII (2) p. 173 (7) fr. 3.
Regts gewend hoofd van Pallets, gedekt met een gevleugelden helm; daarvoor een X (denarius), daarachter een ezelskop.
Kz.: De Dioscuren (Castor en Pollux) te paard regts
gewend rennende.
Onderschrift M(arcus) ÏVM(vs) ROMA.
De sterapelaar van dezen denarius is onbekend; de ezelskop , die men daarop achter het hoofd der godin der wijsheid (Pattas) geplaatst ziet is eene zinspeling op de bijnaam
Brutus (de domme) die men aan den stichter van het Romeinsche gemeenebest had gegeven, omdat hij in zijne jeugd
om zich te onttrekken aan de hebzucht en nijd van den
koning Tarquinius Superbus, die domheid had voorgewend.
Deze penning is ongeveer twee eeuwen vóór den aanvang
onzer jaartelling geslagen volgens Cohen p. 178.
108—112. Junia. Cohen, pi. XXIII (6) p. 173 (12).
Hoofd van Pallas regts gewend, met gevleugelden helm;
daarachter een letter, bij 108 een Gr en nog een ingeslagen
figuurtje (B).
Kz.: Victoria met een tweespan in galop regts gewend,
daarboven een getal in de afsnede, meer of minder volkomen leesbaar.

Wumkes.nl

DE VONDST VAN ONNA.

337

D(ficwms) SILANVS L ( w i ) P(äiüs) ROMA. (Vijf stuks.)
Deze was muntmeester te Rome omstreeks het jaar 665
(89 v. Chr.).
113—114. Junia. Cohen, pi. XXIII (7) p. 174 (13) fr. 2.
Hoofd van Salus (de gezondheid) 1) regts gewend, met
diadeem; in een collier: daaronder SALVS.
Kz.: Victoria in een tweespan kar, regts gewend. On
der het tweespan een symbolum of merk. In de afsnede:
B(eeimus) SILANVS L(vm) ¥(iïivs). Geslagen ten tijde
als no. 112. (Twee stuks.)
115. Junia Servilia. Cohen, pi. XXIII (11) p. 174
(19) fr. 4.
Regts gewend hoofd van Lucius Junius Bndus, daarachter BRVTVS.
Kz,: Regts gewend hoofd van Servilius Ahala, daarachter
AIIALA.
Deze denarius is geslagen in het jaar 695 (59 v. Chr.)
door Marcus Brulus, den moordenaar van Julius Caesar,
die beweerde af te stammen van Brutus den Ouden. Op
de Vz. is zijne beeldtenis en op de Kz. die van Servilius
Aliala, die met eigen hand Spurius Melius doodde, beschuldigd van naar het koningschap te dingen.
Brulus de jongere hield dezen voor de voorvader van
zijne moeder Servilia, van welk geslacht zich ook eene
munt (Cohen XXXVII (3) bij den vondst van Onna bevindt.
116—117. Lidnia. Cohen, XXIV (1) p. 182 (11) fr. 2.
Borstbeeld van Jupiter als jongeling, ter zijde, links
1) Dit hoofd van Salus (zegt Cohen p. 178) is eene herinnering aan
de gelofte, die in het jaar 443 (311 v. Chr.) de consul Cajus Junius
Brutus in een slag tegen de Aeguiers (een volk van Latium bij Tibur)
(Tivoli) deed om een tempel voor deze godin op te richten, wanneer
hij de overwinning behaalde.
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gewend, gezien , een driepuntige spies (getongde bliksemstraal)
werpende.
Kz.: Pallas met een vierspan in galop naar de regterzijde rennende, gewapend met schild en werpspies. In de
afsnede C(ajvs) LICINIVS C(ajï) F(ilivs) MACEE. (Twee
stuks.)
Eckliel (Colien p. 185) wijst dezen denarius toe aan Cajus
Licinius Macer, die, eenstemmig, schuldig verklaard aan
concussio (afpersing) ten tijde dat Cicero praetor was (A°.
668) (66 j . v. Chr.) zich zelven van het leven beroofde.
Cavedoni denkt , dat deze denarius omstreeks het jaar 670
(84 v. Chr.), terwijl hij drieman van de munt zoude geweest zijn, is geslagen.
118. Lollia. Cohen, pi. XXV (2) p. 190 (1) fr. 8.
Hoofd der Libertas (Vrijheid) met diadeem, regts gewend.
Daarachter LIBERTATIS.
Kz.: De met de rostra (scheepssnebben) versierde tribune of spreekgestoelte op het forum te Rome. Daarboven PALIKANVS.
Deze vrij zeldzame denarius is zeer merkwaardig om de
voorstellingen, daarop te zien. Bekend is het, dat de Romeinen in den zeeslag bij Antium (A°. 420) (334 v. Chr.)
een aantal schepen op de Carthagers veroverden, die in de
arsenalen van Rome opgelegd, later verbrand werden, terwijl men daarvan alleen de snebbon behield, waarmede men
het spreekgestoelte versierde. De Kz. heeft betrekking tot
Marais Loüius Palikanus, een volkstribuun, wien het zelfs
onder het consulaat van Pompejus gelukte om aan het tribunaat of de volksvertegenwoordiging al haren ouden luister, waarvan Sytta het beroofd had, te hergeven. Het
hoofd der Libertas herinnert aan die vrijheid, toen aan het
Eomeinsche volk hergeven.
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Cavedonî wijst aan dezen denarius de jaren 708 of 709
(46—45 v. Chr.) toe.
119. Marda. Cohen, pi. XXVI (6) p. 202 (16).
Hoofd van Apollo met diadeem, regts gewend.
Kz, : Een rennend paard, regts gewend. Daaronder
C(ajws) CENSORI(nvs) en daarboven een tweetandige hark
of roskam.
120. Als boven. Kz. onder de namen YIII.
Beide geslagen omstreeks het jaar 668 (86 v. Chr.) door
Cajus Marcius Censorinus, zoon van den Orator Censorinus,
door Sylla gedood. Het ivedrenpaard, dat er op te zien is,
is eene herinnering aan het feit, dat een van zijne voorvaders van Quintus Fulvius Flaccus en Appius Claudius
Pulcher, consuls in het jaar 542 (212 v. Chr.) verlof verkreeg om de Apollinarische spelen, die tot daartoe slechts
na hesluit om ze te houden, en dus op onbepaalde tijden
werden gegeven, voortaan bestendig en op een bepaald
tijdstip te houden.
121. Marcia. Cohen, pi. XXVI (8) p. 203 (20) fr. 2.
Regts gewend hoofd van Ancus Marcius, daarachter een
lituus (wichelaarsstaf) en ANC VS.
Kz. : Een ruiter standbeeld, regts gewend, staande op
eene waterleiding. PHILIPPVS A(Q)V(A) M(ama) tusschon
de bogen er van.
Cavedoni gelooft dat deze munt geslagen is door Lucius
Marcius Phüippus (tribunus plébis) in 105 (49 v. Chr.). In
allen gevalle stelt de Kz. de Marciaansche waterleiding te
Rome voor, waarop het standbeeld van Quintus Marcius Rex,
die gedurende zijn praetorschap deze waterleiding, ontworpen door den koning Ancus Marcius, voltooide.
122—123. Marcia. Cohen, pi. XXVI (9) p. 203(23).
Gelauwerd hoofd van Apollo, regts gewend.
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Kz.: Een satyr met staartje, naakt, alleen geschoeid met
brodequins en gedekt met een kapje. Hij houdt op den
linker arm een lederen wijnzak en heft den regterarm omhoog. Achter hem staat een kolom prijkend met een standbeeldje. Yoor hem leest men: ~L(vcivs) CENSOE(mus).
(Twee stuks).
Cohen, (p. 205) zegt dat de nieuwere numismaten hierin
den Satyr Marsyas als zinspeling op den naam Marcia meenen te zien. Wij zien er eer een dronken, schaamtelozen
Satyr in dan den kunstlievenden Marsyas. Deze denarius
is van het jaar 671 (83 v. Chr.).
124. Memmia. Cohen, pi. XXYII (2) p. 211 (7). Eenzijdig (lncusa ingestempeld) alleen de voorzijde.
Links gewend hoofd van Saturnus gelauwerd, daarachter
een zeissen en ROHA (zonder letter vóór de buste).
125. Memmia. Yz. als no. 124, doch met de letter
S vóór de buste.
Kz.: Venus staande in een met twee stappende paarden
bespannen biga of wagen wordt door den haar te gemoet
vliegendon Cupido met een krans beschonken.
In deafsnede: L(wú\s) HEMMI(us) GAL(bivs of Galeria ?)
Green Memmîus komt in de geschiedenis voor, alhoewel op
een andere denarius (pi. XXYII (4) een G(ajus) Memmius
Imperator vermeld wordt en men er de afbeelding op vindt
van een gevangene, vastgebonden aan een trofee of zegenteeken en blijkens een andere penning (pi. XXYII (5) de
aedüis Memmivs het eerst de spelen ter eere van Ceres
heeft ingesteld. Onze no. 124—125 kent men toe aan het
655 (99 v. Chr.).
126. Memmia. Cohen, pi. XXVII (3) p. 211 (8).
Yz. als no. 124 - 1 2 5 , doch met EX 8(enatvs) G(onsvUo)
(volgens raadsbesluit) onder de buste en met een A onder
het kin.
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Kz. als boven, doch in de afsnede L(vcivs), G(ajvs) MEMIES Uvdi) ¥(iliï) GAL(oi) of Galeria? Es voor us in
Memies is eene etrurische afwijking. Geslagen in het jaar
672 (82 v. Chr.).
427. Minucia. Cohen, pi. XXYIII (1) p. 218 (1).
Hoofd van Pallas regts gewend met gevleugelden helm,
waarvoor een X (Denarius) en daarachter RVF(ivs).
Kz.: De Dioscuren (Castor en Pollux) te paard naar de
regterzijde rennende. Onder de paarden: Q(vintvs) MINV(cius) en in de afsnede ROMA.
128. Minucia. Cohen, pi. XXVIII (3) p. 219 (7) fr. 2.
Kegts gewend hoofd van Pallas met een gevleugelden
helm gedekt. Daarvoor X. Daarachter ROMA.
Kz.: Twee mannen in toga gekleed staande; de oen houdt
twee brooden, de ander een liluus (kromme wiclielaarsstaf)
in de vooruitgestrekte handen. Tusschen hen is eene gegroefde kolom, bekroond door een standbeeld met een zwaard
in de hand. Ter wederzijden aan den voet van den kolom
een koornaar en een half te voorschijn komende liggende
leeuw. Bovenaan leest men: C(ajus) AVG(vrinvs).
Volgens Cavedoni zoude deze denarws omstreeks liet jaar
566 (188 v. Chr.) geslagen zijn.
Een andere, in voorstelling op de Kz. vrijwel met ons
no. 128 {Cohen, XXVIII (4) p. 219 (13) overeenkomende ,
heeft de namen Tl/livsj MINVCI/t-s/ G(ajiJ FfilivsJ 1) AVGVRINL>; en EOMA (geslagen A°. 590 (164 v. Chr.)
hebben beide betrekking tot een voorval, reeds even bij
no. 115 (waarop de buste van Ahala voorkomt) vermeld en
door Cohen, p. 220 , aldus verhaald:
1) In den tekst bij Cohen ontbreekt dit C(aji) F(ilivs); ook spreekt
hij aldaar van den persoon die de littius houdt als gesluierd. De afbeelding duidt dit niet aan.
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In het jaar van Rome 317 (437 v. Chr.) dompelde hongersnood Rome in rouw. De patriciërs verweten aan de
plebejers hunne luiheid om den akkerbouw te beoefenen en
de tribunen daarentegen beschuldigden de consuls van verraad en nalatigheid. De plebejers eischten en de Senaat
verzette er zich niet tegen dat men een opzigter voor de
levensmiddelen benoemde. De keus viel op Lucius Minucius. Inmiddels had een eques (ridder) die zeer rijk was ,
genaamd Spurius Mdius, uit eigen middelen koorn in Etrurie
gekocht en deed daarvan kosteloos uitdeelingen aan het
volk. Toen hij dit door zijne mildadigheid aldus verleid
had, geloofde Melius dat hij een oog op het koningschap
kon werpen. Minucius echter, van de zamenzwering onderricht, bragt dit voornemen ter kennis van den Senaat
en berigtte dezen, dat men wapenen in het huis van Melius
inbragt. Deze werd door den Dictator gedagvaard om voor
zijn tribunaal te verschijnen en terwijl hij te vergeefs trachtte
om zich te verdedigen, sloeg Servilim Ahala hem het hoofd
af. Minnucius, die tot zeer lage prijzen al het koorn van
Melius aan het volk had uitgedeeld, kreeg ten geschenke
een os, wiens horens men verguld had en voor hem werd
een standbeeld buiten de porta Trigemina opgericht. — De
persoon. die de brooden in de hand houdt, is Lucius Minucius en de andere met den lituus in de hand zoude
(volgens Orsino) Marais Minucius Fessus zijn, die in het jaar
454 (300 v. Chr.) een der eerste door het volk benoemde
auijurs (wichelaars) was, hetgeen aan zijn geslacht de bijnaam Augiirinus deed verwerven.
429.

Naevia. Cohen, pi. XXIX p. 225 (1). Radermunt 1)

I) Radermunt oî getand zilvergeld was bij de Germanen zeer in trek ,
afgebeeld bij G. VAN LOON . Hedend. Penningkunde (fo. Uitg. 1732 blz.
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(radiata). Hoofd van Venus met diadeem, regts gewend;
daarachter S(enatvs) G(onsvlto).
Kz.: Victoria in een wagen getrokken door een galoperend driespan. Daarboven een getal? (onduidelijk) bij Cohen CCXIII. In de afsnede C(ajus) KAE(wus) BALB(us).
Deze persoon is onbekend. Cavedoni vermoedt, dat deze
denarius geslagen is omstreeks het jaar 680 (74 j . v. Ohr.).
130. Norbana. Cohen, pi. XXX (3) p. '2-29 (3).
Hoofd van Venus met diadeem regts gewend, daarachter
een getal XXXXO). Onder de buste G(ajus) KORBANVS.
Kz.: Een koornaar, bijl met staven of roeden, bundel en
caduceus (vrede- of handelstaf) nevens elkander geplaatst.
Eckhel gelooft, dat al de penningen van de familie Norbana onder het bestuur van Lucius Cestius en Cajus Norbanus, door Julius Caesar tot praefecten van Rome aangesteld , zijn geslagen.
131. Papia. Cohen, pi. XXX (1) p. 239 (1) fr. 2.
Regts gewend hoofd van Juno Sospita (de behoudster).
Daarachter een Q of symbolum (merk).
Kz.: Een naar de regterzijde gewend rennende griffioen
met © als symbolum. In de afsnede li(ucius) 'P(apius).
Deze was drieman van de munt en volkstribuun in het jaar
686 (68 v. Ohr.) en de ontwerper van de Lex Papia Poppaea tegen de vreemdelingen gericht.
De beteekenis van den griffioen op deze munten van de
26). Desgelijks de moneta bigata met de beide Dioscuren of een tweespan.
Zie ald. bl. 23 en onze Koophandel der Friezen bl. 89 naar aanleiding
van de plaatsen bij Tacitus. Geen wonder dat wij in de vondsten van
Onna en Feins en de bigata en de serrata (ook radiata genoemd)
aantreffen in grooten getale. De bezitter (een Germaan) schijnt bijzonder evenals al zijne landgenooten, op munt van zilver, bezittende
de hoedanigheid van getand te zijn of vertoonen.de de biga (het tweespan of meer ruiters of meer paarden) gesteld te zijn geweest.

14.
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familie Papia is onbekend. L. Papius schijnt uit Lanuvium
afkomstig te zijn, alwaar Juno Sospita bijzonder vereerd
werd.
Cohen (p. 239 (1) merkt op, dat de symbolen op Vz. en
Kz. met elkander in betrekking staan, b. v. arend en bliksemstralen , een halve- en een geherle visch. Zoo vindt men
op dit exemplaar op de Yz. een Q kwartier maan en op
de Kz. bij den griffioen een (-3 volle maan, teekens bij ons
zelfs in de Boerenalmanakken nog gebruikelijk.
-132. Papiria. Cohen, pi. XXX (1) p. 241 (6).
Hoofd van Pattas regts gewend, met ge vleugelden helm.
Daarachter een lauriertak, daarvoor een X.
Kz.: Jupller met een vierspan in galop, regts gewend,
den bliksem slingerende met zijne regter- en in de linkerhand een langen scepter houdende. Onder de paarden leest
men M(accws) CAIlB(o) en in de afsnede ROMA.
Yolgens Cavedoni werd deze denarius omstreeks het jaar
560 (194 v. Chr.) geslagen. De lauriertak heeft, volgens
hem, betrekking op Papirius den eersten censor.
133. Pinaria. Cohen. pi. XXXI (2) p. 247 (2).
Gelauwerd hoofd van Pallas, regts gewend, met gevleugelden helm, daarachter X.
Kz.: Victoria getrokken door een tweespan, in galop,
regts gewend, rennende. Zij houdt een zweep vast. Onder
de paarden NAT(ta) 1).
In de afsnede ROMA.
De familie Pinaria was zeer oud en stamde af van Pinus,
zoon van Numa, De Pinariers en de Potitiers waren sedert
de eerste tijden van Rome aangewezen om priesters van
Hercules te zijn. Deze penning behoort tot den tijd tusschen

11 NAT is voluit op pi. XXXI (1) NATTA (ROMA).
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de eerste helft van de zesde en het begin van de zevende
eeuw der Eomeinsche jaartelling.
134. Plancia. Cohen, pi. XXXII (1) p. 253 (1) fr. 3.
Hoofd van Diana Plancia, regts gewend , met oorringen,
halsketen en kapje.
Omschrift der Yz.: G^(aevs) PLANCIVS AED(iZ&) GVR
(rvlis) &(enatvs) G(onsvlto).
Kz.: Een naar de regterzijde gewende wilde geit met
horens. Achter 1) haar een Cretasche pijlkoker en boog,
Het hoofd der Yz. naar aanleiding van eene inscriptie,
vermeld door Visconti, waarin men leest: DIANAE PLANCIANAE is herkend voor dat van de Planciaansche of
Macedonische Diana. Het kapje dat haar dekt is gelijk
aan dat, hetwelk de genius van Macedonië draagt op den
penning van Cajus Antonius, (Antonia, pi. IY (23).
Cnaeus Plancius sloeg dezen penning als aedilis cumdis
(opziener van de wagenspelen) in het jaar 700 (54 v. Chr.).
Hij was een vriend van Cicero; beschuldigd door Quinlus
Metellus Creticus, onder wien hij gestreden had, werd hij
na het houden eener oratie of pleidooi van Cicero, (pro Plancio)
vrijgesproken.
Ter gedachtenis van deze beschuldiging
plaatste hij een Cretaschen pijlkoker en wilde geit op de
Kz. van zijne munt.
135. Plaidia. Cohen XXXIII (7) regts p. 255 (11).
Masker met loshangende haren als pi. XXXIII (7) regts
terwijl ald. links meer slangenvormige haren heeft.
Onderschrift L(vcivs) PLAYTIYS.
Kz. Aurora, de godin der dageraad, vliegende en de
vier zonnepaarden geleidende.
Onderschrift PLANCVS.
1) Achter. Cohen heeft devant, doch afbeelding en penning toonen
duidelijk het tegendeel. Ook vult Cohen het opschrift niet aan.
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Deze denarius is geslagen in het jaar 710 (44 v. Chr.)
Cohen, p. 246, zegt dat Eckhel dien op uitstekende
wijze naar aanleiding van het zesde boek der Fasti van
Ovidius heeft toegelicht. Het verhaal luidt als volgt:
De censor of zedemeester Appius Claudius Caecus had
het aantal der fluitspelers, die gewoonlijk zich bij de begrafenissen lieten hooren, beperkt. Allen verlieten daarop
Rome en hielden zich aan gene zijde van den Tiber op.
Weldra beklaagden de Romeinen zich over het verdwijnen
van deze bij hen zoo geliefde muzikanten. Hierop noodigde Plautius (de ambtgenoot van Appius Claudius) hen
uit tot een feest, maakte ze dronken en deed ze in Rome
bij het aanbreken van den dag over den Esquilijnschen
heuvel (na hun gelaat met een masker bedekt te hebben,
opdat de Senaat hen niet herkennen zoude) terugkeeren.
136. Poblicia. Cohen, pi. XXXIII (2) p. 257 (2) fr. 2
Hoofd van Pattas regts gewend, gedekt met een helm,
waaraan de manen van een paard zijn gehecht. Daar boven op ligt een hamer en daaronder is een zespuntige ster.
Kz.: Een naakt man, dragende den strophium (een omslag doek), houdende een spies met de rechterhand vast,
terwijl zijn regter voet op een wapenrusting rust. Voor
hem een trofee, achter hem de voorsteven van een schip
en het opschrift G(ajvs) MAL(Zeoïus).
Borghesi wijst dezen penning toe aan het jaar 655—661
(99—93 v. Chr.) en aan den drieman muntmeester Cajus
Poblicius Matteclus, overleden in het jaar 673 (81 v. Chr.)
in Cilicia, waar hij quaestor van Dolabella (schoonzoon van
Cicero) was. De hamer (matteus) zinspeelt op den naam
MAJjQeolus).
137. Pomponia. Cohen, pi. XXXIV (9) p. 267 (9) fr. 5.
Gelauwerd hoofd van eeno Musa (Zanggodin) regts gewend, daarachter een scepter.
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Kz.: Melpornene (de godin van het treurspel) staande
en face te zien. Zij houdt een knods in de regter-, neerhangende en een masker in de uitgestrekte linker hand
en draagt een dolk op de linkerzijde. Bijschriften Q(vinlvs)
POMPOMVS - MVSA.
De familie Pomponia stamde af van Pompo, een zoon
van Numa Pompilius. Quintus Pomponius Musa liet omstreeks het jaar 690 (64 j . v. Chr.) de negen Musen op
zijne denariën afbeelden, waardoor de voorstellingen, die men
er destijds zich van vormde, zijn bewaard gebleven.
Men vindt ze afgebeeld bij Cohen, pi. XXXIV, no. -4—15.
Opmerkelijk is ook het accent, twaalfmaal geplaatst op al
deze munten, ten bewijze dat de Romeinen de V (even
als nu nog de Duitschers) als ou uitspraken. 1)
138. Porcia. Cohen, pi. XXXV (4) p. 269 (4) doch bij
Cohen is het hoofd van Pallas regts gewend, met gevleugelden helm en daarachter X , doch deze heeft de lange,
stijve lokken van de Apotto hoofden op de meeste munten
der familie Calpurnia. (Co/ien, pi. I X , no. 3—21).
Kz.: Victoria met een tweespan in galop, regts gewend.
Onder de paarden: C(ajus) CATO.
In de afsnede ROMA.
Deze munt heeft betrekking tot Cajus Cato, den vader
van Cato van Utica. Geslagen omstreeks 660 (94 v. Chr.).
139—140. Renia. Cohen, pi. XXXVI, p. 278 (1).
Pallas hoofd, regts gewend, met gevleugelden helm.
Daarachter X.
Kz.: Juno Moneta? (Munïbeschermsler) in een door twee
geiten getrokken wagen. Zij houdt een scepter en een
1) Desgeüjks de C als K. Ouculus (de koekoek) luidde koekoeloes.
Zie Henri Colieris stuk; Sur la veritable prononciation du Latin d'après
les medailles antiques. Revu de Num, (française) 1854, p. 296—304.
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zweep in de handen. Onder de geiten leest men G(ajus)
EENI(ws) en in de afsnede KOMA.
C. Renius is een onbekend persoon, evenals het geheele
geslacht Renia. Cavedoni bepaalt het munten er van als
omstreeks het jaar 570 (184 v. Chr.) geschied, doch Cohen
vindt dat de elegante vorm der voorstellingen eenen jongeren tijd van muntslag wettigen.
141—142. Rubria. Cohen, pi. XXXVI (1) p. 280(1)
fr. 2.
Gelauwerd hoofd van Jupiter, regts gewend. Daarachter
een scepter en DOSSEN(t's).
Kz.: Kar, getrokken door vier paarden naar de regterzijde. Daarop ligt een bliksemstraal en een vliegende Vietoria verheft zich daarboven of daarnevens. In de afsnede
L(vcivs) RVBRI(us).
143—146. Cohen, pi. XXXVI (2) p. 280 (2) fr. 3.
Jiino hoofd met sluijer en diadeem, regts gewend, daarachter een scepter en DOS(sem«).
Kz.: Kar, regts gewend, getrokken door vier paarden,
daarboven een vliegende Victoria. Op de kar is op de
eene zijde een paauw (?) afgebeeld.
In de afsnede h(vávs) RVBRI(us).
Onder de acht praefecten, die J. Caesar te Rome achterliet vóór zijn vertrek naar Spanje, bevond zich een Rvbrivs,
aan welken de oudere numismaten dezen denarius toekennen , maar Cohen wil ze om den ouderen vorm toekennen aan
den vader van dezen praefect. Cavedoni denkt, dat deze
denariën dagteekenen van 668—669 (86—85 v. Chr.).
De harren die er op voorkomen zijn geene quadrigen
(vierspanwagens) en zij gelijken ook niet op zegewagens.
Het schijnen de karrren te zijn van de drie godheden van
liet Kupitool Jupiler, Juno en Puïlas.
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147. Savfeia. Cohen, pi. XXXVI (1) p. 186 (1).
Hoofd van Paüas regts gewend, gedekt met een gevleugelden helm. Daarachter X.
Kz. : Victoria in een wagen, getrokken door een galopperend tweespan, regts gewend. Zij houdt een zweep in
de regter hand.
Onder de paarden leest men L(vcms) SAYF(«jws).
In de afsnede ROMA.
L. Savfejvs is een onbekende plebejer. Met Cohen (p.
286) gelooven wij, dat Cavedoni de oudheid dezer munt
omstreeks het jaar 554 (200 v. Chr.) stellende, te hoog
opklimt, en de goede type en het veelvuldig voorkomen
pleiten daartegen. Ook het exemplaar te Onna gevonden,
is te goed bewaard om 200 jaren in omloop te zijn geweest.
148. Scribonia. Cohen, XXXYI (2) p. 288 (9) fr. 9,.
Kegts gewende buste met diadeem blijkens het daarvoor
geplaatste bijschrift van de godheid Bonus Eventus (Gt>eden uitslag).
Daarachter de naam LIBO.
Kz.: Een putswand of muur, waaraan een lier en twee
lauwertakken zijn gehecht. Op het onderste gedeelte er
van liggen muntmeesters werktuigen, een knijptang en twee
stempelijzers. 1)
Op- en onderschrift PVTEAL SCEIBOÎT(TO}W). (De
Scriboniaansche puf).
Cavedoni vermoedt, dat deze munt is geslagen in 550
(204 v. Chr.) en dat Libo praetor was in 561 (193 v. Chr.);
Deze zelfde putswand met twee lauwertakken versierd en
waartegen een (muntmeester)hamer leunt, komt ook met het

1) Bij Cohen p. 288 staat: „een hamer, knijptang en stempelijzer."
(coin.

Ce dernier symbole est assez rare).
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opschrift Pvteal Scribo(nivm) Libo voor op een gouden en
zilveren mnnt der familie Aemilia Scribonia. (Cohen, pi.
I no. 10, p. 10 (10).
Feslus verhaalt ten opzigte der put, dat Scribonius, die
door den Senaat was belast geworden om de heilige plaatsen op te zoeken, die door den bliksem waren getroffen
geweest, een put voor het atrium (voorportaal) van den
tempel van Minerva liet maken , omdat op die plaats een
tempel, door den bliksem getroffen, had gestaan, (hetgeen
men niet wist) vermits het verboden was om plaatsen,
die door den bliksem getroffen waren, te overdekken. Zulke
plaatsen moesten altijd onbedekt blijven.
Bonus eventus was eene godheid, aangebeden of vereerd
door de Romeinen in den trant van andere dergelijke, b.v.
Fortuna (het goed geluk), Spes (de hoop) enz.
Te Benevento bestaan gedenkteekenen die betrekking
hebben tot de familie Scribonia, waaruit men zoude opmaken , dat dit geslacht van daar afkomstig was. De overeenkomst tusschen Bonus Eventvs en Beneventum bevestigen
deze meening. Dergelijke gezochte overeenkomsten hebben
wij reeds meer op onze munten aangetroffen.
149. Sergia. Cohen, pi. XXXVII (1) p. 294(l)fr. 2.
Pallets hoofd regts gewend en met een gevleugelden helm
gedekt. Daarachter ROMA * en daarvoor EX. S(enatvs)
C(onsvlto) (Volgens raadsbesluit).
Kz.: Een naar de linkerzijde galopperend ruiter, gehelmd , houdende een schild in de regterhand en een zwaard
en een afgehouwen menschenhoofd bij de haren in de linker hand.
In het veld Q(uaestor). In de afsnede M(arciis) SERGl(t's) SILYS.
Deze (zooals Cohen zegt (p. 295) zeer interessante munt
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stelt waarschijnlijk een ruiter standbeeld voor , opgerigt ter
eere van Marcm Serç/ius, een man van buitengewone dapperheid , die uitmuntte in de oorlogen tegen de Galliërs en
Hannibal. Drie en twintig malen iu twee veldslagen getroffen, verloor hij zijne regterhand in den tweeden slag.
Hij liet zich een hand van ijzer maken, na vier malen
alleen met de linker hand te hebben gevochten. Van daar,
dat deze munt hem ook voorstelt liet zwaard voerende en
het afgehouwen hoofd van een vijand vasthoudende met de
linker hand.
Deze munt is geslagen omstreeks het jaar 654 (100 v.
Chr.) door een overigens onbekende quaestor van hetzelfde
geslacht,
genaamd Marais Sergius Silus.
b
150. Servilia. Cohen , pi. XXXVII (3) p. 295 (3) fr. 2.
Regts gewend hoofd van Pallas, met gevleugelden helm.
Daarachter een krans en daaronder een * en ROMA.
Kz.: De Dioscuren te paard, maar Casior en Pollux rijden in tegenovergestelde rigting.
In de afsnede C(cyW) SERVEILI(ys) M(ara) ¥(ilivs).
Cohen zegt p. 298, dat deze munt niets bijdraagt om de
geschiedenis op te helderen, gelijk andere munten dier patricische familie.
De spelling Seroeilia voor Servilia duidt ecnen betrekkelijk lioogen ouderdom aan.
151. SUia. Cohen, pi. XXXVIII p. 301 (1) fr. 3.
Vz. van den aldaar afgebeelden denarms. Incusa (diep
ingeslagen). Aan do Kz.:
Pallas hoofd links gewend, met een pickclhaube en een
schild, waarop een rennende ruiter is afgebeeld. Boven
haar hoofd een kwartiersmaan en voor haar een *. Achter
haar ROMA.
14*
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De Kz. ontbreekt, i)
Volgens Cavedoni zoude deze munt omstreeks het jaar
650 (104 v. Chr.) geslagen zijn.
152. Spurüia. Cohen, pi. XXXVIII p. 304 (1) fr. 3.
Regts gewend hoofd van Pallas, met gevleugelden helm,
daarachter een X. (Denarius).
Kz.: Diana met een tweespan regts gewend, rennende.
Zij houdt een stokje in de regterhand.
Onder de paarden leest men A(vlvs) SPVRI(iws) ROMA.
Cavedoni gelooft, dat deze munt omstreeks het jaar 557
(197 v. Chr.) door eenen verder onbekenden Aulus Spimus
of door eenen muntmeester Aulus Spurilius is geslagen.
153. Titia. Cohen, pi. XXXIX (1) p. 313 (1) fr. 2.
Gebaard hoofd met gevleugelden diadeem, regts gewend.
Kz.: De Pegasus of het steigerende, gevleugelde paard,
staande op een voetstuk, waarop men leest Q,(vintvs) TITI(WJ).
Met dit gebaard hoofd, zegt Cohen p. 314, hebben de
numismaten veel te stellen gehad.
De slotsom is, dat er niets als gissingen over te geven
zijn, welke godheid het voorstelt.
154. Tüia. Cohen, pi. XXXIX (2) p. 314 (2).
Eegts gewend met klimop omkransd hoofd eener Bacchante. Kz. als no. 153.
Naar aanleiding van muntvondsten, waarin dergelijke
munten van de plebejisohe familie Tüia zich bevonden,
bepaalt Cavedoni het slaan er van op het jaar 660 (94
v. Chr.). Men meent, dat deze familie afkomstig was van
Campania, Alba. of Prentani.
1) Deze stelt het omrasterde perk der Comitia (vergadering en
stemplaatsen) voor op het oogenblik der stemming. Een man geeft
aan een ander een stemtafeltje en een derde werpt er een in een
mand enz.

Wumkes.nl

DE VONDST VAN ONNA.

353

155—158. Tituria. Cohen, pi. XXXIV (1) p. 315—
316 (1).
Regts gewend, naakt hoofd van Tatius. Daarachter
SABIN(i>s).
Kz.: Victoria ia een wagen getrokken, door twee naar de
regterzijde galopperende paarden. Zij houdt eene krans in
de regter hand. Onder de paarden leest men: L(wû>s)
TIT VRI(vs). In de afsnede een symbolum.
(Vier stuks, waarvan een geschonden en Kz. afgesleten).
159. Een vijfde exemplaar heeft (vrij duidelijk) op de
Kz. A. T I T V R I ( Î W ) (niet bekend bij Cohen).
Het hoofd van Tatius, den aanvoerder der Sabijnen, en de
op andere penningen dezer familie voorkomende afbeeldingen
der Sabijnsche maagdenroof en van den dood van Tarpeja,
duiden aan dat de familie Tituria eene Sabijnsche was.
Cavedoni oordeelt dat zij geslagen zijn in het jaar 666
(88 v. Chr.) en kent ze toe aan Lucius Titurius Sabinus,
vader van Quintus Titurius Sabinus, onderbevelhebber van
Julius Caesar in Gallie in het jaar 696 (58 v. Chr).
160. Tullia. Cohen, pi. XXXIX, p. 318 (1) fr. 2.
Borstbeeld van Pallas regts gewend met gevleugelden
helm. Daarachter E.0MA.
Kz.: Victoria in een door een vierspan in galop naar de
regterzijde getrokken wagen, een palm en krans in de
handen houdende.
In de afsnede M.(arcvs) TVLLI(us).
Onder het vierspan X (X assen, decussis of denarius).
Deze munt, vroeger verkeerdelijk aan Marcus Tullius Cicero
toegekend, is met meer waarschijnlijkheid door Cavedoni
toegewezen aan Marcus Tullius Decuba, consul in 673(81
j . v. Chr.). Hij gelooft zelfs, dat het merk X , dat zich
op dezen denarius bevindt, eene zinspeling is op zijnen
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bijnaam Decuba. Bij gevolg zou deze munt geslagen zijn
in het jaar 657—660 (97—94 v. Chr.).
161—162. Urbinia Mantia Clandia, Colien, pi. XL
(2) p. 319 (2).
Regts gewend hoofd van Palias met gevleugelden helm,
gedekt, daarachter een onbekend symbolum.
Kz.: Victoria in een wagen getrokken door drie paarden,
waarvan een als voorspan.
In de afsnede AP(piiw) CL(a«Ims) T(itus) M(anüivs)

Q (vinlvs) Yü(binivs).
Borgheú heeft het eerst dezen denarius toegewezen aan
driemannen inuntmecsters , die terzelfder tijd dit ambt bekleed
hebben. Zij zijn geslagen in 659—663 (95 -91 v. Chr.).
163--165. Veluria. Cohcn , pi. X L I , p. 328 (1) fr. 3.
Borstbeeld van Mars regts gewend, met oen helm,
versierd met een pluim en haarbos, gedekt. Daarachter
Tl(berivs) YET(wws).
Kz.: Twee tegenover elkander staande krijgslieden, beide
gehelmd en gewapend met eene hasta (lans) en een dolk
in den gordel.
Zij raken met een stok eene zeug aan, die door een geknield persoon in zijne armen gedragen wordt. Daar boven
leest men: IIOMA.
Deze voorstelling duidt een verbond aan.
Welk verbond weet men niet, doch vermits bij Feslus
op eene verminkte en onvolledige plaats sprake is van een
Veturius en van een verbond, zoo heeft Cavedoni deze munt
aan de familie Veluria en niet aan die van Vettia toegewezen, als geslagen omstreeks het jaar 650 (104 v. Chr.).
166—168. Vibia Pansa. Colum, pi. XLI (3) p. 329 (3).
Gelauwerd hoofd van Apollo, regts gewend, daarvoor een
symbolum. i) Daarachter PANSA.
Ij (162) Ingeslagen, met een A en (163) met ( ).
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Kz.: Palias in een wagen, getrokken door een naar de
regterzijde galopperend vierspan. Zij draagt een trofee en
lans. In de afsnede C(ajvs) VIBIVS G(aji) F(iüvs).
169—173. Vibia. Cohen, pi. XL (4-) p. 329 (4).
Gelauwerd hoofd van Apollo, regts gewend, met de hairen en boiicles; daarvoor een symbool en daarachter PANSA.
Kz.: Nagenoeg als nos. 162—168.
174.
Vibia. Cohen, pi. XL (7) p. 330 (7) fr. 10.
Gelauwerd hoofd van Apollo regts gewend, met gekruld
haar. Daarachter PAJSTSA.
Kz.: Ceres, loopende naar de regterzijde en een paar
fakkel? in de handen houdende. Bene zeug gaat haar voor.
Achter haar leest men C(ajvs) VIBIVS C(ajï) F(ilivs).
Volgens de depols of muntvondsten zijn deze drie soorten
van penningen (waarvan no. 174 vrij zeldzaam is) toe te
kennen aan Cajus Vïbius Pausa, die, in de prosciïptie van
Sulla betrokken, omkwam in het jaar 673 (81 v. Chr.) en
die de vader was van Vibim Pansa, consul in 711 (43
j . v. Chr.).
175. Voconia Julia. Cohen , pi. XLII (2) p. 336 (2) fr. 20.
Gelauwerd borstbeeld van Julius Caesar regts gewend,
daarachter een lituus of wichelaars staf.
Kz.: Ben links gewend loopend kalf. Daarboven en on-

der Q(rmlv.s) YOCONIYS

YITYLYS.

Deze zeldzame denarius is geslagen tusschen de jaren
711—712 (43 of 42 v. Chr.). Het kalf zinspeelt op den
naam Vitulus.
176—177. Volteja. Cohen, pi. XLII (2) p. 337 (2) fr. 2.
Borstbeeld van Palias regts gewend, met gelauwerden
helm gedekt. Achter haar een symbool. 1)
1) Op no. 1/3 zijn drie letters ingeslagen \) S K ; de symbolen van
beiden verschillen.
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Kz.: De godin Cybele in een wagen door een tweespan
leeuwen getrokken. In het veld een getal in grieksche
letters (A B enz.).
In de afsnede M.(arcus) VOLTEI(vs) M(am) F(ilivs).
178—179. Volteja. Cohen , pi. XLII (3) p. 337 (3) fr. 3.
Bacchiïs hoofd regts gewend, omkransd met klimop en
druiven.
Kz.: Ceres op een voertuig, getrokken door twee slangen. Zij houdt twee toortsen in de handen. In het veld
een symbool.
In de afsnede M(arcra) YOLTEI(>s) M(arci) F(üivs).
Marcus Voltejus is onbekend. De munten door ons beschreven , zijn volgens Cohen omstreeks het jaar 674 (80
v. Chr.) geslagen. De eerst beschrevene is de eenige
Consulaire munt met grieksche cijfer-letters.
CONSULAIRE

MUNTEN (onbestemd), ook door den
slechten toestand er van.

180. Regtsgewend hoofd gehelmd.
Kz.: Regtsrennend paard voor een wagen.
181. Regtsgewend Palias hoofd, daarachter E of r n ,
Kz.: Tweespan regts gewend in galop.
183. Regts gewend gehelmd hoofd.
Kz.: Driespan 2 -f- 1 — Urbinia.
183. Regts gewend hoofd gelauwerd.
Kz.: Vierspan regts.
Corndiatf). Cohen, pi. XIV (7)? p. 103 (22) fr. 3.
184. Regts gewend hoofd?
Kz.: Tweespan in galop en . . ENTV(?).
185. Afgesleten.
186. Half: kop Kz.
Camia (?). Cohen, pi. X (10) p. 77 (10) fr. 18.
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Regts gewend hoofd. Daarachter Caesar Avgvst(vs).
IVS en twee dolken. (?)

KEIZERSMÜNTEN.
Cohen, vol. I , p. 49 no. 63 fr. 4.
188. Regts gewend hoofd.
Kz.: (Caesar 4u)GYSTVS en twee lauwertakken.
489. Cohen, vol. I , p. 51 no. 8 3 , fr. 6.
Regts gewend gelauwerd hoofd. Daarachter AYGVSTVS.
Daarvoor DlVI ¥{ilivs) , d. i.: Avgvstvs, zoon van den vergoden of onder de godheden opgenomen Julius Caesar.
Kz.: Rennende ruiter met opgeheven linker arm. Achter
hem drie standaards.
In de afsnede AVGVSTVS, boven aan (sporen van)
G(ajvs) CAESAR.
Geslagen in het jaar 2 vóór Chr. geb.
190—198. Cohen, vol. I , p. 52, no. 87.
Regts gewend gelauwerd borstbeeld van Octavius Augustus.
Omschrift: CAESAR AVGVSTVS DIVI F(ilivs)
PATER PATRIAE (Vader des Vaderlands).
Kz.: Zijne twee zonen Cajus en Lucius staande. Ieder
hunner houdt eene hasta (lans) en een rond schild vast.
Tusschen hen is een lituus of kromme wichelaarsstaf geplaatst. Omschrift: G(ajvs) Jj(vcivs) A.(vgvsti) ~F(ilii) CO(n)S(vles) DESIG(noit) PECNC(tpes)
IYYENT(vtis).
Cajus en Lucius Caesaren, zonen van Augustus, aangewezen Consuls, hoofden der jeugd, (dat is) de eersten onder
de Equites (Ridders).
Geslagen omstreeks het jaar 2 vóór Chr.
(Deze type is zeer veel door de barbaren nagemaakt).
199. Cohen, vol. I , p. 6 5 , no. 226 fr. 5.
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Regts gewend bloot hoofd van Augustus en CAESAE
AVGVSTVS.
Kz.: &(enatvs) 'P(ppvlvs) Q(vé) R(omanivs) CL(V) op
een schild.
200—217. Cohen, vol. I , p. 119, no. 2.
Regts gewend gelauwerd hoofd en TI(berivs) CAESAR
DIVI AVG(üsti) F(ilivs) AVGVSTVS.
Kz.: Livia (zijne moeder) gezeten , regts gewend. Zij
houdt een scepter en bloem in hare handen.
Omsehrift: PONTTF(&c) MAXIM(vs),
Geslagen in het jaar 768 der stichting van Rome, zijnde
het jaar 15 onzer jaartelling en de jongste munt van beide
vondsten.

TOEVOEGSEL.
In het Verslag van de Commissie van bestuur van het
Museum van Oudheden in Drenthe, aan de Gedeputeerde
Staten over 1884 aangeboden, leest men op bl. 6 het
volgende:
»Op een bericht in de dagbladen omtrent de vondst eener
;>groote collectie Romeinsche munten onder Havelte, heeft
»de Voorzitter der Commissie (Mr. L. OldenlM-is Gratama)
»en daarna ons medelid Mr. Scheffer, zich gewend tot den
»Burgemeester dier gemeente , den correspondent van het
«bestuur P. A. Derks, met verzoek om inlichtingen, zonder
»met eenig antwoord te worden vereerd. Later evenwel
»heeft Dr. Ilartogh Heys ter vergadering een twintigtal dier
»munten vertoond en is hij op zijne verklaring, dat hij ze
»van den correspondent Derks voor ƒ20.-— à /'25.— beskomen konde, tot den aankoop gemachtigd."
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Op bl. 8 worden die munten opgegeven.
Onze orde volgende, vermelden wij:
1—5. Antonia, pi. V, nos. 3 7 , 3 9 , 4 0 , 57 e n . . . ?
(allen in onzen aankoop aanwezig).
6—8. Carisia, pi. X , ( 1 , 3 en 8). (Desgelijks).
9. Cornelia, pi. XIV, (10). (Desgelijks).
10. Julia, pi. X X , (10). Desgelijks).
11. Maenia, pi. X X V , (2). Ontbreekt bij ons. Cohort
p. 195 (5) fr. 2. Hoofd van Pattas regts gewend, met
gevleugelden helm. Daarachter *.
Kz.: Victoria met vierspan in galop, houdende eene
krans. Onder de paarden V(vblivs) MXE(nlrs) A'^T (intinv)
eii daaronder ROMA.
Deze Publius Maenius AnUaticiis was een afstammeling
van Cajus Maenius , die na zijne zegepraal over de Antiaten
in het jaar 416 (338 v. Chr.) den bijnaam Antiaticiis verwierf en dien aan zijn nageslacht overleverde.
Waarschijnlijk geslagen volgens Cavedoni in het jaar
594 (160 v. Chr.).
42. Marcia, pi. XXVI (7). Wij bezitten wel no. (Jen
8 , doch (7) ontbreekt. Cohen, p. 202 (17) fr. 2.
Borstbeelden van Numa Pompüius en van Ancus Marcivn
(nevens elkander) met diadeem regts gewend.
Kz.: Een ruiter met spitse muts, twee paarden berijdende ; hij heeft een lange zweep in de hand.
Onder de paarden twee vogeltjes. In de afsnede C(ajcs)
CENSO(nn«s).
Geslagen omstreeks het jaar 668 (86 v. Chr.) door
Cajus Marcius Censorinus, zoon van den redenaar Censorinus, door Sulla omgebracht.
13. Mussidia, pi. XXIX (3). (Ook deze is niet bij ons
aanwezig). Cohen, p. 228 (4) fr. 10.
15
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Gevleugelde buste van Victoria regts gewend.
Kz.: Victoria met tweespan in galop regts gewend.
Boven en onder L(vàvs) MVSSIDIVS LONGVS.
De familie Mussidia is slechts door munten bekend.
Geslagen omstreeks het jaar 715 (39 v. Ohr.).
14. Plancia, pi. XXXII. (Aanwezig).
15—16. Vibia, pi. XLI (18). Cohen, p. 332 (24)
fr. 2. Ontbreken.
Bacchits hoofd regts gewend, gekroond met klimop en
druiven.
Kz.: Een pantherdier staande tegen of klimmende op een
altaar, op hetwelk een masker van Pan, (den god des
velds) en een thyrsus (Bacchus staf) ligt.
In de afsnede G(ajvs) VIBIVS VARVS.
Deze muntmeester sloeg deze munt in het jaar 716
(38 v. Chr.).
17. Voïteja, pi. XLII (2) is bij ons aanwezig.
Desgelijks 18. Augustus (Cohen, I no. 87, p. 52), doch
19. Augustus (Cohen, I p. 58 no. 153fr. 10) ontbreekt.
Regtsgewend hoofd AYGVSTVS DIVI F(Üivs).
Kz.: Diana , loopende naar de regterzijde met torenkroon,
een boog dragende en uit haren pijlkoker een pijl trekkende. IMP(erator) XII SICIL(me).
20. Tiherhis (Cohen, I p. 119 (2) is aanwezig.
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I
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Antonia.
37.
38—39. »
40—41. »
42.
43—44. »
45—46. »

Cohen V
»
V
V
V
V
V

47.
48—50. Caec'dia.
»
51—52.
53.
54.
55—60 Calpurnia.
61. Calpiirnia Servilia.
Carisia.
62.
63.
64.
65—66. »
Cassia.
07.
Claudia.
68.
»
69.
70.
71—74. Cordia.
»
75.
76—79. Cornelia.
80.
»
81.
82. Cornelia Pompeja.
83—84. Crepiisla.
85.
Fabia.
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»
»
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»
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»
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»
»
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»
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55.
Medailles Consulaires.
56.
57. Assen, Dr. M. (4).
63. (
66. } Médaüles Comulaires.
als J 36—44 doch de cijfers
der legioenen zijn afgesleten.
72.
Assen, Dr. M. (5).
5.
6.
7.
Medailles Consulaires.
9.
15.
24.
4. Assen, Dr. M. (6).
2. Médaüles Consulaires.
o
O. Assen, Dr. M. (7).
»
» » (8).
8.
7.
2.
3.
6.
Medailles Consulaires
1.
2.
7.
10 Assen, Dr. M. (9).
16
20.

VI
VIII
VIII
VIII
VIII
IX
X
X
X
X
X
XI
XII
XII
XII
XIV
XIV
XIV
XIV
XV
XV
XVI
XVII 2.
XVII 4.
XVII 5.
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88— 89. Fannia. Cohen
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»
1.
3)
Furia.
XIX 3.
93.
Medailles
»
XIX 1.
94.
Herennia.
Hosidia.
XIX 1.
95.
Consulaires.
»
96.
Hostüia.
XIX 1.
5)
97—•98. Julia.
XX 5.
.9
XX 9.
99—-1OO. »
»
101- - 1 0 2 . »
XX 10. Assen, Dr. M. (10)
XX 17.
103—104. »
»
»
XX 22.
105.
XX 28.
106.
»
2,
5)
Junia.
107.
Medailles
S
108- - 1 1 2 . »
XXIII 6.
Consulaires.
B
XXIII 7.
113—114. »
115. Junia Servüia. s XXIII 11.
»
116- —117. Licinia.
XXIV 1.
Lottia.
XXV 2.
118.
y> XXVI 6 met I
119.
Marcia.
(Maenia XXV (2) Assen (11).
Marcia.
120.
XXVI 6 met VIII
XXVI
(7) Assen (12).
(Marcia
Medailles
»
Cohen XXVI 8.
121.
Consulaires.
9.
122—123.
»
D XXVI
Eenzijdig Incusa.
D XXVII 2.
Memmia.
124.
»
s
2. Met S vóór de buste
125.
Medailles
126.
XXVII 3.
Consulaires.
127.
Minucia.
XXVII]: ï.
»
128.
» xxvrfl 3.
Musidia XXIX (3) Assen (13).
(
Medailles
129.
Naevia. Cohen XXIX
o
130.
O.
Consulaires.
Norbana
» XXX

xvm
xvin

xxn

xxvn
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Pupia.
Cohen XXX 4 .
131.
Papiria.
» XXX i132.
Pinaria.
» XXXT 2.
433.
XXXII 4.
134.
Plancia.
Plautia.
XXXIV 7 .
135.
» XXXIIÏ 2.
436.
Poblicia.
437.
Pomponia. » XXXIV 9.
438.
Porcia.
XXXV 4.
439—440. Renia.
XXXVI
444--442. Rubria. » XXXVI 4.
» XXXVI 2.
443--446. »
Saufeia.
XXXVI
447.
Scrïbonia. » XXXVI 2.
448.
» XXXVII 4.
Sergia.
449.
» XXXVII 3.
Ser•villa.
450.
XXXVIII
8ilia.
151.
XXXVIII 4.
Sp'Urilia.
452.
XXXIX 4.
153.
Til ia.
s XXXIX 2.
y>
454.
XXXIX 4.
455—158. Tituria.
XXXIX i ,
y>
459.
Tuttia.
460.
161--462. Urbinia
Mantia Claudia
463--465. Veturia.
466--lQ8.VibiaPmisa

i
Medailles

î
(
)

Consxlai res.

Assen (14).
N

Medailles
Consiïlaires.

(ïncusa).
Medailles
Consiïlaires.

doch met
A TITVRI(vs).

XXXIX 4. -)
XL
XLI
XLI
XLI
XLI

1.
4.
3.
4.
7.

Medailles
Consiüali'es.

ï
169-- 4 7 3 . >^
»
Assen (15—16).
»
»
174.
Vibia. XLIAssen (18)
175. Voconia Julia. Cohen XL1I 2, Medailles Co>isuküres
XLII 2. Assen (47).
476—177. Votteja.
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178—179. Votteja, Cohen XLI 3. Medailles Consulaires.
) Vz. Reets gewend hoofd gehelmd,
180 1
' i Kz. »
»
paard voor een wagen.
} Vz. »
» Pallas hoofd waarachter E of r n .
181. Tr
,
•
,
iï;
) Kz. »
»
tweespan m galop.
g
) Vz. »
»
gehelmd hoofd.
§L
182 ï
5~
~") K z . »
»
driespan 2 - j - 1 =z Urbinicu \ *
i Vz. »
»
hoofd, gelauwerd.
3"
4 8 3 . Tr
.
1
; liz.
B
»
vierspan.
«s.
184. Cornelia(!) Cohen, pi. XIV (10)? p. 103 (22).
|
185.
Afgesleten.
186. Fragment. Vz. Kop regtsgewend. Kz. Gesleten.
187.
CarisiaQ) Cohen, pi. X (10) p. 77 (10).
/
188. (Cohen, Medailles Impériales. Ed. T. I. p. 49 no. 63.
189.
Cohen I , p. 5 1 , no. 83.
190—198.
Cohen I , p. 5 2 , no. 87. ••- Assen (18)
Assen (19) Cohen. 1, p. 58 no. 153.
199.
Cohen I , p. 6 5 , no. 225.
200—217. Cohen I , p. 119, no. 2. Tiberiiis en Livia,
A°. 15 onzer jaartelling. — Assen (20).
Van 3 of i verschillende stempels kenbaar aan de verschillende vormen der pooten van de stoel, waarop IJ via.
is gezeten.
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DE VONDST VAN FEINS.
I. Acilia. Colien, pi. 1 no. 3 p. 5 (11) fr. 2. Als
no. 2—4 van den vondst van Onna, doch de naam M.
ACILIVS staat verticaal en niet in halven kring zooals bij
Cohen achter het beeld van Saïvs.
II. Anlonia. Cohen, pi. III no. 4 fr. 8 p. 24 (5) T.
I. p. 32 no. 1 fr. 8.
Regts gewend bloot hoofd van Marais Antonius.
Omschrift M(arcus) ANTON(tus) IMP(emtor) III VIR
(trivmvir) R(ei) VCyblicae') G(onstitvendae) zonder ster of
lituus (wichelaarsstaf) er onder, die trouwens ook volgens
de verbetering bij Cohen op T. I. p. 32 (1) T. YI p. 607
{Errata Général) gegeven, slechts soms voorkomt.
Kz.: Regts gewend bloot hoofd van Octavius.
Omschrift CAESAR IKP(erator) III VIR R(eï) Vivblicae)
G(onsiitvendae).
Geslagen volgens Cohen in het jaar 711 (43 v. Chr.).
III—X. Anlonia. Legioenmunten.
III.
Cohen, pi. Y no. 39. Leg(ió) II als te Onna no.
10—19. Yz. met twee ingeslagen figuren.
IY. Cohen, pi. Y no. 41. Leg(io) LUI bij Onna no.
22—23 met als Cohen Y no. 42 het getal IV.
Y—YI. Cohen, pi. Y no. 42. Leg(io) VI als Onna
no. 27 (2 stuks).
15*
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VIL Cohen, pi. V no. 53. Leg(io) XIII was hij Onna
niet aanwezig.
YIII. Cohen, pi. V no. 57. Leg(io) XVI als bij Onna
no. 40—41.
IX. Cohen, pi. V no. 59. Leg(io) XVIII was bij Onna
niet aanwezig. (Cohen fr. 3).
X. Cohen, p. V no. 64. Leg(io) XX ontbrak ook in
den vondst van Onna.
XI. Calidia Fulvia. . Cohen pi. VIII (1) p. 68 (1).
Regts gewend hoofd van Pallas met gevleugelden helm ;
daarvoor *.
Kz.: Victoria met een tweespan in galop, eene krans
vasthoudende. Onder de paarden en in de afsnede M(cwcus)
CALLD(ms) Q(vintvs) M.(etettvs) GN(aevs) ¥(vlvivs).
Men weet van dezen persoon of zijne familie Calidia
niets af. De oude vorm brengt ze tot het jaar 594 (160
v. Chr.).
XII. Calpurnia. (Afgesleten). Cohen pi. I X , 1 5 , 16,
19 enz.
Regts gewend hoofd van Apollo.
Kz.: Regts gewend rennend paard.
XIII. Calpurnia pi. IX (15) p. 11 (22) als Onna no.
55—60.
XIV. Calpurnia pi. IX (19) p. 72 (26) fr. 3.
Links gewend hoofd van Apollo met diadeem. Daarachter L.
Kz.: Genius te paard, in galop, links gewend, een fakkel houdende. (Zeer afgesleten).
Bij Cohen met C(ajus) PISO L(wii) ¥(ilivs) FRVGI.
Waarschijnlijk geslagen door een zoon van den p~raeior
Lucius (Piso) die dit ambt met den heruchten Verres in
het jaar 680 (74 v. Chr.) bekleedde. Zij herinnert aan de
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volksspelen die de consul Calpumius Piso in het jaar 620
(134 v. Chr.) gaf. Deze werd Frugi, d. i. woedeman
bijgenaamd, om zijne onkreukbaarheid.
XV. Claudia ? Regts gewend hoofd gehelmd. Daarachter twee pijlen.
Kz.: Vierspan? regts gewend, Bijna geheel afgesleten.
Vergelijk Claudia pi. XII (3) ook bij Onna gevonden
no. 69 en Julia XX (3) (5) (6).
XV*. Claudia. Cohen, pi. XII (6) , als Onna no. 70.
(Fragment).
XVI. Cornelia. Cohen pi. XV (23) p. 107 (51) fr. 4.
Venus hoofd regts gewend, met diadeem en myrtenkrans.
Achter haar een scepter en 8(enatvs) G(onsvito).
Kz.: Drie trophaeen of zegeteekens tusschen het praefericulum (offervat) en de lituus (wichelaars roede). In de
afsnede een monogram FAVS?(tus)?
Deze munt is ten tijde van Sulla geslagen door zijnen
zoon Faustus, schoonzoon van Pompejus en quaestor urbanus
in het jaar 700 (54 v. Chr.). Sulla had, blijkens munten, de
bijnamen Faustus en Felix aangenomen, uithoofde van het
geluk, dat alle zijne ondernemingen vergezelde en om te
doen gelooven, dat hij zich zelven zoo gelukkig beschouwde
als hij bij het algemeen er voor doorging. Toen zijne vrouw
Meldla van tweelingen beviel, noemde hij ze dan ook
Faustus en Fausta.
XVII. Fonteja. Cohen, pi. XVIII (9) p. 141 (15) fr. 4.
Gehelmd hoofd van Mars regts gewend, dragende (of
daarachter) een zegenteeken.
Omschrift P(yblivs) FONTEJVS V(vbln) ¥(üivs) CAPITO

III VIR (trivmvir).
Kz,: Een ruiter gedekt met een helm, waarop een punt
(pickelhaube), in galop, bedreigt met zijn lans twee onder zijn
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paard liggende vijanden, die wapenloos zijn, want helm,
schild eii boog zijn daarnaast geplaatst. De eene man
heeft een vredetak? in de hand.
Omschrift MAN(ius) FÖNTfâvs) TU(ibvnvs) MIL(itom).
Manius Fontejvs krijgsoverste. (Bij ieder Legioen (4200
man) waren er zes.
Deze munt moet tegen of omstreeks het jaar 667 (87
v. Chr.) geslagen zijn tijdens Manius Fontejiis drieman
muntmeester was. Later was hij praetor en proconsul te
Earbonne. Hij is dezelfde die door Cicero verdedigd werd.
Deze maakt ook melding van zijn trhimviraat en quaesturn.
XVIII. Julia. Cohen pi. X X , (9) p. 156(10). Cohen,
Descriplion T. I. p. 7 (5) met Aeneas, zijnen vader Anchises
en het palladium torschende, komt overeen met no. 99-—•
100 van den vondst van Onna, maar is geschonden. (Gesl.
50 j . v. Chr.).
XIX. Julia. Cohen pi. XX (16) p. 158 (18) Descriplion I p. 8 (12). Op beide plaatsen geschat op 80 fr.
Hoofd van de Pietas regts gewend, met eikenloof bekransd, 1 1 1 of J, 1 1 . (Onduidelijke Vz.).
Kz.: Een zegenteeken, aan wiens voet een gevangene
zit. (C)AE|SAR in het veld.
Geslagen in de jaren 7 0 6 - 7 0 8 (48—46 v. Chr.).
Deze heeft betrekking tot Caesars overwinningen in
Gallië en men vermoedt, dat de aan den voet van de trophee liggende gevangene Versintegorix is.
XX. Julia. Cohen pi. XXI (31) p. 164 (58) fr. 4 T.
I. p. 52 (90).
Bloot hoofd van Octavius regts gewend.
Omschrift: BlP(erator) CAESAR DlVI F(ilivs) III VIR
ITER(wn) R(«) F(vblicae) G(onsütvendae).
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(De imperator Caesar , zoon van den vergoden, ten tweeden male drieman tot herstel of' welzijn van het gemeenebest).
Kz.: Julius Caesar staande in een tempel met vier kolommen, de Mtuus of wichelaarsroede in de hand houdende.
Op het fries van den tempel leest men DIVO IVL(io). (Aan
den onder de goden opgenomen Jvlivs). Links een ster,
regts een altaar.
Omschrift: CO(n)S(uQ ITER(wn) ET TER(tio) DESIG(natvs). (Consul voor de tweede maal en aangewezen voor
de derde maal).
Geslagen tusschen de jaren 719 en 726 (35—28 v. Chr.).
Cohen, I p. 52 (90) zegt omstreeks 722 (32 v. Chr.).
XXI. Junia Antonia. Cohen, pi. XXIV (19) p. 177
no. 43 fr. • 6. Cohen , Description I , p. 29 (69).
Regts gewend bloot hoofd van Marais Antonius.
Omschrift: ASTON(ivs) AYG(t*g) IMP (erator) III (lertio) GO{n)S(vl) im8(ignatvs) III {tertio) III Y (trivmvir)
R(ei) P(vblicae) C(onstitvendae).
Kz.: In twee regels :
Mfarcvs) SILAETS AVG(w)
Q{vaestcr) PRO GO(n)S(vl).
Marcus Silanus, die dezen vrij zeldzamen denarius sloeg
in het jaar 719 (35 j . v. Chr.) ten tijde dat Marcus Antonius in Azië en Egypte heerschte, was vroeger legatus
van Julius Caesar bij de Galliërs (wij zouden nu zeggen
Luitenant-Generaal van dezen generaal). Na diens dood
hechtte hij zich aan den drieman Lepidus, die zich voornamelijk van hem bediende om in den zoogenaamden
oorlog van Modena Marcus Antonius (die niet openlijk durfde
te handelen) te ondersteunen. Later voegde hij zich openlijk bij dezen laatstgenoemden, maar gekweld door de be-
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leedigingen, die Cleopatra hem deed ondergaan, verliet hij
dezen en ging tot Odavius over.
XXII. Livineia. Cohen , pi. XXIV (3) p. 187 (3) fr. 5.
Regts gewend, bloot. hoofd van Lucius Regulus.
Kz.: De curuler of raadsheerstoel tusschen zes roedenbundels geplaatst, waarboven en onder L(wu'.s) LI VINEI VS
REGVLVS.
Cohen zegt (p. 188), dat Visconti ten onregte gemeend
heeft dat het hoofd op deze en vijf andere munten der
familie Livineia voorkomende, het hoofd van Atilius Regulus , zoo beroemd door zijne trouw aan zijn eens gegeven
woord en door de barbaarsclie straf die hij in Carthago
onderging, voorstelt.
Borghesi heeft bewezen, dat dit het hoofd is van den
praetor Lucius Regulus, hetwelk zijn zoon, een der prefecten van Rome (praefecti urbani) , benoemd door Julius
Caesar vóór zijn vertrek naar Spanje, op zijne munten
heeft laten snijden.
Hij denkt dat ook de sella curulis en de roedenbundels
meer betrekking hebben tot dezen Lucius dan tot zijnen
zoon, omdat deze, vóór dat hij praetor werd, aedilis geweest was en als gouverneur van een wingewest 'aanspraak
op de bundels had.
XXIII. Lollia. Cohen pi XXV (1) p 190 (1) fr.'10.
Hoofd van de Honos (Eer) regts gewend.
Kz.: HONORIS.
Eene sella curulis of raadsheerstoel tusschen twee koornairen. Daarboven PALIKA.NVS.
Cavedoni kent deze munt toe aan de jaren 708—709
(46—45 v. Chr.)Vergelijk Onna no. 118, p. 338. Lollia (2j.
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XXIV. Papiria. Cohen pi. XXX (2) p. 241 (7).
Regts gewend hoofd van Pallets, met gevleugelden helm.
Daarachter een X.
Kz.: Jupüer met een vierspan regts gewend in galop,
den bliksem slingerende met de regter hand en met een
langen scepter in de linkerhand. Daaronder CAKB(o) en
in de afsnede ROMA. Vergel. Onna no. 132 Ook als
deze geslagen omstreeks het jaar 560 (194 v. Chr.).
XXV. Petülia. Cohen, pi. X X X (1) p. 243 (1) fr. 6.
Regts gewend gelauwerd hoofd van Jupüer.
Daarachter CAPITOLINVS.
Kz.: Een tempel met zes kolommen.
Daaronder PETILLIVS.
Petillius Cœpitoünus, die deze munt sloeg omstreeks het
jaar 711 (43 v. Chr.), is verder niet bekend. Men gist,
dat dit dezelfde Petillius was , die de vriend en de kameraad
van Horatius sedert zijne jeugd geweest is. Zijn bijnaam
Capitolinus (van het Kapitool) gaf hem zeker aanleiding om
den tempel van Jupüer op het Kapitool (nu de overoude
kerk Ara in coelo, door ons ook in Octb. 1871 bezocht) af
te beelden op zijne als muntmeester geslagen munten,
XXVI. Postumia. Cohen pi. XXXV (3) p. 271 (3) fr. 0.
Regts gewend gelauwerd hoofd van Apollo.
Daaronder ROMA, daarachter een ster en daarvoor X.
Kz.: De Dioscuren (Castor en Pollux) staande, ieder eene
lans houdende en hunne paarden latende drinken.
In het veld een halve maan.
In de afsnede A. ALBINVS B(pvrii) ¥(üivs).
Deze munt dagteekent van het jaar 661 (93 v. Chr.).
De voorstelling der Kz. heeft betrekking tot den slag
tegen de bewoners van Latium geleverd bij het meer Regittus, waarin Anhm Posturnius Albu* door eene krjjgslist de
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overwinning behaalde. In dien slag zag men (volgens de
overlevering) twee jonge ruiters, van majestueuser voorkomen
dan aan menschen eigen is, aan het hoofd der romeinsche
ruiterij, al de Latijnen, die zich aan hen opdeden, omver
rennende. Des avonds na dien slag verschenen zij op het
forum van Rome, bedekt met zweet en stof. Zij stapten
af en lieten hunne paarden drinken uit eene bron bij den
tempel van Vesta. Rome, erkentelijk voor hunnen bijstand, rigtte hun een tempel op en dit feit verklaart het
hoe zoo dikwijls op de Romeinsche munten de Dioscuren
voorkomen.
XXVII.

fr. 3.

Postumia.

Cohen, pi. XXXV (6) p. 272 (7)

(Radiata).

Vrouwenhoofd, links gewend , gesluierd met loshangende
hairen. Het gelaat drukt droefheid uit.
Daarachter HISPAN(m) (Spanje).
Kz.: Een man in toga gekleed, staande naar de linkerzijde gewend, heft zijne regterhand als een eed afleggende
op tot een romeinsch veldteeken, waarop de adelaar. Achter hem een roedenbundel met een bijl.
Links: Ä(vlus).
In de afsnede: VOST(vmivs) A(vli) F(v7û<s).
In het veld en regts: S(pvrii) N(epos) ALBIN(us).
Deze getakkelde denarius is omstreeks het jaar 682 (72
v. Chr.) geslagen. De voorstellingen zinspelen op den
zegepraal van Lucius Posüimius Æbinus, op de Lusitaniers
en de Vacceers in het jaar 576 (178 v. Chr.) behaald.
De vrouw stelt het weenende Spanje voor; de roedenbundel
wijst zijne waardigheid als proconsul en het arend veldteeken de onderwerping van Lusitania (Portugal) aan de
romeinsche magt aan.
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XXVIIL Rubria. Cohen pi. XXXVI (3) p. '280 (3) fr. 3.
Regts gewend hoofd van Pattas, gehelmd.
Daarachter DOS (senvs).
Kz.: Een zegekar regts gewend, getrokken door vier
stappende paarden. Daarboven op den rand van de kar
een zeer klein rennend vierspan, gemend door eene kleine
Victoria. Op het paard van de kar is een vogel (uil 1
vraagt Cohen) (arend, gissen wij) afgebeeld.
in de afsnede L(udys) RVBRI(ys).
Cavedotii vermoedt dat deze munt omstreeks het jaar
668—669 (86—85 v. Chr.) is geslagen door den vader
van den stadspraefect Rubrius, dien Julins Caesar bij zijn
vertrek naar Spanje als zoodanig aanstelde. Vgl. Onna
op Rubria.
XXIX. SepuUia. Cohen pi. XXXVII (7) p. 293 (9) fr. 8.
Regts gewend gelauwerd hoofd van Julius Caesar.
Omschrift CAESAR DIOT(ator) PERPETVO.
(Caesar voor altijd alleen heerscher).
Kz.: Venus staande, links gewend. Zij houdt in de uitgestrekte linker hand een Victoria beeldje en in de regter
eene lans (hasta pura) (stok) waartegen een ovaal schild leunt.
Omschrift: F{ublivs) SEPVLLIVS MAGER.
Geslagen in het jaar 710 (44 v. Chr.) door den diïeman
muntmeester Sepuüius Macer.
XXX—XXXI. 2 stuks. Titia. Cohen, pi. XXXIX
(1) p. 313 (1) met den Pegasus als no. 153 van den vondst
van Onna.
XXXII. Volteja. Cohen, pi. XLII (3) p. 337 (3) met
het Bacchns hoofd en Ceres als nos. 118—119 van den vondst
van Onna.
XXXIII. Regts gewend bloot hoofd.
Daarachter M. P. F. III VIR.
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Kz.: Zeer gesleten en bekrast. Beeld ?
XXXIV. (?) Regts gewend hoofd.
Kz.: Onherkenbaar.
XXXV. Cohen — ? Gekarteld.
Vz.: Regts gewend sterk geteekend hoofd met grooten
neus. (Masker? of Jupiter als Cornelia pi. XIV (9), ook
gekarteld, doch aldaar in goud.
Kz.: Zeer afgesleten; in het veld een opvliegende arend 1
Ook bij Cornelia pi. XIV (9) doch hier kantschrift: . . . IVS
C. F. C. N . , overeenkomende met C.VI)BIVS C(oji) F(ilivs)
G(ajl) N(epos) op Vibia (Cohen XLI (12), alwaar echter de
Kz. Ceres met het slangen tweespan vertoont en de Vz. het
jeugdig hoofd van eene bacchante.

KEIZERLIJKE MUNTEN.
Cohen, vol. I , p. 49 (55) fr. 6.
XXXVI. Fragment. Vz.: Regts gewend bloot hoofd
van Augustus.
Kz. : De Sleenbok, het hemelteeken waaronder Augustus
geboren was, een globe vasthoudende. Op zijnen rug een
hoorn van overvloed.
XXXVII—XLIV. Cohen I , p. 52 no. 87, als vondst
van Onna nos. 190—198, denarien van Cajus en Lucius,
zonen van keizer Augustus, geslagen in het jaar 2 vóór
Christus geboorte.
XLV—XLVI. Augustus. Cohen , Description I , p. 55
no. 118. Regts gewend, bloot hoofd van (blijkens het
omsclirift) Augustus, den zoon van den onder de goden opgenomen Julius Caesar. AVGVSTVS DIVI F(ilivs).
Kz.: Een regts gewende stootende (cornupète') stier..
In de afsnede IMP(erator) X.
Geslagen in het jaar 742 (12 j , v. Chr.).
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XLYII. Cohen I , p. 60 (177).
Links gewend bloot hoofd van Augustus ÂVGVSTVS.
Kz.: In een eikenloof krans :
OB
CIVIS
SERVATOS.
(Wegens het behouden van burgers).
Geslagen in het jaar?
XLYIII—LI. Cohen I , p. 119 no. 2 , als vondst van
Onna nos. 201—217, regts gewend, gelauwerd hoofd.
TI(berivs) CAESAR DIVI AYQt(vsti) F(ilivs) AVGVSTVS.
Kz.: Livia. Omschrift: POJSTTIP(fiœ) MAXlM(vs).
Geslagen in het jaar 15 na Chr.
LII. Zie XV*. Claudia.
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Acilia.
I.
Antonia.
II.
»
III.
»
IV.
»
V—VI.
»
VIL

Cóhen 1 3 , als no. 2—4 Onna.
III 4 , ontbreekt te Onna.
» V 3 9 , als no. 16—19 Onna.
V 41 , als no. 22—23 Onna.
V 4 2 , als no. 27 Onna.
V 53 (Legio XIII), ontbreekt te
Onna.
V 57, als no. 40—41 Onna.
»
VIII.
» V 59 (Legio XVIII), ontbreekt
3>
IX.
te Onna.
V 64 (Legio X X ) , ontbreekt te
»
X.
Onna.
VIII 7, ontbreekt te Onna.
XI.
Calidia Fidvia
» IX 1 5 , 16 of 19 enz.?
Calpurnia.
XII.
XIII.
» IX 1 5 , als no. 55—60 te Onna.
»
IX 19, ontbreekt te Onna.
XIV.
» XII 3 , = te Onna? no. 69.
Claudia.
XV.
5>
» XII 6, als no. 70 te Onna.
XV*.
» XV 2 3 , ontbreekt te Onna.
Cornelia.
XVI.
» XVIII 9 ,
XVII. Fonteja.
»
» »
» XX 9 , als no. 99—100 te Onna.
XVIII. Julia.
XIX.
XX 26, ontbreekt te Onna.
XX.
XXI 3 1 .
»
»
»
• »

»
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XXI. Junia Ardonia. Cohen XXIV 1 9 , ontbreekt te Onna.
XXII. Livineia.
» XXIV 3 ,
»
»
»
XXIII. Lollia.
» XXV 1 , vgl. no. 118 Onna.
XXIV. Papiria.
» XXX 2 , ontbreekt te Onna.
XXV. Petülia.
» XXX 1,
»
»
»
XXVI. Postumia.
» XXXV 3 ,
»
»
»
XXVII.
»
» XXXV 6,
»
» »
XXVIII. Æwbna.
» XXXVI 3 ,
»
»
»
XXIX. Seputo.
» XXXVII 7,
»
»
»
XXX -XXXI. Titia. » XXXIX 1 , als no. 153 te Onna.
XXXII.
Volteja.
» XLII 3 , als no. 178-179 te Onna.
XXXIII. Onbestemd.
XXXIV.
D
XXXV.
»
XXXVI. Cohen. Méd. Imp. I, p. 49 (55), ontbreekt
te Onna.
XXXVII—XLIV. Cohen. Méd. Imp. I , p. 52 (87), als
no. 190—198 te Onna.
XLV—XLVI. Cohen. Méd. Imp. I , p. 55 (118), ontbreekt te Onna.
XL VIL Cohen. Méd. Imp. I , p. 60 (117), ontbreekt
te Onna.
XLVIII—LI. Cohen. Méd. Imp. I , p. 119 (2), als te
Onna no. 201—217.
LII. Zie XV*. Claudia.
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Wij hebben slechts weinig te voegen bij de uitvoerige
beschrijving der beide muntvondsten te Feins en Onna geschied. Wij hadden bij die beschrijvingen en toelichtingen,
(grootendeels geput uit het werk van H. Calœn, Medaille*
Considaires (Paris 1857 , waarvan weldra eene vermeerderde
uitgave zal geschieden), nog kunnen vermelden in welke
volgorde die bij Mommsen Geschichte des römischen Münzxmsen en voora1 hoe die in de fransche vertaling van dat
werk door den hertog de Bloem (2 volumes) voorkomen,
alsmede wat over de volgorde dier munten, volgens ouderdom van stempeling, vermeld wordt. Wij hadden kunnen
.spreken van de Dioscuren, de bigati enz., als van de oudste
munten enz., doch de lezers van de Vrije Fries zouden deze
geleerde aanteekeningen ongelezen hebben gelaten en te regt.
Ons doel toch was alleen kortelijk aan te wijzen hoe belangrijk zulke munten zijn voor de kennis der oudheid inliet algemeen en dit genoemde lezers eens onder de oogen
te brengen door onze aanteekeningen op de vondsten van
Feins en Onna. — Wij noemen ze nu in omgekeerde orde,
omdat die van Feins in Sept. 1880 en die van Onna in
Maart 1884 geschiedde. •— Hoogst opmerkelijk is het, dalde jongste munten van beide vondsten tot het jaar 15 onzer
jaartelling belworen. •—• Bij andere vondsten van denarien,
b.v. van vóór den dood van Julius Caesar, is het ter bepaling van den tijd van stempeling noodig, om bij ieder
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stuk den graad van conservatie aan te geven, doch bij deze
stukken bestaat daartoe minder noodzaak.
Feins of Fijns is eene buurt ten noordzijde van den
Slagtedijk, op een half uur ten Z.Z.W. van het dorp Wom•mels in Hennaar der ade el in Friesland.
In Sept. 1880 kwamen aldaar de 50 of 52 denarienen
eenige fragmenten daarvan, besloten in een houten doosje,
te voorschijn en werden, (gelijk wij reeds in het Verslag
der Aanwinsten van het PenningKabinet (1880—1881) (53ste
Verslag der Handelingen van het Fr. Gen.), bl. 3 , vermeld
hebben), door de ijverige bemoeijingen van den heer J. van
Loon Jz., lid van het collegie van Gedeputeerde Staten van
Friesland, in zijn geheel voor ƒ50.— aangekocht en in het
Museum als provinciaal eigendom ingelijfd, [*]
Onna is eene buurt met een school, ten N.N.W. van
Steenwijk (gem. Steenwijkerwoud). De vondst bestond uit
omstreeks 240 stuks, waarvan 217 in ons Museum en 20
stuks in dat van Drenthe zijn gekomen. (Zie Verslag van
de Commissie van het bestuur van dat Museum over 1884,
bl. 6 en 8, (•}-) alwaar sprake is van het vinden eener
groote collectie Bomeinsche munten onder Havelte (bl. 6)
en blz. 8 van het vinden er van nabij den Bisschopsberg
onder Havelte, terwijl de N. Rotterd. Courant van 4 8 Maart
f *] In ons Voorloopig Verslag zeiden wij:
„Voorshands zij hier medegedeeld, dat allen, zoo het schijnt, vóór
..onze tijdrekening zijn geslagen." Doch schijn bedriegt, want bij lateimeer nauwkeurig onderzoek bleek het dat nos. XLVIII—LI (Feiîis)
niet waren exemplaren als (Cohen 1. p. (il no. 185) maar overeenkwamen met Onna (nos. 201—217) (Cohen I , p. 119 (2) en dus 17
jaren jonger (Ao. 2 vóór t Ao. 15 na Chr. geboorte). Het Pontif.
Max. en het beeld van Livia gezeten, op beide voorkomende, had aanleiding hiertoe gegeven.
(f) Waaruit die 20 stuks bestonden wijst onze lijst A aan.
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1884 III bl. 2 (1) uit Steenwijkerwold een berigt van dezen
muntvondst mededeelt: »loopende van Julius Caesar (dit is
onjuist, er zijn veel ouderen bij) tot Tiberius, tot A°. 1 5 ,
meest consulaire, begraven A°. 16—17 na Christus."
Nadat deze munten hier en daar door den tweeden eigenaar , den heer M. Bijkamp (Goud-Zilversmid en Horlogiemaker te Steenwijk), ter verkoop waren aangeboden, werd
het Friesch Genootschap eigenaar van 217 stuks voor ƒ190.—,
zijnde 20 stuks voor ƒ20.— of ƒ25.— (zie Verslag Dr. M.
bl. 6) door het Drentsch Museum gekocht.
De nabijheid der vondstplaats aan de Friesohe grenzen,
het nauw verband met en de groote overeenkomst van dezen vondst met dien van Feins (beide niet hooger opklimmende dan tot het jaar 15) deed het bestuur van het Fr.
Gen. besluiten deze twee kleine schatten, nu 1870 jaren
geleden, te gelijker tijd, zoo ver van de plaatsen hunner
stempeling aan den schoot der aarde toevertrouwd, bijeen
te voegen.
Wat de plaats der vinding betreft, zoo zijn zij gevonden
op een half uur van Steenwijk (gem. Steenwijkerwold) in
een stuk heidegrond, dat in cultuur wordt gebracht, in de
onmiddellijke nabijheid van de Hunnebedden, en wel terwijl de vinder {Boonstra, arbeider) bezig was om zijn genoemd stukje land te bewerken, even onder den beganen
grond. Eerst werd een enkel stukje gevonden, doch bij
verder spitten in de onmiddellijke nabijheid de geheele
massa verspreid bij elkander, dat wil zeggen (schrijft men
mij) blik en bloot (nergens in besloten).
Zeer waarschijnlijk hebben zij wel in een zakje of iets
dergelijks gezeten, dat echter door den tand des tijds zal
zijn gesloopt of verteerd. Ook vermoedt men, dat ze wel
.dieper zullen hebben gezeten, doch door vergraving, wel
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tijdens het aanleggen van den Staatsspoor (?) naar boven
zijn gekomen.
Beide kleine schatten zullen in het jaar 16 onzer tijdrekening aan de aarde zijn toevertrouwd. Door wien? In
het jaar 16 voornoemd overwon Germanicus den duitschen
held Arminius en kwam dus een talrijk Romeinsch leger
in de nabijheid onzer Oostgrenzen. In het Verslag 1880/81
schreven wij reeds: sToen kan wel de een of ander Romeinsche lixa (zoetelaar) of mercator (koopman) den Overijsselschen, Drentschen en Frieschen bodem betreden en
aldaar, in nood, zijn geld begraven hebben. Maar waarschijnlijker is het dat een Drentsche en Friesche boer, of
noem ze liever veehouder of schapenweider, aan hen wat
vee (schapen, ossen) verkocht hebbende, zulks uit vrees
voor berooving deed," en wat daar verder volgt, waarnaar
wij verwijzen. [*]
Ang. 1885.

J. DIRKS.

[*] In de Jahrbücher des Vereins von Altherthums freunden irn
Rheinlande (Heft XL1X s. 179, Bonn 1870), beschrijft C. L. Grote/end
het een vierde gedeelte van een denarië'nschat (29 stuks), gevonden
in Twente, waarschijnlijk in Denekamp, loopende tot het jaar 143 v.
Rome (11 j . v. Chr.). Hij verwondert zich er over, dat verscheidene
dezer munten met contremarken bestempeld zijn. Dit is ook het geval
bij enkele der stukjes van Onna. Zie M. Bahrfeldt, Ueber die Einstempelungen auf Silbermiinzen der Rom. Republik (Zeitschrift van von
Sallet, Berlin 1877, IV, s. 238—242).
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Na het schrijven van het Toevoegsel kwam ik nog in het
bezit van twee werkjes, die in naauwe betrekking staan
tot het behandelde onderwerp, vooral wat de plaatsen van
de vondsten en den tijd van de begraviug (door ons op het
jaar 16 onzer jaartelling gesteld) betreft. Het eerste geschrift is van de hand van Dr. Paul Höfer (Oberlehrer am
herzgl. Eealgymnasium zu Bernburg) in eene tweede, zeer
verbeterde en vermeerderde uitgave (zie Mommsen ter aan
te halen plaats s. 14—16) van zijn: Der Feldzugd.es Germanicus im Jahre 16 N. Chr. (Bernburg und Leipzig,
Verlag von .7. Bacmeisler I V , 104 s. ) , met eene kaart.
Het tweede (ook kritiek van no. 1) is van den beroemden Th. Mommsen en getiteld: Die Ortlickkeit der Vanis
Schlacht (Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1885, 64 s.).
In het laatste geschrift worden (s. 30) ook van eenige muntvondsten, links van den Eems gedaan, melding gemaakt;
doch het is vooral de door Höfer (s. 6) besprokene plaats
uit Tacitus Annales, Lib. I cap. 60, die onze aandacht
trok. Daarin is sprake van een praefectus Equilum Paedo
(een dichter en vriend van Ovidius), die door Germanicus
ten jare \ 6 onzer jaartelling met een corps ruiterij naar en
over de grenzen der Friezen gezonden werd. -}-) Hooft verf) Mquitem Pedo jpraefeetus Jœibtts Frkiarum diwU.
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t a a l t : »Den r u i t e r leidt de overste Pedo d o o r de grenzen
der
Vriesen."
Men ziet dat werkelijk in het jaar 16 onzer jaartelÜDg
Eomeinsche ruiterij den Prieschen bodem betrad.

28 Jan. 1886.

J. DIRKS.
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