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Voorwoord

50 Romeinse Keizers/Munten, is oorspronkelijk naar een aangelegde
verzameling munten, in lype-werk gemaakt, maar op aandringen in
wat meer uilgebreide vorm tot stand gekomen.
He! is bedoeid am V op een eenvoudige manier van informatie te
voorzien en te animeren voor een verzamelgebied, daf erg boeiend en
betaa/baar is.

Romeinse mumen hebben op grote schaa! als beiaalmiddel in
Nederland gecirculeerd en mogen daarom eigenlijk niet ontbreken in
een aangelegde Nederlandse verzameling.
Nog steeds worden er in ons land Romeinse muntvondsten gedaan.
0ns land was tijdens het Romeinse Keizerrijk in tweeen verdeeld door
de Rijngrens. De zuidelijke helft behoorde tot het Romeinse rijk. De
Rijngrens zelf was versterki met forten en werd beheerst door de
bedrijvigheid van soldaten, waardoor bij Nijmegen en Utrecht
burgerlijke nederzettingen tot bloei kwamen.
Het noorden van ons land behoorde tot het vrije Germanie, waarin na
het midden van de le eeuw geen Romeinse legioenen meer
donrdrongcn. Contact met de Romeinen was er echter wel. n.l. door de
handel. Speciaal het Fries-Groningse terpengebied Icgt door zijn
bodemvondsten getuigenis van deze contacten af.
De Romeinen trachtten siammen buiten de grenzen voor zich te
winnen en een goudschal als die van Beilen (1955) wordt dan ook wel
gezien als een diplomatiek geschenk aan een belangrijke relatie.
De Rijngrens werd na 406, na meer dan vier eeuwen opgegeven en de
Romeinse tijd is dan, wat Nederland (en Belgie) betreft, definitief
voorbij.

Velen denken dot het zo moeilijk is de leksten op de Romeinse munten
te lezen, maar met een beetje uefening en hulp van dit werkje zal deze
gedachie snel genoeg bij U wegvalten en zal het verzamelen van deze
antieke munten een boeiend en waar genoegen schenken.

AR. den.

CAESAR AUGUSTUS DIVI F PATER PATRIAE/
C L CAESARES AUGUSTI F COS DECIG PRINC IVVENT

1  AUGUSTUS, 27 v. C.-14 n. C.
Aanvankelijk naar zijn vader Caius Octavius geheten, noemde hij zichzelf later
Caius Julius Caesar naar zijn adoptieve vader. Julius Caesar, oom van zijn moeder
Atia. De bijnaam Octavianus heefl hij nooit gebruikl.
Na de moord op Caesar besloot hij met de steun van de in het testament van Caesar
verleende rechten, de macht naar zich toe te trekken. Reeds in 43 v. Chr. werd
Octavianus tot consul gekozen en in 27 v. Chr. werd hij tot Augustus verheven en
vanaf die tijd laat men het keizertijdperk ingaan. Augustus streefde naar een hersiel
van de oud-romeinse deugden, voor Rome een tijd van bloei, kunsten en
wetenschappen.

T1 CAESAR DIVI AUG F AUGUSTUS/PONTIF MAXIM

2  TIBERIUS, 14-37 n. C.
Zoon van Tiberius Claudius Nero en Livia. Grootgebracht in het huis van
Octavianus, de onder I genoemde keizer Augustus.
Tiberius bekroonde een goede mililaire loopbaan in Germanie, Pannonie en
Illyricum, Hij zetle de politiek van zijn voorganger voort: provincies werden tot rust
gebracht, strenge wetten op zeden en weelde moesten de toenemende demoralisatie
terugdringen. De financien werden goed beheerd.

AE. as

C CAESAR AUG GERMANICUS PON M TR POT/VESTA S C.

3  CALIGULA (Caius), 37-41 n. C.
Zoon van Germanicus en Agrippina. Caligula (Soldatenlaarsje) heette oorspron
kelijk Caius Julius Caesar Germanicus. Hij volgde zijn oudoom Tiberius op onder



de leus „Oderint dum metuant" (late ze haten, zolange ze vrezen) en liel velen,
waaronder ook verwanten, doden. Hij werd op 53-jarige leeftijd vermoord.

SMI

AV. aur.

TI CLAUD CAESAR AUG P M TR P VI IMP XI/DE BRITANN

4  CLAUDIUS, 41-54 n. C.
Jongste zoon van Nero Claudius Drusus en Antonia. Claudius was sierk geremd
geweest in het gebruik van zijn geeslelijke en lichamelijke vermogens, zodat zijn
eigen familie hem met verachting bejegende.
Ondanks zijn remming werd hij na de moord op Caligula door de Pretorianen op de
troon geplaatst en ontwikkelde hij zich van kamergeleerde tot een voortreffelijk
bestuurder die het Romeinse Rijk met wingewesten vergrootte, o.a. Brittannie. Van
het autocratisch bewind onder Caligula ging Claudius over naar een meer sterk
gecentraliseerd bestuur.
Zijn huwelijksleven was niet erg gelukkig; zijn derde vrouw Messalina, die hem
bedroog, werd terechtgesteld. Zijn vierde vrouw, zijn nicht Agrippina Minor, die hij
in 49 huwde, haalde hem over haar zoon Nero uit een eerder huwelijk, te adopteren
en deze in plaats van zijn eigen zoon Britannicus tot opvolger te bestemmen. Uit
vrees dat hij dit besluit zou herroepen, liet zij hem vergiftigen.

AR. den.

NERO CAESAR/AUGUSTUS GERMANICUS

5  NERO, 54-68 n. C.
Zoon van Cn. Domitius Ahenobarbus en Julia Agrippina. Nero, die oorspronkelijk
Lucius Domitius Ahenobarbus heette, kreeg na het huwelijk van zijn moeder met
keizer Claudius de naam Nero Claudius. In 53 huwde hij met Claudius' dochter
Octavia.

Aanvankelijk toonde hij zich, onder invloed van de filosoof Seneca, een gematigd
heerser. Zijn verhouding met de keizerlijke vrijgelatene Acte bracht verwijdering
tussen hem en Agrippina. Hij liet zijn stiefbroer Britannicus in 55, zijn moeder
Agrippina in 59 en zijn vrouw Octavia in 62 doden, waarna hij de beruchte Poppaea
huwde.

De brand, die in 64 de helft van Rome verwoestte en die wellicht door hemzelf werd
gesticht, gebruikte Nero als voorwendsel om de christenen te vervolgen. In 65 werd
een samenzwering tegen hem gesmeed. Na ontdekking daarvan werden de mede-
plichtigen, onder wie bloedverwanten, gedood. Toen Nero de laatste restjes
sympathic van zijn familie had opgebruikt, brak de opstand volledig uit.

AE. as

IMP SER SULP GALBA CAES AUG TR P/LIBERTAS PUBLICA S C

6  GALBA, 68-69 n. C.
Servius Sulpicius Galba. verklaarde zich in 68 tegen keizer Nero en nadat de senaat
in Rome hem erkende als keizer, pleegde Nero zelfmoord.
Galba vertrok daarop naar Rome. Uit de verwarring van burgeroorlogen trad
Vespasianus als overwinnaar naar voren en werd Galba door ontevreden praeto-
rianen gelyncht.

AR. den.
IMP CAESAR VESPASIANUS AUG /PON MAX TR P COS VI

7  VESPASIANUS, 69-79 n. C.
Titus Flavius Sabinus Vespasianus was een zoon van een belastingambtenaar. Na
een militaire carriere werd Vespasianus in 63 stadhouder van Afrika. Hij kreeg
opdracht de opstand in Palestina neer te slaan en werd door de legioenen van
Alexandrie en Judea tot keizer uitgeroepen, weike proclamatie door de senaat werd
bekrachtigd. Het beleg van Jeruzalem droeg hij over aan zijn zoon Titus, die de stad
in 70 veroverde. Eveneens in 70 onderdrukten zijn generaals bij Trier een opstand.
T.a.v, de rijksfinancien werd orde op zaken gesteld en een strenge belastingcontrole
werd ingevoerd. Rome word verfraaid met diverse gebouwen en de militaire tucht
hersteld.

AR. den.

IMP TITUS CAES VESPASIAN AUG P M/
TR P IX IMP XV COS VIII P P

8  TITUS, 79-81 n. C.
Titus Flavius Vespasianus, zoon van Vespasianus en Flavia Domitilla.
Hij was sinds 71 medercgent van zijn vader cn streed samen met hem in Palestina.



Toen zijn vader uit Palestina vertrok. liel hij Titus achter om de joodse opstand te
bedwingen. In 70 veroverde hij de stad Jeruzalem.
Toen Titus eenmaai keizer was. wist hij algemene genegenheid to verwerven.

AE. dup.
IMP CAES DOMIT AUG GERM P M TR P VIII GENS PER P P/

COS XIIII LUDIAE C EEC S C

9  DOMITIANUS, 81-96 n. C.
Tweede zoon van Vespasianus en Flavia Domitilla.
Hij volgde zijn broer Titus in 81 op. Tot 88 regeerde hij krachtig en koos goede
medewerkers. bestreed met succes de corruptie. Ondanks zware nederlagen, sloot
hij in 89 een eervolle vrede met Dacie. Nadien werd zijn regering gekenmerkt door
lerreurdaden. Pogingen een oosters despotisme te vestigen, leidden lot vervolging
van filosofen. aristocraten. joden en christenen. Als gevolg van een complot van de
Preioriaanse garde en hovelingen word Domitianus vermoord.

AR. den.

IMP NERVA CAES AUG P M TR P II COS III P P/

AEQVITAS AUGUST

10 NERVA, 96-98 n. C.

In de persoon van Nerva kwam weer een Romein uit scnaatskringenaan hetbewind.
Hij brak mei het principe van opvolging door een familielid.
Na de dood van Domitianus werd hij tot keizer uitgeroepen. Nerva regeerde in
samenwerking met de senaat. Hij was kinderloos en adopteerde daarom Trajanus.
Ner\^a verbeterde de rechtspleging en ontwierp tal van sociale regeiingen voor arme
gezinnen.

AR. den.

IMP TRAJANO AUG GER DAC P M TR P/
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC (DAC CAP)

11 TRAJANUS, 98-117 n. C.
Trajanus werd in 97 door Nerva lot gouverneurvan Germanic benoemden teneinde
hem op to volgen geadoptecrd. Hij was de eerste niet-Italiaanse keizer. Hij was een
populaire en geboren leidcr. Onder hem werden de uiterste grenzen van het
keizerrijk bereikt. In 117 moest hij wegens ziekte het bevel overdragen aan zijn
opvolger Hadrianus. Trajanus stierf op zijn terugreis naar Rome.

AR, den.

HADRIANUS AUG COS III P P/ROMA FELIX

12 HADRIANUS, 117-138 n. C.
Na adoptie door Trajanus, kori voor diens dood, tot opvolger benoemd.
Hadrianus gaf de imperialistische politick van Trajanus in het ooslen op en liet de
grote veroveringen Armenie en Mesopotamie vallen. In 121 begon hij de eerste van
een reeks van reizen door de provincies. In Brittannie liet Hadrianus een grote
verdedigingsmuur aanleggen (de Hadrianuswal).
De tempel voor Jupiter Capitolinus, die hij te Jeruzalem bouwde, was aanleiding tot
een joodse opstand in 132-135, die door hem bloedig werd neergeslagen.

AE. as

ANTONINUS AUG PIUS P P/TR POT COS III S C

13 ANTONINUS PIUS, 138-161 n. C.
Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, was zijn oorspronkelijke naam.
Hij werd in 138 door Hadrianus geadoptecrd, die hij kori daama opvolgde.
Hij voerde eenzuinig, rechtvaardigbeleid, maar in de buitengewesten heerste onrust
en daarom liet Antoninus in Brittannie, ten noorden van de Hadrianuswal een
tweede grenswal aanleggen. Maar ook in andere delen traden opstandige bewegin-
gen op. Veei aandacht schonk hij aan de vernieuwing van de eredienst in Rome en
Ilalie. Antoninus Pius was gehuwd met Faustina Senior, die reeds in 141 stierf. Bij
de troonsbestijging van Antoninus Pius verhief hij zijn vrouw tot keizerin( Augusta).
Zij schonk hem twee zonen en twee dochters en naast deze eigen kinderen, nam hij
Marcus Aurelius en Lucius Verus als zonen aan.



AR. den.

M ANTONINUS AUG ARM PARTH MAX/
FORT RED TR P XXIII IMP V (COS III)

14 MARCUS AURELIUS, 161-180 n. C.
Hij studeerde Griekse en Latijnse welsprekendheid. Op bevel van Hadrianus werd
hij door Antoninus Pius in 138 geadopteerd. Hij huwde in 145 Faustina Junior, de
dochter van Antoninus Pius en Faustina Senior. Toen Antoninus Pius stierf, volgde
Marcus Aurelius hem op. Hij bereikte bij de senaat dat zijn adoptieve halfbroer,
Lucius Vcrus, als medekeizor werd aangeslcld. Hoewel Marcus Aurelius cen zeer
vreedzaam en intellectueel man was, moest hij voortdurend oorlog voeren.
Het verhaai wil. dat zijn vrouw Faustina Junior eenontrouwe echtgenote was en dat
zij zelf niet wist van wie haar zoon Commodus (de latere keizer) was. Zij vergezeide
haar man Marcus Aurelius veelal bij zijn veldtochten.

L AEL A^^ AUG P FeUhERCULI^O^^ AUG S C
15 COMMODUS, 180-193 n. C.
Zoon van Marcus Aurelius en Faustina Junior.

Toen zijn vader stierf, bevond hij zich bij Wenen in het leger en om naar Rome te
kunnen terugkeren, sloot hij snel met deze volken een weinig eervolle vrede. Het
rijksbestuur liet hij over aan onbekwame prefecten en zelf trad hij graag op in
dierengevechten en liet zich als een tweede Hercules verheerlijken. Nadat ontdekt
was, dat zijn zuster en anderen een aanslag hadden beraamd, vervie! hij tot allerlei
wreedheden. Hij liet zijn vrouw Crispina, met wie hij in 177 huwde, wegensoverspel
naar Capri verbannen en spoedig daarna vermoorden. Zijn hovelingen lieten hem
door de atleet Narcissen wurgen.

AR. den. ^8

SEVERUS PIUS AUG/MONETA AUGG

16 SEPTIMIUS SEVERUS, 193-211.
Septimius Severus was sladhouder van Bovenpannonie, toen de legioenen hem in
193 tot keizer uitriepen. De eerste vier jaar had hij zijn handen vol aan een
burgeroorlog. Daarna leidde hij langdurige militaire expedities in het oosien en in
Brittannie. Hij schiep de voorwaarde der soldatenkeizers, waarin de grenslegioenen
en niet de Pretorianen de keizers proclameerden.
Hij huwde in 187 Julia Domna, bij wie hij twee zonen kreeg. Zij oefende grote
invloed op de regering uit, die nog toenam toen, na de dood van haar man in 211,
haar zoon Caracalla keizer was geworden.

ANTONINUS PIUS AUG GERM/P M TR P XVIII COS IIII P P

17 CARACALLA, 211-217.
Bij zijn geboorte Bassianus, maar toen zijn vader (Septimius Severus) in 193 keizer
werd, gaf deze hem de naam van de geliefde ex-keizer Marcus Aurelius Antoninus.
Caracalla was een bijnaam (Keltische mantel met capuchon).
Aanvankelijk regeerde Caracalla samen met zijn broer Geta, maar die liet hij in 212
reeds vermoorden. Dil gcbcurdc toen beiden op bezoek waren bij hun mocder, waar
Caracalla deed voorkomen alsof hij door Geta was aangevallen. Caracalla was een
wreed mens die, na de dood van zijn vader, getrouwd zou zijn met zijn moeder. Na
diens ombrenging benam ook zij zich van het leven.

AR. den.

IMP C M OPEL SEV MACRINUS AUG/LIBERALITAS AUG

18 MACRINUS, 217-218.

Door Macrinus, werd de militaire dynastie der Serveri (193-235) onderbroken.
Caracalla, die een krijgstocht leidde in het oosten tegen de Parthen, werd bij Karrai
op last van Macrinus vermoord. Macrinus wist als usurpator zo de macht aan zich te
trekken. Dit was slechts van korte duur, daar hij moest wijken voor Elagabalus, die
hiermee het gezag weer onder de Severi dynastie wist te brengen.



AR. den.

IMP ANTONINUS AUG/JOVI CONSERVATORI

ELAGABALUS, 218-222.

Marcus Aurelius Anionianus Elagabalus liet zich geheel beheersen door zijn
moeder Julia Soaemias. Hij huwde achtereenvolgens met Julia Paula, Aquilia
Severaen Annia Faustina, Hij werddoorde Pretorianen zowelop de troon gebracht
als uit de weg geruimd, evenals zijn moeder Julia Soaemias. De lichamen werden
door de stad Rome gedragen en in de rivier de Tiber gegooid.

AR. den. ^
IMP ALEXANDER PIUS AUG/P M TR P XII COS III P P

SEVERUS ALEXANDER, 222-235.
Zoon van Gessius Marcianus en Julia Mamaea. Severus Alexander werd

geadopteerd door zijn neef Elagabalus. Toen Severus Alexander op I4-jarige
leeftijd keizer werd. regeerde in feite zijn moeder tezamen met de rechtsgeieerde
Ulpianus en daarna streed hij zelfstandig tegen de Persen en Germanen. Tijdens een
veldtocht brak in zijn leger een opstand uit die zowel hem als zijn moeder het leven
kostte. wat het einde van de Severi dynastie betekende.
Severus Alexander was gehuwd met Orbiana.

AR. den.

MAXIMINUS PIUS AUG GERM/VICTORIA GERM

MAXIMINUS THRAX, 235-238.

Maximinus had de bijnaam Thracier (zijn geboorteland Thracie) en was de eerste
"barbaar" op de troon. Hij behaalde succesvolle overwinningen in veldslagen tegen
de Germanen en kenmerkte zich door zijn haat tegen de adelstand en wanirouwen
tegen samenzweerders. Na een mislukte aanval op Aquileia rebelleerden zijn
troepen en hij werd aldaar vermoord. Maximinus was gehuwd met Paulina.

AR. ant

IMP GORDIANUS PIUS PEL AUG/MARS PROPUG

GORDIANUS III, 238 244.
Kleinzoon van Gordianus I, door de Pretorianen tot keizer uitgeroepen. De
feitelijke macht berustte bij de commandant van de Pretorianen.
Naar buiten werd krachtigopgetreden tegen de Goten en de Perzen. Gordianus koos
Filippus Arabs als zijn opvolger en deze Het in 244 Gordianus vermoorden. Hij was
gehuwd met Sabinia Tranquillina.

IMP PHILIPPUS AUG/SAECULARES AUGG

PHILIPPUS I, 244-249.
Marcus Julius Philippus Arabs, zoon van een Arabisch stamhoofd, liet zich zelf na
de moord op Gordianus III door het leger uitroepen tot keizer. Hij verdedigde de
rijksgrenzen aan de Donau met succes, maar werd tenslotte in 249 door
(tegen)keizer Trajanus Decius bij Verona verslagen en gedood. Hij was gehuwd met
Otacilia Severa. Zijn zoon Philippus II sneuvelde gelijk met zijn vader in de slag bij
Verona.

IMP TRAJANUS DESIUS AUG/GENIUS EXERCITUS ILLYRICIANI

TRAJANUS DESIUS, 249-251.
Gaius Messius Quintus Trajanus Desius, vermoordde zijn voorganger Philippus en
werd door zijn soldaten tot keizer uitgeroepen. Hij voerde rond 250 de eerste
systematische christenvervolging door. Hij huwde Herennia Etruscilla.



IMP CAE C VIB TREE GALLUS AUG/PAX AETERNA

25 TREBONIANUS GALLUS, 251-253.
Gaius Vibius Trebonianus Gallus was evenals zijn voorganger slechts kort keizer,
De sympathie van de troepen bleek vaak maar een wankele basis en van een centraal
gezag was geen sprake. Invallen, staatsgrepen en epidemieen brachten zijn regering
tot onrust en hij werd evenals zijn zoon Volusianus door eigen troepen vermoord.

AR. ant.

IMP C P Lie VALERIANUS P F AUG/RESTITUT ORIENTIS

26 VALERIANUS I, 253-260.
Pupiius Licinius Valerianus werd door zijn troepen tot keizer uitgeroepen.
Hij benoemde zijn zoon Gallienus tot medekeizer en onder hun regeringbereikte de
verwarring zijn hoogtepunt. Overal drongen Usurpatoren zich tot keizer op, in het
oosten vonden invallen plaats van Goten en Perzen.
Valerianus capituleerde en werd gedood.

AE. ant.

IMP GALLIENUS AUG/VICT GERMANICA

27 GALLIENUS, 253-268.
Publius Licinius Egnatius Gallienus was de zoon van Valerianus en Mariniana.
Hij regeerde samen met zijn vader van 25 3-260 als medekeizer en daarna als alleen-
heerser. Hij huwde met Cornelia Salonina, waarvan hij twee zonen, Valerianus II en
Saloninus had.

Ondanks de periode van de diepste neergang van het keizerschap, door de
onophoudelijke opstanden en de verliezen aan belangrijke gebieden, hebben zijn
belangrijke legerhervormingen de weg geefTend voor de rijksconceptie van Diocle-
tianus en Constantijn. Hij was tolerant ten aanzien van de chrisienen. Gallienus en
zijn vrouw Salonina werden in 268 tegelijkertijd vermoord.

IMP C CLAUDIUS^AUG/JOVI VICTORI
28 CLAUDIUS GOTHICUS, 268 270.
Marcus Aurelius Fiavius Claudius Gothicus werd door de soldaten in 268 tot keizer
uitgeroepen. Claudius had als veldheer veel prestige, hij versloeg de Alemannen en
werd vooral bekend door zijn grote overwinning op de ruim 300,000 Goten in 269.

IMP C AURELIANUS AUG/ORIENS AUG ^
29 AURELIANUS, 270-275.
Lucius Domitius Aurelianus was een boerenzoon gehuwd met Severina.
In het leger klom hij snel op en nam deel aan de samenzwering tegen keizer
Gallienus. Na de dood van Claudius werd hij door de Donaulegioenen tot keizer
uitgeroepen. Met succes bestreed hij de naar Italic opdringende Juthungen,
Vandalen en Sarmaten en versterkte Rome met zware verdedigingswerken (de muur
van Aurelianus, 19 km lang). Ter versterking van de Donau-linie moest hij echter
Dacie opgeven.

AE.ant.

IMP C TACITUS AUG/PROVIDENTIA DEORUM (XXI)

30 TACITUS, 275-276.
Marcus Claudius Tacitus werd na de dood van Aurelianus door de soldaten tot

keizer uitgeroepn in 275. Evenals zijn voorgangers tijdens de militaire anarchic, was
Tacitus slechts kort aan de machl. De jaren tussen 260 en 285 waren zeer rijk aan
Usurpatoren en de officiele heersers hadden hun handen te vol aan de buitenlandse
oorlogen, cm tegen deze legenkeizers le kunnen optreden.



IMP C M AUR PROBUS P F AUG/CLEMENTIA TEMP (XXI)

31 PROBUS, 276-282.
Marcus Aurelius Probus werd als opperbevelhebber in het oosten na de dood van
Tacitus door zijn trocpen tot keizcr uitgeroepen. Hij herstelde de Rijngrens en
zorgdc crvoor dai de Germanen zich konden vesiigen binnen bet Romeinse Rijk en
konden worden opgcnomen in het Romeinse leger. Probus bevorderde de landbouw
en de diciplinc in het leger. maar werd wegens zijn strengheid door zijn soldaten
vcrmoord.

AE. am.

-  IMP C M AUR CARUS P F AUG/CLEMENTIA TEMP (XXI)

32 CARUS, 282-283.
Marcus Aurelius Carus werd na de dood van Probus door het leger tot keizer
uitgeroepen. Hij staat bekend door zijn dappere oorlogsdaden tegen de Perzen en
beteugelde de onrustdaders in zijn rijk. Carus had twee zonen n.l. Carious en
Numerianus. die beide onderkeizers waren.

AE. ant.

IMP C M AUR CARINUS NOB C/

VIRTUS AUGGG (XXI) - NUMERIANUS NOB CAES

33 CARINUS. 283-285.

Marcus Aurelius Carinus en zijn broer Marcus Aurelius Numerianus waren tijdens
de macht van hun vader (Carus). tot onderkeizer bcnoemd en volgden hem nadien
op. Numerianus trad meer in de voetsporen van zijn vader als een voortreffeiijk en
doorluchtig krijgsman. die op terugtocht uit het oosten door zijn eigen keizerlijke
lijfwacht(zijn schoonvader Aper) in 284 werd vermoord. Keizer Carinus diedaarna
alleenheerser werd, ontaardde volkomen. Zijn hof leek een schandelijk bordeel.
voorname vrouwen schond en onteerde hij. Carinus werd in 285 vermoord.

AE. foil.

IMP C C VAL DIOCLETIANUS P F AUG/GENIO POPULI ROMAN!

34 DIOCLETIANUS, 284-305.

Caius Aurelius Valerius Diocletianus was een zoon van een vrijgelaten slaaf.
Diocletianus klom van gewoon soldaai op tot commandant en werd daarna
bevelhebbcr van de lijfwacht van keizer Numerianus. Om de dood van Numerianus
te wreken, werd hij in 284 door het leger tot keizer uitgeroepen en in 285 had hij alle
troonpretendenten verslagen.
Het was Diocletianus die de orde weer herstelde en het rijk voor ondergang
behoedde. De veelomvattcnde regeringstaken werden verdeeld, hij benoemde zijn
strijdmakker Maximianus eerst tot onderkeizer en in 286 tot medekeizer, In
293 steide hij wederom twee onderkeizers aan, Galerius en Constantius Chlorus,
met recht van opvolging. Elk der vier heersers kreeg een afzonderlijk gebied aan zijn
zorgen toevertrouwd. Dat het systeem werkte, was te danken aan het persoonlijk
overwicht van Diocletianus.

AE. foil,

CONSTANTIUS NOB CAES/

SACRA MON URP AUGG ET CAESS NN (RT)

35 CONSTANTIUS CHLORUS, 305 306.
Flavius Valerius Constantius Chlorus werd bij de troonafstand van Diocletianus en
zijn schoonvader Maximianus, in 305 Augustus (opperkeizer) van het westelijke
rijksdeel. Zonder het overwicht van Diocletianus bleek zijn bouwsel echter een
kaartenhuis. Felle strijd lussen de aangewezen opvolgers onderling en de teleur-
gestelde pretendenten, eindigde in een overwinning van zijn zoon Constantinus (de
latere keizer Constantijn de Grote).



MAXIMIANUS NOB CAES/SACRA MONET AUGG ET CAESS NOSTR

36 GALERIUS, 305-311.
Galerius Valerius Maximianus verkreeg, bij de afstand van zijn schoonvader
Diocletianus, in 305 de waardigheid van Augustus over het oostelijkc rijksdeel.
Samen met Constantius Chiorus regeerden ze het Romeinse Rijk, maar na de dood
van Constantius Chiorus in 306, raakte hij in een verwoede strijd om de macht. Hij
was gehuwd met Valeria, de dochter van Diocletianus.

AE. foil.

IMP MAXENTIUS P F AUG/CONSERU URB SUAE (TT)

37 MAXENTIUS, 306-312.
Marcus Aurelius Valerius Maxentius werd door Galerius van de troon uitgesloten,
maar wist zich in Italic en Spanje te handhaven. Maxentius raakte in 312 in gevecht
met Constantinus en sneuvelde.

^ " AE. foil.

IMP C VAL LICIN LICINIUS P F AUG/

JOVI CONSERVATOR! AUGG (HTA)

38 LICINIUS, 307-324.
Valerius Licinianus Licinius werd in 308 Augustus (opperkeizer) van het oostelijke
deel van het rijk en in 311 verbond hij zich met Constantinus I (Conslantijn de
Grote), keizer van het westelijke rijksdeel. Hiermee kwam hij later in strijd en trad
Constantinus als overwinnaar naar voren. Licinius werd verbannen en daarna ter

dood gebracht.

AE. foil.

CONSTANTINUS P F AUG/SOLI IMVICTO COMITI

39 CONSTANTINUS

(CONSTANTIJN DE GROTE), 312 (306)-337.
Flavius Valerius Constantinus. Hij liet zijn regering zelf aanvangen in 306, toen hij
na de dood van zijn vader (Constantius Chiorus), door het leger in Brittannie tot
Augustus werd uitgeroepen. Na zijn overwinning in 312 decide hij nog de macht met
Licinius in het oosten, maar toen hij deze in 323 versloeg, trad hij als alleenheerser
op. Bij zijn 20-jarig regeringsjubileum in 326, namhij maatregelen om zijn residentie
naar hot nicuwe Constantinopel overte plaatsen, hetgeen in330plaats vond. Nieuw
was dat hij het Romeinse Rijk onder bescherming stelde van de God der christenen
en het christelijke keizerschap bij de gratie Gods instelde. Constantinus was gehuwd
met Flavia Maxima Fausta. Na zijn dood in 337 ging de eenheid in het rijk weer
verloren.

AE. 3/4

CONSTANTINUS JUN NOB C/GLORIA EXERCITUS (.ESIS.)

40 CONSTANTINUS II, 337-340.
Flavius Claudius Constantinus, buitenechtelijke zoon van Constantijn de Grote,
werd in 337 keizer van Gallic, Brittannie en Spanje. Toen hij trachttehetgebied van
zijn halfbroer Constans te veroveren, werd hij in 340 verslagen.

AE. 3/4

CONSTANS P F AUG/VICTORIAE D D AUGG Q NN

41 CONSTANS, 337-350.
Flavius Julius Constans, zoon van Constantijn de Grote, werd in 337 keizer van
Illyrie, Italic en Africa. Toen zijn halfbroer Constantinus II probeerde zijn gebied
erbij te veroveren, versloeg Constans deze, waarbij Constantinus sneuvelde.
Constans leverde veel strijd tegen de Usurpatoren en liet zijn leven hierbij in 350.



— AE. 2

D N CONSTANTIUS P F AUG/FELTEMP REPARATIO

42 CONSTANTIUS II, 337-361.
Flavius Julius Constantius. zoon van Constaniijn de Grote, werd in 337 keizer van
heioosten. Nadai zijn broers Consiantinus II enConsians helleven Helen, hersielde
hij weer de orde en bleef hij elf jaar alleenheerser. Hij streed tegen o.a. Magneniius,
Decentius en Nepotianus (usurpatoren).

D N PL CL JULIANUS P F AUG/SECURITAS REIPUB (CUZICA)

43 JULIANUS APOSTATA, 360-363.
Flavius Claudius Julianas, bijgenaamd Aposiata, werd in 355 door Constantius tot
Caesar van hot wcstcn bcnocmd. In 360 word hij door het leger gcdwongen tegen
Constantius II op te ireden, waarna hij alleenheerser werd. Julianus was een
gevreesd en oorlogzuchtig keizer. Hij bestreed het Christendom.

AE. 3

D N JOVIANUS P F AUG/VOT V (ANTE)

44 JOVIANUS, 363-364.
Flavius Jovianus werd door het leger in 363 tot keizer uitgeroepen. Als christen
annuieerde hij de anti-christelijke decreten van Julianus en gaf aan de Perzische
koning Sapor 11 alle gebied ten oosten van de Tigris af.

AV. sol.

D N VALENTINIANUS P F AUG/RESTITUTOR REIPUBLICAE

45 VALENTINIANUS, 364-375.
Vaientinianus werd in 364 door het leger tot keizer uitgeroepen en benoemde zijn
broer Valens tot medekeizer. Vaientinianus regeerde over het westen en Valens over
het oosten. Africa ging verloren aan de VandalenenBrittannie werd door de Saksen
veroverd. In 367 stelde Vaientinianus zijn zoon Gratianus als medekeizer aan.

AR. sil.

D N VALENS P F AUG/URBS ROMA (R Q)

46 VALENS, 364-378.
Fiaviu,s Valens werd in 364 door zijn broer Vaientinianus tot medekeizer bcnoemd,
Hij regeerde over het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Valens sneuvelde in de
strijd tegen de Goten bij Adrianopel.

D N GRATIANUS AUGG AUG/GLORIA NOVI SAECULI (TCON)

47 GRATIANUS, 367-383.
Flavius Gratianus werd in 367 door zijn vader Valentianus tot medekeizer in het
westen benoemd. In 375 volgde hij zijn vader in het westen op en toen zijn oom
Valens, die over het oostelijke deel regeerde, in 378 was gesneuveld, benoemde
Gratianus de bekwame veldheer Theodosius op de troon van het oostelijke rijksdeel.
Gratianus was een deugdelijk en vroom keizer.



AV. tre.

D N THEODOSIUS P F AUG/VICTORIA AUGUSTORUM

48 THEODOSIUS, 379-395.
Theodosius, zoon vaneen Spanjaard, werd in 379 door keizerGratianus op de troon
geplaatst voor het oostelijke rijksdeel. Hij onderwierp in 382 de Golen en na iwee
burgeroorlogen wist hij hei Romeinse Rijk in een hand te houden. Evenais zijn
voorganger, was Theodosius ecn kundigen vroom keizer, Hij wasgehuwd met Aelia
Flacilla, die kuis en zedig mod zijn geweest en zich inzette voor armen en zieken.
Theodosius stelde zijn zoon Arcadius in 383 en zijn zoon Honorius in 393 als
medekeizer aan.

AE. 3

D N ARCADIUS P F AUG/VIRTUS EXERCITI ,

49 ARCADIUS, 383-408.
Arcadius werd in 383 door zijn vader Theodosius tot medekeizer benoemd en
volgde hem.samen met zijn broer Honorius, in 395 op. Arcadius kreeghet oostelijke
rijksdeel en in theorie werd nog vastgehouden aan het ene rijk met een gedeeld
keizerschap, maar ieder koos zijn eigen weg.

AE. 2/3

D N HONORIUS P F AUG/GLORIA ROMANORUM (ANTF)

50 HONORIUS, 393-423.
Flavius Honorius werd in 393 door zijn vader Theodosius tot keizer benoemd en
volgde hem. samen met zijn broer Arcadius, in 395 op.
Honorius kreeg het westeiijke rijksdeel. De eenheid met zijn broer Arcadius werd
steeds kleiner en resulteerde tenslotte in een definitieve splitsing van oost en west.
Zo werd in 406 de Rijngrens na meer dan 400 jaar definitief opgegeven en was
wat Nederland betrof, de Romeinse tijd voorbij.

Omschriften/Afkortingen Vertaling

AUGUSTUS (AUGUSTA = vrl.) . . . . De verhevene (met de hoogste
macht beklede heerser).

AUGG met mede keizer(s).
ABUDANTIA welvaart.
ADLOCUTIO toespraak.
ADVENDUS blijde inkomst.
AETERNITAS continuiteit.
AEQUITAS billijkheid.
AFR(ICANUS) overwinnaar van de Africanus.
ANNONA korentoevoer.

ARM(ENIACUS) overwinnaar van de Armeniacus.

BEAT(A) TRA(NQUILLITAS) gelukzalige rust
BONUS EVENTUS succes.

BR1T( ANNICUS) overwinnaar van de Britannicus.

C(AIUS) Caligua.
C, CAES, CAESAR keizer/onderkeizer.
CENS, SENSOR ambt van toezicht.
CEN PER, CENSOR PERPETUUS . . . ambt van toezicht voor eeuwig.
CLEMENTIA goedertierenheid.
CONCORDIA eendracht.
CONSENCRATIO herdenking of nagedachtenis

van overledene.

CONGIARIUM uitdeling.
COS III, CONSUL III ereambt (voor de 3e maal).
COS DES, CONSUL DESIGNATIS . . . toekomsUge consul.

D, DAC, DACICUS overwinnaar van de Dacicus.
DIVUS (mnl), DIVA (vrl) onder de goden opgenomen.
DN, DOMINUS NOSTER (mnl) onze Heer.

DOMINA NOSTRA (vrl) onze Heer.

FECUNDITAS vruchtbaarheid.
FELICITAS zegen.
FEL(ICIUM)TEMP(ORUM)REP(ARATIO) herstel van gelukkige jaren.
F, FEL, FELIX gezegend en zegenbrengend.
FIDES trouw.

F, FIL, FILIUS (FILIA) zoon (dochter).
FORT, FORTUNA fortuin.

GENIUS beschermgeest.
GERM(ANICUS) overwinnaar van de Germanen.
GLORIA ROM(ANORUM) glorie der Romeinen.
GLORIA NOVI SAECULI glorie van het nieuwe tijdperk.

HERCULI hercules (held).
HILARITAS blijheid.
HONOS krijgsmanseer.



IMP(ERATOR) veldheer.
INDULGENTIA toegevendheid.
IN(VICTUS) de onoverwinnelijke.

JUST(ITIA) rechtvaardigheid.

LIBERALITAS vrijgevigheid.
LIBERTAS constitutionele vrijheid.
L  Lucius

M  Marcus

M, MAT, MATER moeder.
MAX(IMUS) de grooisle.
MONETA munt.

MULT(IS) veelvuldige.

NC, NOB{ILIS) CAES(SAR) onderkeizer/troonopvoiger.
NF, NOBILIS FEMINA onderkeizer/Uoonopvolger (vr.).
NOVI nieuwe.

OB, OBRYZON zuiver goud.
OPT(IMUS) de besle.
OPT(IMUS) PRINC(EPS) eerste burger van de staat.

P, PT, PATER vader.
PP, PATER PATRIAE vader des vaderlands.
PAX vrede.

PARTH, PARTHICUS overwinnaar van Parthicus.
P, PER, PERPETUUS voor eeuwig.
PIETAS plichtsbesef.
PIUS plichtsgetrouw.
PF, PIUS FELIX plichtsgetrouw en zegenbrengend.
PRINQEPS) prins.
PROFECTIO afscheid.
PRON, PRONEP, PRONEPUS achterkieinzoon.
PROVIDENTIA voorzorg.
PM, PONT(IFEX) MAX(IMUS) Hoge Priester.
PUDICITIA ingetogenheid.

REX koning.
REPARATIO herstel.
REST(ITUTOR) hersteller.
REIPUB(LICAE) staat.
REST REIPUB hersteller van de staat.
ROM(ANORUM) Romeinen.

SM, SACRA MONETA heilige munt.
SALUS welzijn.
SALUS REIP(UBLICIAE) welzijn van de staat.
SARM(ATICUS) . . . . overwinnaar van de staat.
SECURITAS zekerheid.
SECURITAS REIPUBLICAE veiligheid van de staat.

SC, CENATUS CONSULTO koperen munt bij senaatsbesluit
geslagen.

SER Servius.

SEX(TUS) zuster.
SPES hoop.
SP, SPQR Senatus Populus que

Romanorum.

T  Titus

T1 Tiberius
TR P V = TRIB{UNIC1A) POT(ESTAS) V bekleed met de Tribunicia

Potestas.

URBS ROMA BEATA de gelukzalige stad Roma.

VICT(ORIA) overwinning.
VICT(ORIA) AUGG(G) overwinningskrachtderkeizers.
VIRT(US) dapperheid en kracht.
VOT(IS) keizerlijke jubilea.

Overeenkomstig met het omschrift op de keerzijde van de munten, werden vaak
afbeeldingen in de vorm van Goden, met attributen aangebracht

AESCULAPIUS, met staf en slang er om been, kleine gestalte in cape of teles-
phorus, voor geneeskracht.

APOLLO, met cither, als zonnegod en beschermheer van de kunst.
CERES, met korenaren of toorts, voor de landbouw.
CYBELE, met muurkroon, lamboerijn en of leeuwen, als moedergodin.
DIANA, met pijl en boog, voor maan en jacht.
JUNO, mctofferschaal en staf of pauw, als beschermster van de getrouwde vrouw.
JUPITER, met bliksem en donder, als beschermheer van keizer en staaL
MARS, met wapens en helm, schild en speer of trofee, als oorlogsgod.
MERCURIUS, met vleugelhoed, slangenstaf en beurs, voor handel en welvaart.
MINERVA, met kleed, helm, schild en speer en gevleugeide victoria op de rechter-

hand, als godin van het handwerk en beschermster in oorlog.
NEPTUNUS, met drietand en of dolfijn, als god van de zee.
SOL, met siralenkroon, zweep en globe, als zonnegod.
VENUS, met appel of staf, voor gratie en schoonheid.
VESTA, met ofterschaal en brandend altaar of toorts, als godin van het haardvuur.

Ook veel andere personificaties, zowel manlijke als vrouwlijke in zittende en
staande hooding, maar vrijwel steeds met attributen en overeenkomstig het om
schrift, kunnen zijn aangebracht, zoals:

Aetemitas, met weegschaal, staat voor continuiteiL
Fides, met offerschaal of veldtekens, voor trouw.
Fortuna, met roer en of hoorn van overvloed, voor fortuin.
Genius, met hoofdtooi, offerschaal en hoorn van overvloed, als beschermgeest.
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Hercules, met knots en leeuwenhuid, als onoverwinnelijke.
Hones, met skepter of tak en hoorn van overvloed, als krijgsmanseer.
Keizer, op podium staand, spreekt de soldaten toe, als toespraak.
Keizer, op paard naar links en greet met rechterhand, als blijde inkomst.
Keizer, op paard naar rechts, met soldaten, als afscheid.
Keizer, met barbaar of keizer op schip, als herstel van gelukkige tijden of glorie

der Romeinen.

Keizer, met vaandel waarin Christusmonogram, als hersteller van de staat.
Moneta, met weegschaal en boom van overvloed, voor munt.
Pax, met olijftak, voor vrede.
Soldaten, met standaard(en), als glorie van het leger,
Spes, met bloem in de rechterhand en tip van kleed in linkerhand, voor hoop.
Victoria, met vleugels, krans, schild of trofee, als overwinning.
Virtus, met kort kleed, helm en dolk als dapperheid en kracht.

Zo zien we telkens in geijkte vorm weerkerende, gemakkelijk herkenbare keerzijden,
die destijds als propagandamiddel dienst deden. Sommige keizers lieten op bun
munten ook gebouwen afbeelden zoals een mausoleum, altaar, tempel, brug,
kamppoort of triomfboog. Elk van deze bracht echter zijn eigen boodschap.

VOTA-munten werden geslagen bij keizersjubilea en vermelden binnen een krans,
de ingeloste geloften van de afgelopen regeringsperiode en welke voor de volgende
periode(s) werden afgelegd, b.v. VOT V VOT X, of VOT V MULT (veelvuldige).

DIVUS- of CONSECRATIO-munten, geven niet uitsluitend een beeld van de
levende keizer, maar ook van de kort tevoren overledene. DIVUS = vergoddelijkt,
of onder de goden opgenomen. Deze munten werden geslagen ter nagedachtenis aan
een overleden keizer of keizerlijk lid. Op de keerzijde van deze munten staat veelal
een altaar, of een adelaar voor de keizer, een pauw voor de keizerin, maar ook vaak
een brandstapel.

Het Romeinse Rijk onder keizer Trajanus, 98-117.
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MUNTPLAATS/AFKORTINGEN

MUNTPLAATS- en EMISSIETEKENS komen sinds het midden van de 3e

eeuw, veelal in de afsnede (horizontale streep aan de onderkant) op de munt voor.
Ook in het veld (boven de afsnede) komen soms tekens voor. Dit zullen veelal
emissietekens zijn. In de afsnede komen gewoonlijk de beginletters van de munt-
plaats voor, die soms vooraf worden gegaan door de letters:

SM = Sacra Moneta (heilige munt) of alleen M = Moneta (munt), een enkele maal
P = Pecunia (geld).
Op zilveren munten na 367 komen de letters PS = PuSulatum (zuiver zilver) soms
voor.

Op gouden munten kunnen de volgende afkortingen vooraf gaan:
OB = OBryzon (zuiver goud) in gebruik na 367.
COM = COMes auri (voor't gehalte v/h goud verantwoordelijke ambtenaar).
COMOB = COMes auri OBryzon (kombinatie van COM en OB) na 387.

AL, ALE, = Alexandria
AM, AMB = Ambianum
A, AN, ANT = Antiochia
AQ, AQVIL = Aquileia
AR, ARL = Arelate
AUG = Augusta
C, CL = Camulodunum of Clausentum
CON, CONST = Constantina
C, CN, CONS = Constantinopolis
CVZ, CVZIC, CVZICEN = Cyzicus
H, HT, HERAC = Heraclea
K, KA, KART = Karthago
K, KOY, KV, KY = Cyzicus
K, KON, KONSTAN = Constantino
L, LG, LD, LVG = Lugdunum
L, LN, LON = Londinium
MD, MED = Mediolanum

Alexandrie, Egypte
Amiens, Frankrijk
Antakya, Turkije
Aquileia, Nrd. Italic
Aries, Frankrijk
London, Engeland
Colchester of Bitteme, Engeland
Aries, Frankrijk
Istanbul, Turkije
Balkiz, Turkije
Eregli, Turkije
Carthago, Tunesie
Balkiz (Kapu Dagh), Turkije
Aries, Frankrijk
Lion, Frankrijk
Lohden, Engeland
Milaan, Italic
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N, NIC, NICO, NIK = Nicomedia
OST = Ostia

R, RM, RO, ROM, ROMA = Roma
RV = Ravenna

SD, SER = Serdica
SIR, SIRM = Sirmium S-M
S, SI, SIS, SISC = Siscia
T = Ticinum

TE, TES, THES, THS, TS = Thessalonica
TR = Treveri

VRB, ROM, VRM = Roma

Izmit, Turkije
Ostia, Italic
Rome, Italic
Ravenna, Italic
Sofia, Bulgarije
Gremska Mitrovica, Joegoslavie
Sisak, Joegoslavie
Pavia, Italie
Thessalonika, Griekenland
Trier, W. Duitsland
Rome, Italie

De meeste muntplaatsen hadden meer dan een muntwerkplaats, ieder had zijn eigen
letter, die meestal na de muntplaats werden bijgevoegd.

OF = Officina (werkplaats).

Munten geslagen in Italie en het westen hebben ROMEINSE cijfers.

I = le Omcina, II = 2e Of., Ill = 3e Of., IIII = 4e Of., V = 5e Of.

Munten van ROME hebben ROMEINSE en GRIEKSE officina-letters.

P = Prima = le Officina S = Secunda = 2e Officina

Q = Quarta = 4e OfficinaT = Tertia = 3e Officina

Munten geslagen in de Balkan en het oosten hebben GRIEKSE letters.

A = le Officina EA,AE, © , N = 9e Officina
B = 2e " 1, X = lOe
r = 3e >> AI, XI=lle
A = 4e .» BI, XII=12e
E = 5e ri=13e

S = 6e »» Al = 14e M
Z = 7e n El = 15e

H = 8e »>

Voorbeelden:

PANOB© = P = geld
AN = Antakya
OB = zuiver goud
0 = 9e werkplaats
SMANTA = SM = heilige munt
ANT = Antakya
A = le werkplaats

Naast de reeds besproken 50 voornaamste keizers-munten, komen nog talrijke
andere munten voor. Veel van de regerende keizers lieten ook munten slaan van hun
familieleden: vrouw, zoon, dochter, broer of zuster. Maar ook niet officieel erkende
Usurpatoren of tegenkeizers, die zich in een bepaald gebied vrij hadden gevochten
en zichzelf tot keizer uitriepen, lieten munten op hun naam slaan.
Volledigheidshalve laten we daarom in alfabetische volgorde de voorkomende
namen op munten, uit de periode van het Romeinse keizerrijk, volgen.

Aelius, adoptief-zoon van Hadrianus, 136-138
Aemilianus, 253
Agrippa, schoonzoon van Augustus, 12 v. C.
Agrippina, (senior) moeder van Caligula, 37-41
Agrippina, (junior) moeder van Nero, -68
Albinus Clodius, 193-197
Alexander Severus, 222-235
Alexander, (Usurpator Nrd.-Afrika) 308-311
Allectus, (Usurpator Brittannie), 293-296
Amandus, (Usurpator Gallic), 284-286
Antonia, moeder van Claudius, 41-54
Antoninus Pius, 138-161
Aquiila Severa, 2e vrouw van Elagabalus, 220-221
Arcadius, 383-408
Augustus, 27 V. C.-14 n. C.
Aurelianus, 270-275
Aurelius M., 161-180
Aureolus, (Usurpator Donau-gebied), 267-268
Balbinus Caelius, 238
Bonosus, (Usurpator Gallic), 280
Britannicus, zoon van Claudius, 41-54
Caius, zoon van Agrippa en Julia, ca. 2-4
Caligula (Caius), 37-41
Caracalla (M Aur Antoninus), 211-217
Carausius, (Usurpator Brittannie), 287-293
Carinus, 283-285
Carus, 282-283
Claudius, 41-54
Claudius Gothicus, 268-270
Clodius Macer, (Pretendent), 68
Commodus, 180-193
Constans, 337-350
Constantia, vrouw van Licinius, 307-324
Constantinus, 306-337
Constantinus II, 337-340
Constantius Chlorus, 305-306
Constantius II, 337-361
Constantius Gallus, neef van Constantius II, 351-354
Cornelia Supera, vrouw van Aemilianus, ca. 253
Crispina, vrouw van Commodus, voor 183
Crispus, zoon van Constantinus, 306-326
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Decentius, (Usurpator westen), 351-353
Decius Trajanus, 249-251
Delmatius Fl. Jul., neef van Constantinus, 335-337
Diadumenianus, zoon van Macrinus, 218
Didia Clara, dochter van Didius Julianus, 193
Diocletianus, 284-305
Domltia, vrouw van Domitianus, 81-96
Domitianus, 81-96
Domitianus, (Usurpator Gallie) 268
Domitius Domitianus, (Usurpator Nrd.-Afrika), 296-297
Domitilla, moeder van Titus, 79-81
Domna Julia, vrouw van Septimius Severus, 193-211
Drusus, zoon van Tiberius, 14-37
Drusus Nero Claudius, vader van Claudius, 41-54
Dryantllla, vrouw van Regalianus, 260-261
Elagabalus, 218-222
Etrusilla Herennia, vrouw van Traj. Decius, 249-251
Eudoxia, vrouw van Arcadius, 383-408
Eugenius, (Usurpator Italic), 392-394
Fausta Fl. Max., vrouw van Constantinus, 306-337
Faustina Annia, 3e vrouw van Elagabalus, 221-222
Faustina (senior), vrouw van Antoninus Pius, 138-161
Faustina (junior), vrouw van Mar. Aurelius, 145-180
Flacilla Aelia, vrouw van Theodosius, 379-386
Florianus M. Annius, 276
Galba, 68-69
Galerius Val. Maximianus, 305-311
Galla Placidia, dochter van Theodosius, 379-395
Gallienus, 253-268
Gallus Trebonianus, 251-253
Germanicus, broer van Claudius, 41-54
Geta, zoon van Septimius Severus, 209-212
Gordianus I en Gordianus 11, 238
Gordianus III, 238-244
Gratianus, 367-383
Hadrianus, 117-138
Haniballianus Rex, 335-337
Helena Flavia Julia, moeder van Constantinus, 306-337
Herennius Etruscus, zoon van Trajanus Desius, 250-251
Honorius, 393-423
Hostilius Messius Quintus, 251
Jopatianus, (Usurpator Syrie-Cappadocie), 248
Jovianus, 363-364
Julia, dochter van Augustus, -14
Julia Maesa, grootmoeder van Elagabalus, 218-222
Julia Soaemias, moeder van Elagabalus, 218-222
Julia Paula, le vrouw van Elagabalus, -220
Julia Titi, dochter van Titus, 79-81
Julianus M. Aurelius, (Usurpator Pannonie), 284-285

43 Julianus Apostata, 360-363
Julianus Didius Severus, 193
Laelianus Ulpius Cornelius, (Usurpator), 268

38 Licinius Val, Licin(n)ianus, 307-324
Licinius (junior, nob Caes), zoon van Licinius Val. Licin(n)ianus, 317-326
Livia, vrouw van Augustus, -14
Lucilla, vrouw van L. Verus, 161-169
Lucius C., zoon van Agrippa, ca. 2-4
Macrianus, (Usurpator in het Oosten), 260-261

18 Macrinus, 217-218
Magnentius, (Usurpator in het Westen), 350-353
Magnia Urbica, vrouw van Carinus, 283-285
Magnus Maximus, (Usurpator in het Westen), 383-388
Mamaea Julia, moeder van Sev. Alexander, 222-235
Manila Scantilla, vrouw van D. Sev. Julianus, 193
Marciana, zuster van Trajanus, -117
Mariniana, vrouw van Valerianus, 253-260
Marius M. Aur., (Usurpator Gallie) 268
Martinianus M., (Usu^ator), 324
Matidia, nicht van Trajanus, 119

37 Maxentius M. Aur. Val., 306-312
Maximianus M. Aur. Val., 286-305

21 Maximinus Thrax, 235-238
Maximinus (Daja) Gal. Val., 309-313
Maximus Magnus, (Usurpator in het Westen), 383-388
Maximus C. Jul. Verus, zoon van Maximinus Thr., 235-238
Messalina, vrouw van Claudius, 41-54
Nepotianus, (Usurpator Italie), 350

5  Nero, 54-68
Nero Claudius Drusus, vader van Claudius, 41-54

10 Nerva, 96-98
Niger C. Pescennius, 193-194
Nigrinianus, zoon van Carinus, 283-284

33 Numerianus M. Aur., 283-284
Octavia, vrouw van Nero, 54-68
Orbiana Sail. Barbia, vrouw van S. Alexander, 222-235
Otacilia Severa, vrouw van Philippus, 244-249
Otho M., 69
Pacatianus, (Usurpator Moesie-Pannonie), 248-249
Paulina, vrouw van Maximinus Thr., 235-238
Pertinax Helvius, 193

23 Philippus, 244-249
Philippus II, zoon van Philippus, 244-249
Plautilla, vrouw van Caracalla, 211-217
Plotina, vrouw van Trajanus, 113-117
Postumus Latinius, 259-268

31 Probus, 276-282
Procopius, (Usurpator in het Oosten) 365-366
Pupienus Clodius, 238

30 31



16

30

48

2

8

11

46

45

26

Quietus Fulvius, (Usurpator in het Oosten), 260-261
Quintillus M. A. Claud., 270
Regalianus, (Usurpator Illyrie), 260-261
Romulus, zoon van Maxentius, 310
Sabina, vrouw van Hadrianus, 117-138
Salonlna, vrouw van Gallienus, 253-268
Salonlnus, zoon van Gallienus, 255-259
Saturninus Julius, (Usurpator Alexandrie), 280
Septimius Severus, 193-211
Severina, vrouw van Aurelianus, 270-275
Severus, Fl. Valerius, 306-307
Tacitus M. Claud., 275-276
Tetricus Esuvius, (Usurpator Gallic), 270-273
Theodosius, 379-395
Tiberius, 14-37
Titus, 78-81
Trajanus, 98-117
Tranquillina, vrouw van Gordianus, 241-244
Uranius Antoninus, (Usurpator in het Oosten), 248-259
Vabalathus, (Usurpator in Palmyra), 271-274
Valens, 364-378
Valentinianus, 364-375
Valentinianus, Qunior), zoon van Valentinianus, 375-392
Valeria Galeria, vrouw van Galerius, 305-311
Valerianus Lie., 253-260
Valerianus Lie., zoon van Gallienus, 253-255
Verus Lucius, (adoptieO broer van M. Aurelius, 161-169
Vespasianus, 69-79
Vetranio, (Usurpator Donau-gebied), 350
Victor Flavius, (Usurpator in het Westen), 387-388
Victorious M. P., (Usurpator Gallie), 268-270
Vitellius A., 69
Volusianus C. Vibius, zoon van Tr. Gallus, 251-253
Zenobia, moeder van Vabalathus (Palmyra), 271-274

MUNTSOORTEN

AUREUS (goud = aurum) = 25 denarius = 400 as tot ca. 324
QUINARIUS (goud) = 1/2 aureus
DENARIUS (zilver = argentum) = 16 as tot ca. 260
QUINARIUS (zilver) = 1/2 denarius
SESTERTIUS (geel koper) = 4 as tot ca. 260
DUPONDIUS (geel koper) = 2 as tot ca. 260
AS (rood koper) = 2 semis tot ca. 260
SEMIS (geel koper) = 2 quadrans ca. le - 2e eeuw
QUADRANS (geel koper) == 1/4 as ca. le - 2e eeuw
ANTONINIANUS (zilver) = 2 denarius ca. 215-260
ANTONINIANUS (verzilverd-koper) = 2 denarius ca. 260-294
DENARIUS (verzilverd-koper) = 1/2 antoninianus ca. 260-310
ARGENTEUS (zilver) = 1/24 aureus = 5 follis ca. 294-323
FOLLIS (verzilverd-koper) = 5 AE denarius ca. 294-348
SOLIDUS (goud) = 24 siliqua ca. 310-7e eeuw
SEMISSES (goud) = 1/2 solidus
SILIQUA (zilver) = 1/24 solidus ca. 323-na 400
MILIARENSE (zilver) = 1/18 solidus
AE I of FOLLIES (koper) = 0 ca. 28 mm ca. 348-na 400
AE II of FOLLIES (koper) = 0 ca. 22 mm
AE III of FOLLIES (koper) = 0 ca. 17 mm
AE IV of FOLLIES (koper) = 0 ca. 12 mm
TRIENS (goud) = 1/3 solidus ca. 383-7e eeuw

Gezien de reductie, zien we niet alleen het gewicht van de munten dalen, maar ook
het gehalte van zilveren munten daalt soms tot een laag allooi, terwijl koperen
munten steeds kleiner in omvang en dunner gaan worden.
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