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Een hybridische sestertius uit Bergharen. De heer J.F.A. Loeffen te Hernen
(gem. Bergharen) is in het bezit van een merkwaardige koperen munt uit de
Romeinse tijd, die hij op 4 december 1974 in zijn woonplaats heeft gevonden op
een perceel bouwland dat het „Lang Stuk” genaamd is (kaartblad 39 oost,
coörd. 173.650/427.300). Het betreft een slechts weinig gesleten, maar gesnoeide
sestertius van Septimius Severus, geslagen te Rome (zie afb.).

Op de vz. staat de naar rechts gewende gelauwerde kop van Septimius Se
verus, met het omschrift: L SEPT SEV PE RT (----- ). Deze vorm van de naam
van de keizer is gebruikelijk in de jaren 194-198. De kz. vertoont een frontaal
staande, naar links kijkende Fortuna, die met de rechterhand een roer vast
houdt dat geplaatst is op een globe of een naar rechts gerichte vogel (?), en met
de linkerhand een cornucopiae; het omschrift luidt: (— TR?) P COS S C Deze
voorstelling komt meer voor op munten uit 195 (BMC 577-580) en 196 (BMC
587-590), maar de titulatuur in het omschrift past alleen voor het jaar 193: van
194 af moet deze luiden COS II enz.
In deze vorm is de munt niet terug te vinden in de numismatische hand
boeken. Verondersteld moet worden dat het stuk in 194 of later geslagen is met
een in die periode gebruikelijke vz.-stempel, maar met een verouderde uit 193
daterende kz-stempell. Een normale sestertius uit 193 waarvoor deze kz.stempel gebruikt zou zijn, is overigens niet bekend: geen enkel stuk met de in
dat jaar passende omschriften draagt dezelfde voorstelling van Fortuna als de
munt uit Bergharen.
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Vondst Wamel 1974. In mei 1974 werd in de berm van Stationstraat te Wamel
een sleuf gegraven om een aantal leidingen ten behoeve van de bouw van een
bushalte dieper te leggen. Uit de put kwamen scherven van een potje te voor-

