Louis XI, koning van Frankrijk (1461-1483)
7.1.12 Denier tournois (à l’O rond); z. pl.; z.j. (1307-1310);
biljoen; 0,62 gr; Ø 20 mm; lichte omloopsporen, rand licht
uitgebroken, onregelmatig muntplaatje.
Vz.: Kort gevoet kruis. Legende: + PHILIPPVS REX ; Filips
koning.
Kz.: Tours kasteel getopt door een kruis dat de legende
doorbreekt. Legende: TVRONVS CIVIS interpunctie
klaverblad; stad Tours.
Lit.: DUPLESSY 223A; (CIANI 248 geeft hem voor
Philippe V).

7.1.15 Petit blanc au soleil; z. pl.; z.j. (1475-1483); biljoen;
0,80 gr; Ø 23 mm; fragment van ongeveer 2/3 van de
munt; corrosiesporen.
Vz.: Drie lelies 2/1 geplaatst omsloten door een dubbele
driepas die getopt is door een zonnetje.Legende:
LVDOVICVS: FRANCORVM: REX ; Lodewijk koning van
Frankrijk.
Kz.: Een kort gevoet kruis omsloten door een dubbele
vierpas. Legende: onleesbare resten: SIT: NOMEN: DNI:
BENEDICTVM ; Gezegend zij de naam van de Heer.
Lit.: CIANI 762; DUPLESSY 554; LAFAURIE 539

Feodale muntslag
Comté de Provence
Charles I, graaf van Anjou en Provence
(1246-1266)
7.1.13 Double tournois; z.pl.; z.j. (1295-1303); biljoen; 1,45
gr; Ø 21 mm; omloopsporen met lichte randuitbraak.
Vz.: Kort gevoet kruis, een lelie in het 4de kwartier.
Legende: + PHILIPPVS REX ; Filips koning.
Kz.: Gevelbekroning van een Tours kasteel met onderaan
twee ringetjes en getopt door een kruis met aan elke zijde
een lelie. Legende: + MON DVPLEX REGAL ‘; Koninklijke
dubbele munt.
Lit.: CIANI 218; DUPLESSY 229; LAFAURIE 234
Opmerking: Er zijn nog tien gelijkaardige stukken
gevonden: 0,80 gr; Ø 20 mm / 1,12 gr; Ø 21 mm / 0,62 gr;
Ø 20 mm / 0,75 gr; Ø 19 mm / 0,44 gr; Ø 17 mm / 0,79
gr; Ø 19 mm / 0,63 gr; Ø 18 mm / 0,61 gr; Ø 22 mm /
0,62 gr; Ø 21 mm en 0,60 gr; Ø 19 mm.

7.1.16 Denier tournois provençal; z.pl.(Marseille?);
z.j. (1249-1262); biljoen; 0,69 gr; Ø 19 mm; sterke
corrosiesporen, randuitbraak.
Vz.: Gestileerd tours kasteel met erin een mast door een
kleine lelie getopt, aan de basis twee ringen. Legende: + P
VINCIALIS ; Munt van Provence.
Kz.: Kort gevoet kruis. Legende: + K CO P. FI. RE. F.; Karel
graaf van Provence, zoon van de Franse koning.
Lit.: DUPLESSY FEO 1617; POEY D’AVANT LXXXVIII,12

Comté De Vendôme
Jean V, graaf van Vendôme (1271 - 1315)
7.1.17 Obole; Vendôme; z.j. (1271-1315); biljoen; 0,40 gr;
Ø 14 mm; corrosiesporen, omloopsporen.
Vz.: Gestileerd kasteel met een bloem met zes
bloemblaadjes in het midden, het bovenste bloemblaadje is
verbonden met een steeltje aan het initiaalkruis. Links en
rechts van het kasteel een lelie die de legende onderbreekt.
Onderaan een V met punt in het hart. Legende: +IO / lelie /
HS / V / COM / lelie / ES; Jan graaf
Kz.: Kort gevoet kruis, lelie in het 1ste kwartier. Legende:
+ VIDOCINENSIS ; kasteel van Vendôme.
Lit.: DUPLESSY FEO,567; BOUDEAU 235; POEY
D’AVANT 1816

7.1.14 Gros tournois (à l’O rond); z. pl.: z.j. (1285-1290,
wellicht reeds vanaf 1280, onder Philippe III
(1270-1285)); zilver; 3,91 gr; Ø 25 mm
Vz.: Kort gevoet kruis. Binnenlegende: + PHILIPPVS REX;
Filips koning. Buitenlegende: + BNDICTV. SIT. NOME.
DNI. NRI. DEI. IHV. XPI (de interpunctie bestaat uit drie
boven elkaar geplaatste punten); Gezegend zij de naam
van onze Heer Jezus Christus.
Kz.: Tours kasteel getopt door een kruis dat de legende
doorbreekt; aan de buitenzijde een sierrand bestaande
uit twaalf lelies omsloten door een dubbele cirkel, de
buitenste cirkels overlappen elkaar deel, de lelie op 12 u is
geflankeerd door twee puntjes. Legende: TVRONVS CIVIS
( gepunte T, de N is spiegelverkeerd ); stad Tours.
Lit.: COLIN 98, DUPLESSY 213; LAFAURIE 217
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