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HUGO VANHOUDT

DE MDNTVONDSTEN IN BELGIË DIT DE

MEROVINGISCHE PERIODE

Dit repertorium van de mnntvondsten in België uit de Merovin
gische periode wil een bijdrage zijn tot de inventarisatie van ons
numismatisch en archeologisch erfgoed. Naast de numismatische
beschrijving van de vondst wordt naar de archeologische kontekst
gerefereerd indien gekend.

Bij het voorbereiden van de katalogus van de hedendaagse verza
meling van de Merovingische munten in het Penningkabinet van de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel (RBN, 1982. blz. 95-194) bleken
enkele exemplaren in België te zijn gevonden. Toch was er het
vermoeden dat van andere aanwezige rnunten de vindplaats door
heen de jaren kon verloren zijn. Bij nader inzicht werden bij het
opstellen van dit repertorium de gegevens van enkele munten nit de
genoernde verzameling teruggevonden.

De verwijzing (1 Merovingische periode) in de titel hoeft een toe
lichting. De omschrijving «Merovingisch . wordt gebruikt in de
ruirnste zin van het woord, zijnde de periode van de val van het
West-Romeinse Rijk tot het onstaan van het Karolingische Rijk in
de achste eeuw. De gevonden munten kunnen bijgevolg van ver
schillende oorsprong zijn: Byzantijns, Frankisch, Anglo-Saksisch,
Fries, Merovingisch, Ostrogotisch, Visigotisch, enz.

De vondsten werden alfahetisch gerangschikt naar de vindplaats.
Door de herindeling der gemeenten in 1970 komt een vroegere ver
melding van een gemeente niet overeen met de huidige naam. Om
hieraan te verhelpen wordt eerst de naam van de deelgerneente
genoemd waar de vondst werd gedaan, gevolgd door de naam van
de nieuwe fusiegemeente.

De opbouw van de vondstbeschrijving is :

1. de naam van de deelgemeente, de naam van de fusiegemeente.
2. een korte beschrijving van de vondstomstandigheden.
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3. een referentie (de meest volledige) van de vondst.
4. de beschrijving van de munt:

a. de muntwaarde, de eigentijdse plaatsnaam van aanmunting
en de huidige; gevolgd door de verantwoordelijke voor de
muntemissie: keizer, koning, muntmeester.

b. de beschrijving van de voorzijde.
c. de beschrijving van de keerzijde.
d. metaal - diameter - massa - stempelstand - de referentie VOOT

het beschreven exemplaar.
5. de plaats van bewaring.

Wanneer een of meerdere elementen van de vondstbeschrijving
ontbreken, vervalt deze ruimte en wordt ingenomen door de vol
gende lijn. De muntwaarde wordt gevolgd door een asterix wanneer
de auteur het bestaan van het beschreven exernplaar zelf heeft ge
constateerd.

De vermelde referentiewerken:

AC
ACAM
AFARB

A/AL
ASAB
ASAN
B

RAAB
BARBL

BCRAA

BIAL
BMC
BMGOG

BN
BSFN
BSSLLb

L'Antiquité classique.
Annales du Cercle Archéologique de Mons.
Annales de la Fédération Archéologique et Historique
de Belgique.
Annales de l'Institut Archéologique du Luxembourg.
Annales de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles.
Annales de la Société Archéologique de Namur.
A. DE BELFORT, Description générale des monnaies
mérovingiennes, 5 vol., Parijs, 1892-94.
Bulletin de l'Académie d'Archéologie de Belgique.
Bulletin de l'Académie royale des Lettres, Sciences
Morales et Politiques de Belgique.
Bulletin des Commissions royales d'Art el d'Archéo
logie.
Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois.
British Museum Catalogue.
Bulletijn der M aatschappij ooor Geschied- en Oudheid
kunde, Gent.
Bulletin numismatique.
Bulletin de la Société française de Numismatique
Bulletin de la Société Scientifique ei Littéraire du Lim
bourg.
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CA PL
DE LOË, IV

DRSPAC

P

RBAHA
RBN
RN
TOLSTOI
ULR ICH-BANSA

Afkortingen :

Chronique Archéologique du Pays de Liège.
Belgique Ancienne - IV: La période franque,
Bruxelles, 1939.
Documents et Rapports de la Société Paléontolo
gique ei Archéologique de l'Arrondissement judi
ciaire de Charleroi.
M. PROU, Catalogue des monnaies françaises de la
Bibliothèque N alionale - Les monnaies mérovin
giennes, Parijs, 1896.
Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art.
Revue belge de Numismatique.
Revue numismatique.
Monnaies byzantines, St Petersburg, 1912-14.
Moneta Mediolanensis (352, 498), Venice, 1949.

JE

Al.
Al

Cu
g
KMKG

mm
n.l.
n.r.
SAB
SAC
SAN

brons.
zilver.
goud.
koper.
gram.
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,
Brussel (Musées royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles)
millimeter.
naar links.
naar rechts.
Société Archéologique de Bruxelles.
Société Archéologique de Charleroi.
Société Archéologique de Namur.

1. Omgeving van Aalst, Aalst.
GHESQUIÈRE, Mémoire sur trois points intéressants de l'histoire
des Pays-Bas, Brussel, 1786, p. 44-45, pl. J, 8.
Triens, Turnacum (Tournai, België) - Teudaherius
vz. : Een buste met pareis op de borst n.r. ; errond en binnen

een cirkel van korte streepjes: +TVRHACO
kz.: Een staande figuur in vooraanzicht kijkt n.r. ; ze houdt

in elke hand een kruis; errond en binnen een cirkel van
korte streepjes: +TEVDAHA'tIIO
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1
2

3-4
5-7

8
9

10
Il
12
13
14
15
16
17
18

19-20
21
22

23-24
25
26
27

28-29
30-33

34
35
36

37
38

39-40
41-42

43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53

Aalst
Amberloup
Anderlecht
Antwerpen
Arlon
As
Asse
Ave-et-Auffe
Aywaille
Beez
Ben-Ahin
Bihain
Blandain
Borsbeek
Brecht
Brugge
Bunsbeek
Ciply
De Panne
Dormaal
Duffel
Élouges
Elsegem
Éprave
Étalle
Faurœulx
Franchimont
Froyennes
Furfooz
Gent
Ghlin
Gosselies
Gougnies
Haîllat
Haine-Saint-Pa ul
Hanret
Hantes-Wiheries
Harmignies
Heinsch
Heppignies
Hesbaye
Hosdent

54
55

56-63
64
65
66
67
68
69

70-72
73
74
75
76
77

78-81
82

83-89
90
91
92
93
94
95
96
96
98
99

100
101
102

103-104
105

106-107
108
109
110

111

112
113

114
115

Huise
Hundelgem
Huy
Ivoz-Ramet
Jamiolle
Jodoigne
Kanne
Landen
Lede
Liège
Malmédy
Marche
Maurage
Mechelen
Middelkerke
Mons
Muizen
Namur
Nieuwpoort
Ohey
Ophoven
Overpelt
Petegem
Rochefort
Rognee
Rosmeer
Seraing
Sint-Joris-Winge
Sint Truiden
Thirimont
Thon
Tienen
Tongeren
Tournai
Trivières
Vedrin
Vieuxville
Visé
Waasmunster
Waremme
Wevelgem
Zoutleeuw
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Af- 1,25 g B 4515; P 1087.
Tournai, Musée d'Art et d'Archéologie: deze munt verdween
na de tentoonstelling «Trésor d'art mérovingien» van 18.10 
tot 13.12.1953, kataloog nr. 28, p. 62.

2. Amberloup, Sainte-Ode.
Gevonden in 1876.
LAFAURIE J., Découvertes nouvelles de irémissis de Doresiaie, in
BSFN, 1967, p. 197-198.
Triens*, Dorestate (Wijk-hij-Duurstede, Nederland) - Made
linus
Luxemburg: Penningkabinet van het Musée de l'État.

3. Anderlecht, Anderlecht.
In maart 1898 werd een triens aangetroffen in een rijk Fran
kisch graf. Durée probable du cimetière {ranc d'Anderlecht, in

ASAB, 13, 1899, p. 341-46; DE LOË, IV, p. 79-80, fig. 70, foto
en p. 43, fig. 25,2.
Triens*
vz.: Een X met gebogen benen waartussen twee groepen van

twee punten, errond: ETIDA CEFET (of IDANGEC FlET)
kz.: Een krukkenkruis boven een globe; errond: .. S MON

(moeilijk leesbaar)
Af- 11mm - 1,31 g - 9.00 B -; P-.
Brussel: KMKG, verzameling SAB.

4. Anderlecht, Anderlecht.
Herman de Grimbergestraat, Nerva (1 GE), 1 Merovîngische
triens.
ASAB, 14, 1900, p. 419; AAAB, 72, 1924, p.26.

5. Antwerpen, Antwerpen.
In de omgeving van het gebouw 'Groot Wafelhuis', dat in
1867 werd afgebroken en waar de Sint-Janskerk werd ge
bouwd (vroeger het oude Sint-Janskerkhof), werd door de
stadsarchitekt M. P. Bourla een triens gevonden.
BAAB, 1890 - (1894), p.498-500.
Triens, Theudegisilus
Antwerpen: Museum Het Steen (in 1894), maar nu niet meer
aanwezig.



MUNTVONDSTEN DIT DE MEROVINGISCHE PERIODE 47

6. Antwerpen, Antwerpen.
Triens, opgegraven bij werken aan de dijken in de omgeving
van het fort van Bath.
CUYPERS, P., Une monnaie mérovingienne frappée à Anvers, in
RBN, 9, 1853, p.353.
Triens, Anderpus (Antwerpen, België) - Chrodigisilus
vz.: Een buste met diadeem n.r., errond : ANDERPVS
kz.: Een kruis op dubbele voet met vertikale indelingen,

errond : CHRODIGISILVV\
Al - 13,1 mm - 1,24 g - 0.30 - PR B 199; P 1196.
Parijs : Penningkabinet van de Bibliothèque Nationale.

7. Omgeving van Antwerpen, Antwerpen.
Volgens het aankoopvoorstel werd dit stuk nabij Antwerpen
gevonden. De triens werd in 1906 aangekocht van de heer F.
De Volder van Antwerpen door de Bibliothèque Nationale te
Parijs.
RBN, 128, 1982, p. 149, nr. 156, ill.
Triens*, Camaracum (Cambrai, Frankrijk)
vz.: Een buste n.r. met een kruis van het omschrift onder de

hais; errond: +CHEP. TIVS
kz.: Een kruis op een globe boven een trede; errond en bin-

t

nen een cirkel: +CAMA RACO
./E- 13,2 mm - l,24g - 5.30 - F B -: P-.
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek.

8. Arlon, Arlon.
In 1938 werd te Arlon een grafveld opgegraven; in graf VII
(dat dateert van omstreeks 600) werd, naast voorwerpen die
aan een vrouw toebehoorden, een triens aangetroffen.
ROOSENS, H. en J. ALENDs-LEcERF, in Archaeologia Belgica,

88, p.43.
Triens* (eigentijdse vervalsing, verguld zilver)
vz.: Een buste met stralenkroon en krijgsmantel n.L ; errond :

.n.nTVT
kz.: Een kruis boven een voet, errond en binnen een cirkel:

V\XXVTV in de afsnede: .W.
!:R (verguld) - l,lOg (doorboord).
Arlon: Musée Archéologique Luxembourgeois.
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9. As, As.
Triens, in 1936 in graf 4 van het Frankisch grafveld gevonden.
BOES, G., Trouvailled'Asch, inRBN, 88,1936, p. 111; ASAB,
41, 1937, p. 70-74 (ill.)
Triens, Friesland (toegeschreven aan -)
vz.: Een gestyleerde buste met een diadeem van pareis n. 1.;

errond : WV EV
kz.: Binnen een cirkei van parels een gevoet kruis boven

een globe met in het veld de letters n en L; errond:
UljAV-VjA-.V

Al B 2338, var.
Hasselt: Museum (in 1937), maar ontbreekt nu.

10. Asse, Asse.
ASAB, XIX, 1905, p. 104-124.
Triens (eigentijdse vervalsing), imitatie van Anastasius (491
518).
vZ.: Een buste n.r. met een diadeem; errond: DNANAS

TA..PPAVG
kz. : Een Victoria Ioopt n.r.; in de rechterhand een kroon en

in de linkerhand een paimtak vasthoudend; errond:
VA:>BVAIltCVSTORV

Al (verguld) - doorboord en uitgebroken.
Private verzameling (in 1905).

11. Ave-et-Auffe, Rochefort.
Op de plaats Noufosse werden in een Frankische begraafplaats
een zilveren imitatie en een bracteaat uit de Frankische
periode gevonden.
ASAB, 16, 1902, p. 424-428; ASAN, 24, 1900, p.466-467
(ill.); Ann. de Normandie, 14, 1964, p. 208, 41.

1. Imitatie van een Romeinse zilveren munt (siliqua ?)
vz.: Een buste met diadeem en krijgsmantei n.r.; errond:

lin IAII1
kz.: Een zittende Roma in vooraanzicht; errond : 11111 •.111111
Ag- O,24g

2. Bracteaat*
vz.: In het centrum een kruisvormig motief binnen een cirkel

en in het veld vele parels ; errond en binnen een cirkei
van parels : +AVIUWVIGD
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IR - uitgebroken.
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN (enkel de
bracteaat; het ander stuk ging verloren).

12. Aywaille, Aywaille.
Deze triens werd geschonken door de Heer Marcel de Puydt in
1921.
BIAL, 47, 1922, p. xx.
Triens", Namurcum (Namur, België) - Adeleus
vz.: Een buste met diadeem en krijgsmantel n.r. ;

errond :NAHY..cOC
kz. : Een gevoet kruis boven een globe, errand:

A D'3IEL@EllO"'M

N - 13,6 mm - 1,32g - 0.00 - F P 1219; B 3125
Liège: Musée Curtius, Inv. 1/21/3.

13. Beez, Namur.
Triens, in 1957 gevonden op de plaats Forêt, Rochers des
Grand-Malades.
Bull. Musées de Belgique, 1, 1958. p.49, ilI.; RN, 106, 1960,
p.194.
Triens*, Massilia (Marseille, Frankrijk) - Clotarius (613-629)
vz.: Een buste met diadeem en mantel n.r; ; errond en binnen

een cirkel: CH"'~RIVSR[X

kz.: Een kruis met gesplitste uiteinden op een voet met in het
veld de letters M en A met eronder drie punten binnen
een cirkel van parels : errond en binnen een cirkel:
RA+CHLOTAb

Af- 16 mm - 1,18 g - 6.00 P 1382; B 6249
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN.

14. Ben-Ahin, Huy.
Bij de ontdekking van een Frankîsche begraafplaats in 1922
werden vele voorwerpen gevonden (waaronder een munt) die
overgebracht zauden zijn naar de KMKG te Brussel.
RAHIR, E. Vingt-cinq années de recherches, de restaurations eL de
reconstitutions, Bruxelles, 1928, p. 226.

15. Bihain, Vielsalm.
Gevonden in 1849.
AIAL, 25, 1891, p. 156.
Triens.

4
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16. Blandain, Tournai.
POL, A., Westerheem, XXVII, 3, 1978, p. 150.
Triens, Dorestate (Wijk-bîj-Duurstede, Nederland) - Madeli
nus.

17. Borsbeek, Borsbeek.
In een rijk vrouwengraf (graf XXVII) werden tijdens de
opgravingen van 1965-66 in de wijk Vogelzang twee trientes
gevonden.
DE BOE, G., Een Merovingisch grafveld le Borsbeek, in Archaeo
logia Belgica, 120, Brussel, 1970, p. 39, fig. 22.

1. T'riens, Dorestate (Wijk-bij-Duurstede, Nederland) 
Madelinus
vz.: Een buste met diadeem van parels n.r. ; errond en binnen

een cirkel: \lOREVlTAT FIT

kz.: Een kruis op voet boven twee rijen van 3 puntcn ; errond
en binnen een cirkel: MA\l~ELlNVS M

Al

2. Triens, Dorestatc (Wijk-bij-Duurstede, Nederland) 
Madelinus
vz.: Zelfde beschrijving.
kz.: Een kruis op voet boven vier punten; errond en binnen

een cirkel: MM&ELlNS M
Al
Verzameling Van Calster (2 stuks).

18. Brecht, Brecht.
In 1968 werd op de plaats Rommersheide een triens gevonden.
FOBLETS, H., Archeologie, 1980, 1, p. 18, fig. 5.
Triens*, Dorestate (Wijk-bij-Duurstede, Nederland) - Made
linus
vz.: Zelfde beschrijving; legende: \7REVlTAT FT
kz.: Een kruis op voet boven twee rijen van 3 punten ; errond

en binnen een cirkel : MV\lELlI?V M
Al - 14 mm - 1,00 g (licht uitgebroken)
Private verzameling, verkocht in 1981 via munthandel Van
Alsenoy.

19. Omgeving van Brugge, Brugge.
Gevonden in de omgeving van Brugge en aangekocht door de
Heer A. de Schodt bij een Brugs juwelier.
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CUMONT, G., Pièces du commencement du monnayage mérovin
gien trouvées en Belgique, in Congrès Num. 1891, Bruxelles,
p.9, ill. ; RBN, 128, 1982, p. 108, nr.29.
Triens*, imitatie.
vz.: Een buste met diadeem n.r.; errond en binnen een cir

kel: .RII1II11TVlrlCVn

kz.: Een rechtstaande Victoria in vooraanzicht n.1. ; ze houdt
in de rechterhand een kruis en in de linker een kroon;
errond en binnen een cirkel: VTIVIOV(TI V IIV; in de
afsnede: II IN

N - 15,9 mm - 1,35 g - 5.00
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek.

20. Omgeving van Brugge, Brugge.
LEFÈVRE, RBN, 2, 1846, p.427.
Triens, Triectum (Maastricht, Nederland) - Rimoaldus
vz.: Een buste met diadeem n.r.; errond: TRICETO FIT
kz.: Een kruis binnen een kroon; errond: + RIMOALDVS M

N - 1,45g

21. Bunsbeek, Glabbeek.
In september 1843 vond de heer Toussaint van Tienen op een
veld te Bunsbeek een triens.
RBN, 1, 1842, p. 402-403; COMBROUSE, Mérovingiennes, Atlas
pl. XIV, nr.288 (deze verwijzing komt niet overeen met de
beschrijving).
Triens, Bannaciacum (Banassac, Frankrijk) - Charibert II
(629-632)
vz.: Een buste n.r.: .. ; errond: + CHARIBERTVS REX
kz.: ... ; errond: BANNIAEIACO FIIT
Verzameling Goddons (1842), maar in de veilingkatologus van
deze verzameling komt deze munt niet voor.

22. Ciply, Mons.
Naast meerdere Romeinse munten werden drie trientes gevon
den bij het opgraven van een Frankische begraafplaats in

1893.
AFAI-IB, 9c congres 1894, p. 29-40; RBAHA, ID, 1940, p. 225
26, nr. 67; RBAHA, 12, 1942, p. 127. nr. 43; CUMONT, G.,
Monnaies découvertes dans le cimetière franc de Ciply (Hai
naut), Brussel, 1894; FAlDER-FEYTMANS, G., Les nécropoles
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mérovingiennes, Musée de Mariemont, 1970, p. 160, 177, 196 en
207.

1. Graf 684: Triens*, Bourgonden - Gundomar II (524
532/4)

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

kz.: Een Victoria lopend n.r. met in een geheven hand een
kroon; links in het veld een ster; rechts in het veld
monogram; errond en binnen een cirkel: VICTO

RIMVCCCVV; in de afsnede: CONf
N - 1,47 g B 5214. var.

(ln het Penningkabinet te Parijs zijn twee exemplaren aanwe
zig die met dezelfde stempels werden geslagen.)

2. Graf 155: Triens*, imitatie van Justinus 1 (518-527).
vz.: Een buste met krijgsmantel n.r.: errond en binnen een

cirkel: IAWlllIlTl-t-JllV

kz.: Een Victoria loopt n.l., in de geheven handen een krans
en een kruis vasthoudend; errond en binnen een cirkel :
VTNVVrrV; in de afsnede: II
N - 1,30g

3. Graf 464: Triens*, Wieo in Pontio (Quentovie: Pas-de
Calais, Frankrijk) - Anglus

vz.: Een buste met diadeem n.r. ; errond : VVI[",FIT

kz.: Een kruis op een trapeziumvormige voet; in de voet een
kruis; errond : A<<<>mNET

JE (verguld) - 0,39 g (geeorrodeerd en uitgebroken)
B4977

Morlanwelz: Musée Royal de Mariemont (3 stuks).

23. De Panne, De Panne.
Tien zilveren munten werden gevonden tijdens opgravingen in
het 'Romeins Kamp' te De Panne door de heer G. Donny en
de heer de Loë.
ASAB, 21. 1907, p. 75-78.

1. Denarius*
vz.: Een grote C met een kruisje en de letter R
kz.: Een kruis met errond: eODOAL

M - 0,78 g - 6.00 P 826, B 1867
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2. Sceatta* (Continental Runic type): periode: 680-710
vz.: Een buste n.r.; ervoor in runenschrift: EPA
kz.: Een kruis met punt er in, in het veld; errond: + IJOIWII-

VII
.IR - 0,61 g BMC type 2c; Serie A.

3. Sceatta*: periode: 710-750?
vz.: Een buste met diadeem n.r.; ter hoogte van de neus een

kruis; errond een cirkel van parels.
kz.: Een standaard met errond kruisjes.
JR - 0,86 g BMC type 3a; Serie G.

4. Sceatta*: periode: 710-750?
vz.: Een buste met diadeem n.r. ; ter hoogte van de neus een

kruis ; errond een cirkel van parels.
kz.: Een standaard
.IR- 0,79 g BMC 3a; Serie G.

5. Sceatta* ('Stekelvarken'-type) : periode: 680-710
vz.: Gestyleerd stekelvarken, ervoor drie parels en een kruis.
kz.: Een standaard van het VICO-type.
.tH- 1,10 g BMC type 4; Serie E

6. Sceatta* ('Stekelvarken'-type) : periode: 680-710
vZ.: Een gestyleerd stekelvarken, ervoor drie parels en een

kruis in een vierkant.
kz.: Een standaard van het VICO-type.
JR - 1,10 g BMC type 4; Serie E.

7. Sceatta* ('Stekelvarken'-type): periode: 680-710
vz.: Een gestyleerd stekelvarken met ervoor enkele parels.
kz.: Een standaard van het VICO-type.
.IR - 1,02 g BMC type 4; Serie E.

8. Sceatta* ('Stekelvarken'-type): periode: 680-710
vz.: Een gestyleerd stekelvarken met ervoor 5 parels en een

vierkant.
kz, : Een standaard van het VICO-type.
.IR - 0,66 g BMC type 4; Serie E.

9. Sceatta*: periode: 680-710
vz.: Een kruis met drie parels in het veld; errond : V MV V

kz.: Een standaard met erop een kruis.
.IR - 1,24 g BMC type 8; Serie D.
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10. Sceatta*: periode: 680-710
vz.: Een kruis met een parel in het veld; errond: .VOJ.I.V..
kz.: Een standaard waarop een grote C rond de letter 0;

errond + (onleesbaar)
IR - 1,23 g BMC type 8; Serie D.
Brussel: KMKG, verzameling SAB (10 stuks).

24. De Panne, De Panne.
Enkele sceatta's werden in de duinen nabij het 'Romeins
Karnp' gevonden.
LOPPENS, K., Beknopl overzicht van onze opzoekinqen in de dui
nen en in de kusiolakte nabij Koksijde, in Bulletin u.h. Welen
schappelijk en Kuliureel Centrum o.d. Duinenabdij en de Wesi
hoek, 1, juli 1960, p. 14-16.

1. Sceatta*: periode: 680-710
vz.: Een gekroonde buste n.r.; achter het hoofd de letter V,

en ervoor in runenschrift: EPA
kz.: Een kruis met in elk kanton een parei; errond : VAOI TTI
JR - 12 mm BMC type 2c; Serie D.

2. Sceatta*: periode: 680-710
vz.: Een gekroonde buste n.r.; achter de buste de letter V;

ervoor in runenschrift: EPA
kz.: Een kruis met in elk kanton een punt; errond: + 11-

VIOHVI
JR - Il,7 mm BMC type 2c; Serie D.

3. Sceatta*: periode: 680-710
vz.: Een kruis in hct centrum met een viertal parels in het

veld; errond: +VCO (of VICO)
kz.: Een standaard met in het centrum een grote 0 omringd

door vier V's
JR - 11,5 mm BMC type 8; Serie D.
Koksijde: Museum van de Duinenabdij (3 stuks).

25. Dormaal, Zoutleeuw.
Op de plaats Panbrugge (in de omgeving van de grens Dor
maal-Neerlanden, naast de Romeinse baan van Tongeren naar
Tienen) werd in juli 1886 een triens gevonden in een Fran
kisch graf.
BIAL, 20, 1887, p. 19 (deze referentie werd gevonden maar
bevestigt dit gegeven niet).
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26. Duffel, Duffel.
Vit een briefwisseling tussen het British Museum te Londen
en het Museum Vleeshuis te Antwerpen blijkt dat te Duffel
een muntschat van sceatta's werd gevonden. Een exemplaar,
afkornstig uit deze schat, zou zich in het British Museum te
Londen bevinden (1948).

27. Elouges, Dour.
In 1865-66 werd op een Frankische begraafplaats een triens
gevonden.
ACAM, 12, 1875, p.322 en pl. XIII, 15; RBN, 128, 1982,
p. 145, nr. 143.
Triens*, Arvernum (Clermont-Ferrand, Frankrijk) - Eodi
cius
vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond en binnen een cir

kel: +ARVe RNOCI
kz: Binnen een cirkel van onderling verbonden parels de let

ters A en R boven twee horizontale treden waartussen
drie vertikale verbîndingen ; errond en binnen een cirkel :
[EODI] DIVS MONT

N - 12,5 mm - 1,14g - 7.00 B 375; P 1740, var.
Brussel: Penningkabînet van de Koninklijke Bibliotheek.

28. Elsegem, Wortegem-Petegem.
Een triens gevonden te Elsegem, werd aangekocht door de
Heer Van Lerberghe, archivaris-bibliothecaris van Oude
naarde, en daarna door hem verkocht aan de Heer Bever
naege-Hoornaert, van Oudenaarde.
RBN, 7, 1851, p. 329, pl. XIII, 6; DE LONGPÉRIER, A., Obser
vations sur une monnaie mérovingienne trouvée à Elseghem, in
RBN, 8, 1852, p. 129-133; VANDERSTRAETEN, H., Nouvelles
observations sur la monnaie mérovingienne trouvée à A uder
naerde, in RBN, 9, 1853, p. 1-3.
Triens, Novicentum (Void, Frankrijk) - Ducciorellus
vz.: Een buste met diadeern en krijgsmantel n.r.; errond:

NOVIENTO VICO FI
kz.: Binnen een lauwerkrans een kruis met in de onderste

kantons een punt en in de bovenste de letters C en V;
errond en binnen een cirkel van parels : + AVCCIOREL
VOMON
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Al of bleek Al - 14 mm - 1,15 g
Verzameling Bevernaege-Hoornaert (1852).

29. Elsegem, Wortegem-Petegem.
Gevonden in 1848.
RBN, 1854,9, p. 1-3, pl. l,ID; E. VANDERSTRAETE, Notice sur
une monnaie royale mérovingienne trouvée aux environs d'Aude
naerde, Audenaarde, 1850.
Triens.
vz.: Een buste met diadeem, in de onderste kantons A en;

errond : I1.-GOFV
kz.: In een lauwerkrans een kruis op twee treden en een

globe; het kruis snijdt de krans; errond een legende die
grotendeels buiten het muntplaatje valt: U1.- (J)

Al - 1,25 g
Verzameling Bevernaege-Hoornaert (1853).

30. Éprave, Rochefort.
In 1892 werd een munt gevonden in graf 4 van het grafveld
Sur-le-Mont.
ASAN, 21, 1895, p. 87; RBN, 49, 1893, p. 425-430; Ann. de
Normandie, 14. 1964, p. 208,42, 4.
Imitatie van een Romeinse zilveren munt*.
vz.: Een buste n.r. met een diadeem van parels en een man

tel; errond : ~~VlnnIC
kz.: Een zittende Roma in vooraanzicht; errond : VAl1nlnllN
Ag - 0.28 g - 6.00

31. Éprave, Rochefort.
Een triens, afkomstig van het grafveld van Éprave.
RBN, 12, 1856, p. 70-72; RBN, 128, 1982, ; p. 142, nr. 134, ill.
Triens*, Arvernum Civitas (Clermont-Ferrand, Frankrijk) 
Manileobus
vz.: Een buste met dîadeem n.r.; errond een moeilijk te ont

cijferen omschrift: DloAllANIILBO
kz. : Een staande Victoria n.r. met een krans in geheven

hand ; errond: ARAIVlln..
Al - 10,1 mm - 1,32g - 0.00
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek.

32. Éprave, Rochefort.
Op het Frankisch grafveld « Devant-le-Mont 1) (gesîtueerd op
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200 m van een antieke vesting) werden vier zilveren imitaties 
gevonden in graf 55.
RBN, 46, 1890, p. 214-218; ASAN, 18, 1889, p.485-528
('Sur'-le-Mont is foutief); ASAN, 54, 1967-68, p. 99-100.

1. Imitatie van een Romeinse zilveren munt*
vx.: Een buste n.r. met diadeem van parels en een krijgsman

tel; errond: DNL.-VALE NIANVS
kz.: Roma zit n.l.; ze houdt een lans en een Victoria in de

handen; errond : VRTV t1TVTON
M- 14mm - 0,40g - 6.00 B 5000

2. Imitatie van een Romeinse zilveren munt*
vZ.: Een buste n.r. met diadeem van parels en krijgsmantel;

errond en binnen een cirkel van parels : :>AVnT IAI1V
kz.: Roma zit n.l. ; ze houdt een lans en een Victoria; errond

en hinnen een cirkel van parels: Vln.1AnV; in de afsnede
enkele tekens.

Al. - 14 mm - 0,31 g - 6.00 B 5001

3. Imitatie van een Romeinse zilveren munt*
vz.: Een buste n.r, met een diadeem van parels; errond en

binnen een cirkel van parels : -OJITV (fragmenten)
kz. : Roma zit n.l., ze houdt een lans ... ; errond: .)lA (frag-

menten)
JR - fragmenten - 3.00

4. Imitatie
Slechts enkele kleine en niet identificeerbare fragmenten.
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN (4 stuks).

33. Éprave. Rochefort.
Bij het opgraven van het grafveld (1 La Croix Rouge) werden
vier munten gevonden.
REN, 46, 1890, p. 212-213; ASAN, 18, 1889, p. 485-528 ;
ASAN, 19, 1891, p. 468-470; CUMONT, G., Pièces du commen
cement du monnayage mérovingien trouvées en Belgique, in
Congrès num., 1891, Bruxelles, p. 194-195.

1. Graf 144
Imitatie van een Romeinse zilveren munt.*
vz.: Een buste n.r. met een diadeem van parels en een krijgs

mante1; errond en binnen een cirkel van parels: :>VANIV
("TAVe
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kz.: Roma zit n.l.; ze houdt een lans en een Victoria in de

handen; errond en binnen een cirkel van parels : AV IAVI,
in de afsnede enkele tekens.

IR - 15 mm - 0,285 g - 6.00 B 4999

2. Graf 373
Triens", Imitatie van J ustinianus
vz.: Een buste n.r. met een diadeem van parels en een

krijgsmantel; errond, DNIVSTINI NVSprAVC
kz.: Een Victoria lopend n.r. ; ze keert hel hoofd n.l.; in de

handen vasthoudend een krans en een kruis; in het veld
rechts een ster; errond : VICTORIMVGVSTORVM ; in de
afsnede : COMOB

A/- 1,42g-6.00

3. Graf 377

Kwart-siliqua", Theodoric (493-526)
vz. : Een buste n.r, met een diadeern en krijgsmantel ; errond :

..DNIVS
kz. : Monogram
Al - 0,56 g - 6.00 BMC (Vandalen) 50.24.

4. Niet nader gespecifieerd graf
Triens*, Imitatie van J ustinianus
vz.: Een buste n.r. met een diadeem van parels en een krijgs

mantel; errond: ONIVSTIN. lA NVSPFNC
kz.: Staande Victoria in vooraanzicht ; ze keert het hoofd

n.l.; in de handen een krans en een kruis; in het veld de

letters T en V; errond en binnen een cirkel van pa reis :
VICTORIMCVSTOQTMT; in de afsnede : CONld

Al - 1,42 g - 6.00
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN (4 stuks)

34. Étalle, Étalle.
De referentie van het Penningkabinet te Brussel (RBN, 32,
1876, p. 55) bevestigt deze vondst niet.
Triens, Deonans (Dinant, België)

35. Faurœulx, Estinnes.
Gevonden « petite pièce d'or ».

Brussel: KMKG, Inv. B 2892
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36. Franchimont, Philippeville.
Het Frankisch grafveld op de plaats Tombois bevatte meer
dere munten waaronder een sieraad met een imitatie van een
Byzantijnse rnunt (Vile eeuw).
ASAN, 15, 1881, p. 306-307; ASAN, 26, 1905, p. 218.

37. Froyennes, Doornik.
LAFAURIE, J., BSFN, 1967, p. 197.
Triens, Dorestate (Wijk-bij-Duurstede, Nederland) - Madeli
nus

38. Furfooz, Dinant.
Te Furfooz, Hauterecenne, werden rneerdere munten gevon
den waaronder een Angel-Saksische sceatta.
BRULET, R., La fortification de Hauterecenne à Furfooz, in
Publications d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université

Catholique de Louvain, X III, 1978, p. 208, ill.
Sceatta ('Stekelvarken'-type) periode: 680-710
vz.: Een gestyleerd stekelvarken; ervoor enkele parels.
kz.: Een standaard van het VICO-type.
Ag - 0,74 g BMC type 4; Serie E.
Huy: Verzameling Ardenne et Gaume, ex verzameling Bel
laire.

39. Gent, Gent.
In 1917 werd op de plaats Port Arthur een triens gevonden in
een graf sarnen met twee urnen, wapens en andere voorwer
pen.
BMGOG, 36, 1928, p. 77-79.
Triens, Imitatie van Anastasius.

40. Omgeving van Gent, Gent.
CUMONT, G., Pièces du commencement du monnayage mérovin
gien trouvées en Belgique, in Congrès tuuti., 1891, Bruxelles,
p.197.
Triens*, Irnitatie van Justinus.
vz.: Een buste met diadeem van parels n.r. ; achter het hoofd

in het veld een strik; errond: DNIVSTINVS Pive
kz.: Een Victoria loopt n.l. met in geheven handen een krans

en een kruis; errond en binnen een cirkel : VICTVR
IAVCVSI
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N- 15,2mm-1,33g
Leuven: Stedelijke Musea, Inv. N/BA/1 ; ex. verzameIing A.
de Witte (zending 2 van 1896) en V. De Munter.

41. Ghlin, Mons.
DE LOË, IV, blz. 53; Bull. Soc. Paléoni, et Arch. de Charleroi,
25. 1956, p.34 en pl. II.
Triens*
vz.: Een hoofd n.l.; ervoor een wijnstok.
kz.: Een persoon (Victoria ?) stapt n.r., met geheven arm; in

het veld een kruisje ; errond een cirkel van parels.
N - 1,26 g - 0.00 B -; P -.
Brussel: KMKG, gift van Renier Chalon.

42. Ghlin, Mons.
Munten, gevonden bij een skelet en een Frankische urn.
DE LOË, IV, P. 53; ACAM, 23, 1892, p. 285-6 (naar Th. BER
NIER, Dici. géogr., hisi., arch. du Hainaut); PINCHART, Mém.
Acad. Belg., 23, 1848-50, p. 6.
Barbaarse imitatie (zeer moeilijk leesbaar)
vz.: Een keizerlijke buste
kz.: Een gestyleerde Victoria
Brussel: KMKG, gift van de heer Renier Chalon.

43. Gosselies, Charleroi.
In 1984 werd in een tuin een Merovingische triens van de
muntplaats Hoei gevonden.
RBN, 112, 1986, p. 174, ill.
Triens*, Choae (Huy, België) - Rigoaldus
vz.: Een buste met krijgsmantel en diadeem van parels n.r. ;

errond: XCHOEFICITI +
kz.: Een kruis op een trapeziumvormige voet waarin een

globe; errond en binnen een cirkel: + RlqoALavs
Al - 14,0 mm - 1,14 g (licht uitgebroken) - 6.30

B 1548, var.
Herent: verzameling Vanhoudt.

44. Gougnies, Gerpinnes.
Gedurende grondwerken in het park van het kasteel «delle
Motte 1), in 1883, ontdekking, dicht bij een Merovingische ne
kropool, van enkele voorwerpen, waaronder twee bracteaten,
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één in goud (3,4 cm), met menselijk hoofd van monetair type,
en één in zilver (2,8 cm).
Document opgravingsdienst M 43803
BRULET, R., Catalogue du matériel mérovingien conservé au
Musée Archéologique de Charleroi, Bruxelles, 1970, p.148
(Centre national de recherches archéologiques en Belgique. Ré
pertoires archéologiques. Serie B, les collections, V).
Bracteaat
Charleroi: Musée Archéologique.

45. Haillot, Ohey.
In 1920 werd een Frankisch graf ontdekt op een terrein van de
Heer Sovet, Gesves. Er zou een gouden muntstuk, een sieraad
en andere voorwerpen aangetroffen zijn.
RAHIR, E., Vingl-cinq années de recherches, de restaurations el
de reconstitutions, Bruxelles, 1928, p. 215.

46. Haine-Saint-Paul, La Louvière.
Tijdens de opgravingen van 1907-1908 werd op een Merovin
gisch grafveld o.a. een triens gevonden.
RBAHA, 10, 1940, p.228, nr. 76; RBAHA, 12, 1942, p. 128,
nr. 43; FAIDER-FEYTMANS, G., Les nécropoles mérovingiennes,
Musée Royal de Mariemont, 1970, p. 141.
Triens
vz.: Een buste n.I. ; errond: VIII CIIAJTVC1

kz.: Een Victoria n.r. ; in het veld de letters E en N; errond :
ACIIOIIITZU

N - 1,45 g - stempels gecorrodeerd; kz-stempel gebroken.
B 6696 ; P 2727 en
P2728

Deze triens werd geslagen met dezelfde stempels ais de twee
exemplaren in het Penningkabînet te Parijs.
Morlanwelz: Musée Royal de Mariemont.

47. Hanret, Eghezee.
Voigens het bijhorende etiket werd deze triens in 1857 op de
baan van Waret naar Hanret gevonden.
RBN, 14, 1858, p. 16, pl, II I.
Triens*
vz.: Een hoofd n.r. ; errond : IEAI

kz.: Een kruis met in de onderste kantons respektievelijk
twee en drie parels; errond een cirkel van parels.
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Al - 1.22 g - 3.00
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN.

48. Hantes-Wiheries, Erquelinnes.
Op de plaats 'Plaine de haute pensée' te 'Champ du point du
jour' werden dertien graven onderzocht door de Heer Mel
choir. Er werden drie dunne munten gevonden met een dia
meter van 25 mm.
DRSPAC, 10, 1880, p. 151-152 (niet nader gespecifieerd).

49. Harmignies, Mons.
Bij de aanleg van de spoorlijn Mons - Chimay werd in 1865
een Frankisch grafveld ontdekt. Het werd opgegraven van
1884 tot 1894 door Graaf Looz-Corswaren en Baron de Loë. Er
werden 19 munten gevonden waaronder vier na-Romcinse.
BCRAA, 39,1900, p. 112; AFAHB, l, 1885, p. 218 (16 mun
ten); RBN, 46,1890, p. 219, nr. 2; REN, 51, 1895, p. 569-572;
CUMONT, Congrès Num. 1891, Bruxelles, p. 194-195.

1. Graf 86
Triens*, Imitatie van Anastasius
vz: Een buste n.r, met een diadeem van parels en een man

tel; errond: DNANASTASIVS PVAVG (dnbbelslag)
kz.: Victoria lopend n.r.; ze houdt een krans en een palmtak

in de handen; in het veld een S; errond: VJCTO
RIAVGGG (dubbelslag); in de afsnede: 110:::>

Al - 1,44 g - 6.00 Tomasini, groep A 3 b

2. Graf
Triens", Visigoten
vz.: Een buste met een diadeem van parels en een mantel

met een kruis op de borst n.r.; errond en binnen een
cirkel : fIIVTI IIIAl/nC

kz.: Een gestyleerde Victoria loopt n.r, ; ze houdt een krans
en een palm in de handen; errond en binnen een cirkel
van parels : ?IIAVI I·TAVn. ; in de afsnede : conoo

N 1,07 g (doorboord) - 6.00

3. Graf 310
Triens", Eigentijdse vervalsing van een triens van de regio
Metz.
vz.: Een buste n.r, met diadeem en mantel, errond: ..UCU ..
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kz.: Een kruis binnen een cirkel van parels met in de onderste
kantons de letters C en A, errond: +YMAllllcnWVA
N (verguld) - 1,20 g - 9.00 -

4. Graf 82
Bracteaat (sieraad)*
vz.: Een buste n.r. met een diadeem van parels en een man-

tel; errond : IVINIII/

5. Graf?
Een fragment van een zilveren munt, analoog aan deze gevon
den te Eprave.
Halve siliqua*, Imîtatie van Valentianus III, (4 stuks).
Brussel: KMKG, schenking van de Heer L. Cavens.

50. Heinsch, Arlon.
Op de plaats Heinsch-Stockem werd een zilveren munt van
Theodosius 1 gevonden.
A/AL, 1847-49, p.46-47.
Arlon: Musée Archéologique Luxembourgeois.

51. Heppignies, Fleurus.
Bij het graven van een vijver in 1938 te Heppignies werd een
imitatie van een solidus van Anastasius gevonden door de
Heer Maes.
Archéologie, 1983, 1, p. 31
Solîdus*, Imitatie, Merovingisch
vz.: Een buste met helm in vooraanzicht; een lans over de

schouder : in het veld links een grote ster ; errond :
:X)I:>:>1I1111111110UUOIIIIIIC

kz.: Victoria lopend n.L; ze houdt een kruis van parels;
errond : Illl1llUIIUIINIIUI, in afsnede: nlllln.

N - 4,5 g - 20,6 mm. B-.
Privé-verzameling Pochet (1983).

52. Hesbaye, Huy.
In 1906 werd door Dr. Alexandre een zilveren munt van de
Vandalen geschonken aan het Musée Curtius te Luik.
CAPL, 2, 1907, p. 105.
Halve siliqua*, Vandalen - Hilderic (523-530)
vz.: Een buste met diadeem van parels en mantel n.L;

errond : DNHILDI RIXREX



64 H.VANHOUDT

kz.: Een rechtstaande vrouwefiguur in vooraanzicht; een

korenaar in elke geheven hand ; errond : FELIX CARTG

iR- l,lOg - 1.00 BMC 3

Liège: Musée Curtius.

53. Hosdent, Braives.
Tijdens een archeologische prospektie, in de omgeving van een
vermoedelijk grafveld, werd een Merovingische triens gevon

den.
LAFAURIE, J., Tiers de sou du début du VIl siècle trouvé à Hos

dent, dans Archeolo-J, 15 années, 15 chantiers, Rixensart, 1984,

p.l07-109.
Triens, Sigrancium (Serans, Frankrijk)?
vz.: Een gestyleerde buste n.r.; errond: +ATALll\VA'\AI
kz.: Een geankerd kruis boven een globe; errond :

(j)J'.FVMA(I

Al

Verzameling Stasse.

B 424, var.

54. Huise, Zingem.
Omstreeks 1847 vond een boer een triens nabij de plaats
'Royeghem kapelleken'.

RBN, 7, 1851, p. 329; VANDERSTRAETEN, E., Notice sur une

monnaie royale mérovingienne trouvée à Audenaerde, Aude
naarde, 1850; vente .Ionnaert, Verhulst, 19/2/1852, nr.987 en
aangekocht door De Coster.
Triens, Bannaciacum (Bannasac, Frankrijk) - Caribert Il
629-632)
vz.: Een buste met diadeem van parels n.r. ; errond en bînnen

een cirkel: NTARIBERTVS Rex
kz.: Een bloemkelk met driehoekige voet; erboven een kruis j

errond en binnen een cirkel van parels: BANNIACIACO
FUT

Al - 13mm - 1,2g B 685, P 2057
Verzameling Verstraeten in 1850.
In het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel wordt een gelijkaardig exemplaar bewaard. Het zou
zijn aangekocht van de Heer Verstraeten: Inv, 16/6/1909.
RBN, 128, 1982, p. 146, nr. 146.
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55. Hundelgem, Zwalm.
Enkele maanden na de vondst in Huise (1847) werd een iden
tieke triens gevonden te Hundelgem.
RBN, 7, 1851, p.329-330
Zie nr 54.
Verzameling Praet, juwelier te Oudenaarde in 1851.

56. Huy, Huy.
Een zilveren sceatta werd gevonden in de kerk St. Martin.
DOYEN, J. M., Monnaie d'argent anglo-saxonne de Huy, in La
civilisation mérovingienne dans le bassin mosan, Liège, 1986,
ill.
Sceatta: periode: 710-750?
vz.: Een buste met een diadeem van parels n.r. ; errond een

cirkel van parels: OTAV(T) VAHVAIIO (gedeeltelijk)
kz.: Een kruis met erboven een vogel; enkele parels en rin

getjes in het veld; errond een cirkel van parels :
..WOVOC..

JR - Il,6 mm - 3.00 (?) BMC type 27b; Serie B
Het stuk verdween tijdens een tentoonstelling en enkel een
plaasteren afgietsel hleef bewaard (gegeven van J. M. Doyen,
26.8.1984).

57. Huy, Huy.
In 1962 werd een triens aIs een grafvondst gevonden.
POL, A., Verspreidingsgebieden van in Nederland geslagen mero
oinqische gouden munten der 7de eeuw, in Westerheem, XXVII,
3, 1978.
Triens (imitatie), Triectum (Maastricht, Nederland)

58. Huy, Huy
POL, A., Westerheem, XXVII, 3,1978, nr. 31; SERRURE, 1886,
p.46, pl. VI-9.
Triens, Triectum (Maastricht. Nederland) - Rimoaldus
vz.: Een buste met een diadeem en een geheven arm n.r.;

errond: TRIECTOFIT
kz.: Een kruis op een trede met verheven uiteinden en hoven

een globe; dit alles omgeven door een cirkel van parels
en het omschrift: RIMOALDVNMONE

Al B 4439
Brussel: Verzameling B. de Jonghe, Brussel (1886), maar dit

5



66 H.VANHüUDT

beschreven exemplaar bevindt zich niet in het Penningkabi
net van de Koninklijke Bibliotheek.

59. Huy, Huy.
Er werden twee trientes van het muntatelier Hoei aangekocht
die hoogst waarschijnlijk aldaar werden gevonden.
RBN, 1849, p.368.

60. Huy, Huy.
De Coster schrijft in 1846 over verschillende vondsten die een
triens en meerdere monetarii VOOT het atelier Choae (Hoei)
opleverden. Anderzijds spreekt hij van een muntschat die in
1840 werd gevonden bij afbraakwerkzaarnheden aan de stads
poort. Deze vondst bevatte naast munten van Choae ook
munten van andere ateliers. Het is niet duidelijk welke mun
ten tot welke vondsten behoren; daarom worden ze hierna
sarnen weergegeven. Een triens (B 1537) werd aan de opsom
ming toegevoegd daar hij te Hoei werd gevonden en waar
schijnlijk afkomstig is van dezelfde vondst (via de Coster). De
Heer de Coster blijkt een groot gedeelte (zoniet de totaliteit)
van de vondst(en) te hebben gekocht waarna de munten wer
den verspreid.
RN, 1846, p.92-106, pl. VI.

1. Triens, Choae (Huy, België) - Landegisilus
vz.: Een buste met een diadeem n.r.; errond en binnen een

cirkel van parels: LANDECfI (/)1 LVS
kz.: Een gespleten kruis op een globe boven een trede;

errond: CHOE MONETARIV1."
N - 1,25g B 1526
Verzameling Voillemier in 1846.

2. Triens, Choae (Huy, België) - Bobo
vz.: Een buste met een diadeem van parels n.r, die het orn

schrift vooraan snijdt; achter het hoofd en boven de dia
deem twee punten ; errond : CHOAEFIT

kz.: Een kruis op een trapeziumvormige voet met open basis
waarin zich een globe bevindt; aan de horizontale arrnen
hangen twee korte lijnen; in de bovenste kantons een
punt; errond en binnen een cirkeI: BOBONE MONE

N - 13,7 mm - 1,36 g - 0.00 B 1532; P 1202
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Brussel: Penningkabinet van de Kon. Bibl. (ex. de Coster).
RBN, 128, 1982, p. 114, nr.49
Deze triens, die door Voillemier wordt beschreven, bevindt
zich niet in het Penningkabinet te Parijs zoals steeds wordt
beweerd.

3. Triens Choae (Huy, België) - Rîgoaldus
vz.: Een buste met diadeem n.r.; errond: CHOEFICIT +
kz, : Een kruis op een trapeziumvormige voet met een open

basis waarin zich een globe bevindt; errond: + RI
qOAOVS

N
Verzameling de Barré in 1846.

4. Triens*, Choae (Huy, België) - Bertoaldus
vz.: Een buste met een diadeem en een krijgsrnantei n.r.;

errond en binnen een cirkei van pareIs: CHO<ll +FIT
kz.: Een kruis op een trapeziurnvormige voet met open basis

waarin zich een globe bevindt; de linker arm van het
kruis is gespleten; errond en binnen een cirkel : BER
TOAL

N - 14,1 mm - 1,20 g - 11.00 B 1537; P 1205
Parijs: Penningkabinet van de Bibliothèque Nationale.

5. Triens*, Choae (Huy. België) - Bettelinus of Bertelinus?
vz.: Een buste met een diadeem van pareis en een krijgs-

mantel n.r.: errond en binnen een cirkei van parels :
CHOIVIIï

kz.: Een kruis op een vierkante voet met open basis waarin
zich een globe bevindt; in de bovenste kantons een
punt; aan de beide horizontale armen van het kruis
hangt een kort streepje ; errond en binnen een cirkel van
pareIs: BETIEVNO

N - 12,6 mm - 1,26 g - 11.00 B 1549; P 1210
Parijs: Penningkabinet van de Bibliothèque Nationale.

61. Huy, Huy.
Tijdens opgravingen van het Merovingische grafveld in het
Quartier Saint Hilaire (linkeroever) te Hoei werden in graf
XXX1 naast een Romeînse bronzen rnunt van Constantijn de
Grote (4de eeuw) twee trientes gevonden.
Bulletin du Cercle Archéologique Hesbaye-Condroz, 1II, 1962.
p.21-22.
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Triens*, Palacialo (Palaiseau, Frankrijk) - Domolenus
vz.: Een buste met een diadeem van parels n.r.; errond:

+ PAlACOIOlOMO
kz.: Een geankerd kruis op een globe; errond: + DOMOlC
N P 870, var.

2. Triens", Triectum (Maastricht, Nederland)
vz.: Een buste n.r.; errond een moeilijk leesbare legende:

T=r.•::>TOL,
kz.: Een kruis op een voet boven een globe; twee parels in

het veld en dit alles binnen een cirkel van pareIs; errond
een moeilijk leesbare legende : 't'O-eO:::>lII::>I\..AI

N - 13,5 mm - 6.30 (gecorrodeerde stempels).
P 1192; B 4184.

Huy: Musée Communal.

62. Omgeving van Huy, Huy. Gevonden in 1858.
ASAN, 6, 1859-1860, p. 147 en pl. 1, 1.
Triens*, Namurcum (Namur, België) - Adeleus
vZ.: Een buste n.r. met een diadeem van parels en manteI;

errond: NAMVooCOC
kz.: Een kruis op een voet boven een bol; errond en binnen

een cirkei van parels : ADqoP'L~OG M
N - 1,21 g - 0.00 B 3125; P 1219
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN.

63. Huy, Huy.
Twee zilveren munten werden door de Heer Loumage in Hoei
gevonden en ter studie aangeboden.
1. Denarius
vz.: In het centrum twee parels : errond en binnen een cirkel :

AL.TRA B
kz.: In het centrum de grote letter M met tussen de benen in

vertikale schikking twee parels; errond : 1II1T
JR

2. Denarius, (Palatiurn-Paris 1, Frankrijk)
vz.: Een geankerd kruis op een gespleten voet.
kz.: Acht stralen rond een centraal punt.
JR vz. : B 3535, var.; kz.: B 5704.
Verzameling Loumage. Afgietsel van beide exemplaren in ons
bezit.
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64. Ivoz-Raznet, Flémalle.
In 1908 werd te Ivoz-Ramet of te Val-St.-Lambert bij werk
zaamheden aan de baan Ivoz-Ramet een triens gevonden.
Document Nat. Opgravingsdienst, Brussel: 169890B.
Triens*
vz.: Een buste met een diadeem van parels en een mantel n.r.
kz.: Een breed kruis op een kleine voet binnen een cirkel van

kleine streepjes.
Al - 11,2 mm - 1,19 g - 10.00 B-
Liège: Musée Curtius, Inv. 40.396; gift van de Heer Pimodan
of Simonis?

65. Jazniolle. Philippeville.
Tijdens de opgraving van een Merovingische begraafplaats
door de heer Van Hollebeek werden meerdere munten gevon
den.
ASAN, 16, 1883. p. 392-394; ROOSENS, p. 93; DE LOË, IV,
p.l06.

1. Triens, Eigentijdse vervalsing van een imitatie.
vz. : Keizersbuste; errond een onleesbare legende.
kz.: Een reehtopstaande Victoria.
Ag of ./E-kern. vergnld en doorboord.

2. Fragmenten van een gouden munt.
Brussel: KMKG - Inv. B 795 = V nr.45. gift van Louis
Cavens.

66. Jodoigne. Jodoigne.
Op het plein in de nabijheid van de Sint-Medard kerk werd
door de Heer Hanze een triens gevonden (1926-1927).
Triens, Briva Viens (Brioude, Frankrijk)
vz.: Een buste met diadeem en krijgsmantel n.r.; errond :

BR...VICO
kz.: Een gevleugeld personage loopt n.r. op twee treden

waarvan de onderste uit parels bestaat; in de linkerhand
houdt het een scepter ; errond; ETARIO IOMON ; in de
afsnede : VR~

Al - 1,20 g - 0.00 B 6058
Verzameling Hanze in 1981, maar niet meer achterhaald (een
plaasteren afgietsel bevindt zich in .het Penningkabinet van de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel).
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67. Kanne, Riemst. Gevonden in 1897
DE LOË, IV, p. 53
Triens, Imitatie van Justinianus 1
vz.: Een buste met de imitatie van de legende: (1 DNIVSTINJ

ANVSPPAVG 1)

kz.: Een Victoria met de imitatie van de legende : <NICTO-
RIAAVGVSTORVM 1) in de afsnede: <1 CONOB 1)

De munt van Kanne was zo oppervlakkig geïmiteerd dat de
legende van het prototype nauwelijks te Iezen was.
Brussel: KMKG?

68. Landen, Landen
Op de plaats Sinte Geertrui werd bij het nivelleren van twee
aarden verhogingen «( heuvels ») o.a. een triens gevonden.
BCAA, 4, 1865, p. 455-458; A5AB, 25, 1911, p. 261-262.
Triens, Namurcum (Namur, België) - Adeleus
vZ.: Een buste n.r. met een diadeem van pareIs; errond:

NAM ... COC
kz.: Een kruis op een voet en boven een bol; errond: ADE-

"L(>P'O.v>M
N - 1,15 g B 3126 (dit exemplaar).
Volgens de Belfort, bIz. 409 zou dit exernplaar zich in het Pen
ningkabinet van de Bibliothèque Nationale, Parijs bevinden
en afkomstig zijn van de verzarneling Ponton d'Amécourt (ex
de Coster). Bij nadere kontrole werd het niet opgenornen in de
inventaris van Prou; het zou best het te koop aangeboden lot
nr.296 kunnen zijn van de veiling RoUin & Feuardent,
9.6.1890 waarin het resterende deel van de verzarneling Pon
ton d'Amécourt werd verkocht.

69. Lede, Lede.
Tijdens werken aan de baan Lede-Wichelen in 1846-47 op de
plaats 'Oude Hel' werd een Merovingisch grafveld ontdekt.
RBN, 3, 1846, p. 274-275; RBN, 12, 1856, p.70-72, pl. VI, 3
6; BARBL, 13, 2c deel, 1846, p. 414; RBN, 128, 1982, p. 142.,
nr. 134; p. 144, nr. 142; p. 162, nr. 202; 170, nr.228 (îll.)

1. Triens*, Arvernum Cîvitas (Clermont-Ferrand, Frankrijk)
- Manileobus
vz.: Een buste met diadeem n.r. ; errond een moeilijk te ont

cijferen omschrift: DIIlAIlANI ILBO



MVNTVONDSTEN VIT DE MEROVrNGISCHE PERIODE 71

kz.: Een opstaande Victoria n.r. ; met een kroon in verheven
hand: errond : ARAIVIJ!I1..

N - 10,1 mm - 1,32 g - 0,00

2. Triens*, Arvernum (Clermont-Ferrand. Frankrijk) Childe
bert, zoon van Grimoaldus (656-657)
vz.: Een hoofd n.r.; errond: + AHELDEBERT

kz.: De letter A en R met eronder CI; omgeven met vier
kruisjes,

Al - 12,3 mm ... 1,25 g - 9.00 B 336 = P 1714, var.

3. Triens*, Meldus (Meaux, Frankrijk)
vz.: Een buste n.r. met diadeem; errond : UAO:JTJlltnrgIV
kz.: Een kruis op bol met in de onderste kantons een pu nt ;

errond en binnen een cirkel: MELDV1..,=lIr

Al - 12,7 mm - 1,27 g - 0.00
4. Triens*, Rutenus (Rodez, Frankrijk) - Rosolus
vz.: Een buste met diadeem van parels n.r.: voor het hoofd

een bundel van zes takken ; errond een cirkel (kroon ?).
kz.: Het monogram van Rutenus ; errond en binnen een CÎr

kel: + rOtnO...N tnM-N
Al - 14,4 mm - 1,16 g - 10.00 B 3922, var.
Brussel: Penningkabinet van Koninklijke Biblîotheek.

70. Liège, Liège.
Serrure, prijslijst zonder datum, nr. 51 ; RBN, 4, 1849, p. 388,
pl. 1; RBN, 128, 1982, p. 118, nr.59.
Triens*, Choae (Hoei, België) - Bettelunus of Bertelenus?
vz.: Een buste n.r. met een diadeem van parels; errond: HO

EFT
kz.: Een kruis op trapeziumvormige voet met gebogen zijden

en basis van punten, ertussen een bol; errond en binnen
een cirkel van parels: BETOPArlTn

Al - 12,4 mm - 1,16 g - 2.00 B 1553, var.
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek.

71. Liège, Liège.
Tijdens opgravingen in 1985-1986 op de Place St.-Lambert,
sektor Vieux Marché, werden twee Merovingische denarii
gevonden.
VANHOVDT, H., Les monnaies mérovingiennes, in Études el Re
cherches Archéologiques de l'Université de Liège, 23, 1988,
p.197-200.
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1. Denarius* (type «( Maastricht »)
vz.: Een hoofd n.l. met een diadeem, ervoor een kruis en ach

ter het hoofd vijf parels.
kz.: Een gestyleerd bloemenmotief met vier bladeren rond

een centraal punt; ertussen groepjes van twee parels.
jfl- 12,1 mm -1,38g B 5991- 6
Liège: Musée Curtius - Inv. L3425; gevonden in sektor C-S2,
laag 6.

2. Denarius*
vZ.: Binnen een cirkel van parels een bol; errond : ..VC-..
kz.: Een pentagram binnen een cirkel van parels en omgeven

met meerdere parels.
Ag- 9,2 x 9,4 mm - 0,98 g B 6398, var.
Liège: Musée Curtins - Inv. L3451 ; gevonden in sektor Vieux
Marché, laag 15.

72. Omgeving van Liège, Liège.
DE LOË. IV, p. 158.
Imitatie van een triens van Anastasius (491-518).
vZ.: Een buste met een diadeem en een krijgsmantel n.r.;

errond een onleesbare legende.
kz.: Victoria lopend n.r.; ze houdt een kroon en een kruis

vast; in het veld een ster; errond een legende.
Brussel: KMKG, Inv. 919 = C nr. 14 - een gift van de Graaf
van Loon.

73. Mahnédy, Malmédy.
RN, 42, 1886, p. 37; RBN, 128, 1982, p. 143, nr. 136, ilI.
Triens*, Atravetes (Arras, Frankrijk) - Archemundus
vz.: Een buste met een diadeem van parels n.r.; errond en

binnen een cîrkel van parels: + A-RAVETE"L

kz.: Een grote letter A met erop een kruis en eronder een
bloemenmotief, errond en binnen twee cirkels van
pareIs: ALCHE + MVNDO

N - 13,6 mm - 1,28 g - 6.00 P 1078; B 427, var.
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek.

74. Marche, Marche.
Op de plaats Thieux werd een munt gevonden in een
(Romeins?) graf. AIAL, 7, 1871, p. 127; ROOSENS, p.72.
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75. Maurage, La Louvière.
Tijdens opgravingen werd een munt gevonden in graf 42.
FAIDER-FEYTMANS, G., Les nécropoles mérovingiennes, Musée
de Marlemont, 1970, p. 264; LAFAURIE, J., Triens mérovingien
de Rodez trouvé à Maurage, in Cercle d'éludes numismatiques,
Bulletin, V, 1, janvier-mars 1968. p. 1-5; Archéologie, 1968,1,
p.50.
Triens (eigentijdse vervalsing)*, Rutenus (Rodez, Frankrijk)
- Vendemius ?
vz.: ? gecorrodeerd (een buste met drie parels in het veld)
kz.: Een monogram van Rutenus
JE (verguld) - 0,98 g (gecorrodeerd).

vergelijkbaar met B 3878-9, 3882, 3887.
Brussel: KMKG, Inv. B 4390

76. Omgeving van Mechelen, Mechelen.
Tussen Vilvoorde en Mechelen bij het uitgraven van een vij
ver.
DE LOË, IV. p. 4.
Imitatie van een trîens van Anastasius*
vz.: Een buste met diadeem van parels en een krijgsmantel

n.r. ; errond en binnen een cîrkel van parels: OnAnASTA
SIVSPPAVG

kz.: Een Victoria lopend n.r. ; ze houdt een kroon in de gehe
ven hand; errond: VICTORIAAVCVSTIORVA; in de af
suede: COWOd

Al - 1,46 g - 5.00 Tomasini groep Al
Brussel: KMKG.

77. Middelkerke. Middelkerke.
Op het strand van Raversijde werd een triens gevonden.
RBN, 128, 1982, p. 102, nr. 12.
Imitatie van een triens van Justinianus 1*
vz.: Een buste met diadeem van parels n.T.; errond en binnen

een cirkel: aNIVSTINVIAnVSPPVc
kz.: Twee staande krijgers, uitgerust met een schild ; ertussen

een standaard; errond en binnen een cîrkel: VCTORV
XVIOSR7V; in de afsnede: CHe

N - 15,5 mm - 1.38 g - 6.00
Brussel: Penningkabinet van de Konînklijke Bibliotheek.
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78. Omgeving van Mons, Mons.
In 1820 werd in de nabijheid van Mons een muntschat gevon
den met gouden munten van Focas, Heraclius, Suintilla en
enkele Merovingische muntmeesters waaronder Elafius van
Suessionis (Soissons) en Vinulfus van Treveris (Trier). Meer
dere Merovingische trientes waren met dezelfde stempels ge
slagen. Een sieraad (ring met monogram) en verschillende
munten werden aangekocht door de Heer Lec1ercq en kwamen
in 1840 in de Koninklijke Verzameling te Brussel. De Mero
vingische munten gingen naar de verzameling Chalon. Het
totaal van het aantal munten is niet gekend, maar er zouden
ook vier trientes van Triectum (Maastricht) en acht imitaties
van Friesland zijn geweest (informatie: Lallemand, Pol).
RBN, l, 1842, p. 115-119; RN, 1836, p.323-325, pl. IX, nr. 3
en 5: POL, A., Westerheem, XXVII, 3, 1978.

1. Triens*, Suessiones (Soissons, Frankrijk) - Elafius
vz.: Een hoofd n.l. ; errond: + 1."AES1."IONI1."E
kz.: Een bloemenkelk met erop een kruis; in het veld enkele

punten; errond: + ELVHA1,..MOAH
Al B 4213 (dit exemplaar).
Parijs: Penningkabinet van de Bibliothèque Nationale.

2. Triens, Treveris (Trier, Duitsland) - Vinulfus

3 - 6. Triens, Triectum (Maastricht, Nederland) - Madelinus

7 - 14. Triens, Friesland (Nederland) - imitatie

79. Mons, Mons.
In het werk van de Belfort wordt vermeld dat nr. 2019 in 1820
te Mons werd gevonden. Waarschijnlijk is deze munt ook
afkomstig van de muntschat die daar in 1820 werd ontdekt
(zie hoger).
RN, 1836, p.410, pl. XI, 26; RBN, 1982, p. 152, nr. 166.
Triens*, Henegaugias - Charecausius
vz.: Een buste n.r. met diadeem van parels ; errond en binnen

een cirkel: HENEGAVGIIA
kz.: Een kruis met in de onderste kantons de cijfers lIen V ;

errond en binnen een cirkel: OIi1ARECAVCIVcnMO

AI - 11,3 mm - 1,21 g - 0.00 B 2019
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek.
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80. Omgeving van Mons, Mons
RBN, 2, 1846, p.301, pl. VII, 2
Triens*, Deonante (Dinant, België) - Amernus
vz.: Een buste met een diadeem van parels n.r.; errond:

+DEVNANTE
kz.: Een kruis op een voet boven twee horizontale rijen van

drie parels; errond: AMERNO MO
N- 14,8 mm -1,16g - 5.00 B 1731; P 1214
Parijs : Penningkabinet van de Bibliothèque Nationale.

81. Omgeving van Mons, Mons.
Op 27 j uli 1845 werd te Gent een triens verkocht die toen (1 vrij
recent 1) gevonden was in de omgeving van Mons.
RBN, 1, 1842, p.238.
Triens
vz.: Een hoofd n.l.: errond : ASWRDCARIO
kz.: Een geankerd kruis; errond: MVRIVICO FIT

82. Muizen, Mechelen.
Op de plaats 'SlagveId' werd bij werkzaamheden aan het
nieuw station een Merovingische begraafplaats ontdekt.
Onder de gevonden voorwerpen bevond zich een Merovin
gische triens.
DE LOË, IV, p.94.
Triens, (Friesland, Nederland) - imitatie, type Dronrijp C.
vz.: Een buste met diadeem van parels en krijgsmantel n.r. ;

errond: li + E (ELA)
kz.: Binnen een cirkel van parels een kruis op voet boven een

bol; in de onderste kantons de tekens n en A; errond:
+XWO(J)WF~+V

N - 1,20 g - 9.00 B 2333, var.
Brussel: KMKG.

83. NaInur, Namur.
Op de Grote Markt werd in 1858 bij het aanleggen van gaslei
dingen een triens gevonden.
ASAN, 6, 1859-1860, p. 151 en 247 (ill.)
Triens*, Tidiriciacum (Trizay-sur-Lelay, Frankrijk) - Aono
bodes
vz.: Een buste met een diadeem van parels n.r.; errond : TIDI

ICIA



76 H.VANHOUDT

kz.: Binnen een cirkel van parels een geankeerd kruis op een
bol; errond : +AONOBODEM

Al - 1,07 g - 6.00 B 4315, var.
Namur: Musée Archéologique. verzameling SAN.

84. Namur, Namur.
In 1869 werd een sceatta gevonden in de orngeving van de rue
Notre-Dame.
ASAB, 19, 1908, p. 105.
Sceatta* ('Stekelvarkentype') - periode 680-710
vz.: Een gestyleerd stekelvarken (of hoofd of vogei ?) ; ervoor

enkele parels,
kz.: Een standaard
.IR - 0,60 g BMC type 5; Serie E.
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN.

85. Nam.ur, Namur.
Nabij de Samber werden omstreeks 1856 enkele zilveren
Merovingische munten gevonden.
RBN, 13, 1857, p.55-56, pl. 1J, 1-2.

1. Denarius", Mettis (Metz, Frankrijk)
vz.: Een gestyleerde letter M en een letter E waarboven een

horizontaal streepje.
kz.: Een letter D met erboven een horizontaal streepje.
.IR - l,56 g - 0.00 B 2968 .
2. Denarîus*, Mettis (Metz, Frankrijk)
vz. en kz.: Idem als 1.
Al- 1,29 g - 6.00

3. Denarius*
vz.: Een kruisje omgeven door stralen en parels in het veld.
kz.: Een figuur gevorrnd door twee over elkaar gelegen drie-

hoeken waarvan een 1800 werd gedraaid; in het centrum
een kruîsje.

.IR - 1,00 g B 5737

4. Denarius*
vz.: Een gestyleerde staande persoon (?) ; enkele parels in het

veld.
kz.: Twee letters A, waarvan een 1800 werd gedraaid, omge

ven door een cirkel van stralen ; enkele parels in het veld.
Al- 1,04 g B 5686
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5. Denarius*
vz: en kz.: Idem als 4.
Al - 0,88 B 5686

6. Sceatta* ('Stekelvarken'-type) - periode: 680-710
vz.: Een gestyleerd stekelvarken (of hoofd of vogel?) met

ervoor drie streepjes en enkele parels
kz.: Een standaard
Al (Cu ?) - 0,82 g BMC type 5; Serie E

Namur: Musée Archéologique, Verzameling SAN.

86. Omgeving van Namur, Namur;
Het bijhorend heschrijvend kaartje vermeldt dat deze triens
gevonden zou zijn in de omgeving van Namen.
Triens", Bannaciacum (Bannassac, Frankrijk) - Elafius
vz.: Een gelauwerde buste met mantel n.r. ; ervoor: PAX
kz.: Een bloemenkelk met erboven een kruis; errond: ELA-

FIVSMONETAT
Al - 1,27 g - 6.00 B 655

Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN.

87. Omgeving van Nam.ur, Namur.
Omstreeks 1853 gevonden.
RBN, 10, 1854, p.269.
Sceatta - periode: 670-680?
vz. : Een buste met diadeem van parels n.r.; errond: 1ITIIC
kz. : Binnen een cirkel van parels FFXF op een Iijn van parels;

eronder een voet met erin een globe; errond :
(f)IZ )luIlAT(f)

IR - 1,22 g BMC 23.1-3, P la
(Peada, Mercia).

Verzameling Justen (1854).

88. Namur, Namur
Vermoedelijk gevonden tijdens grondwerken.
RBN,50, 1894, p.281-283, ill.
Triens, Rutenis (Rodez, Frankrijk) - Rosolus
vz.: Een hoofd n.r. met ervoor een palmtak; het geheel bin

nen een lauwerkrans.
kz.: Een monogram van de monetarius Rosolus : errond en

binnen een cirkeI van parels: + ROSOXVSM. met
streepje boven de letter M
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Al B 3927
Verzameling Niffe-Anciaux, advokaat te Namur (in 1894).

89. Namur, Namur.
In juli 1906 werd in een tuin aan de Boulevard Cauchy een
Byzantijnse munt van Constans II gevonden sarnen met een
fragment van een imitatie.
ASAN, 26, 1905, p. 205-206 (iIl.)
FoUis (Syracuse)*, Constans II (641-668)
vz. : Een buste in vooraanzicht met een kroon waarop een

kruis voorkomt; in de geheven rechterhand een globe
met een kruis; errond en binnen een cirkel van parels:
NPER:CO

kz.: Het waardeteken M boven de tekens van het atelier SC ;
in het veld: ANA-NEO

Cu BMC 343-7, TOLSTOï 137-40
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN.

90. Omgeving van Nieuwpoort, Nieuwpoort.
Een triens werd gevonden in de omgeving van Nieuwpoort.
BN, 5, 1898, p. 66 (ill.)
Triens, Nasio (Naix-aux-Forges, Frankrijk) - Chadoaldus
vz.: Een buste met een krijgsmantel n.r.; errond: + CHA-

DOALO MONETA
kz.: Binnen een cirkel van parels een kruis met het Christus

monogram en in het kanton bovenaan rechts een parei;
errond: + NASIO VICO EV

Al B-.
Verzameling M. Kempijnck (in 1898).

91. Ohey, Ohey.
Het bij deze solidus horend kaartje vermeldt: Ohey, M. De
grève, 1924.
Solid us, Valentinianus III (425-455), Ravenna.
vz.: Een buste n.r. met een diadeem en een mantel : errond :

DNPIAVAIENTI NIANVSprAVG
kz.: De keizer staat rechtop in vooraanzicht en houdt een

lang kruis; hij plaatst de rechtervoet op een slang met
mensenhoofd; in het veld de letters R en V; errond:
VICTORI AAVGGG; in de afsnede : COMOB

Al - 20,8 mm - 4,31 g - 6.00 Cohen, 19
Verzameling L. Renard-Grenson.
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92. Ophoven. Kinrooi.
Tijdens de opgravingen van een Merovingische begraafplaats
werden een gouden en drie zilveren munten gevonden.
Rooszxs, H., Merooitiqisch gra{veld le Ophoven, Conspectus

MCMLXXV, in Archeologia Belqica, 186, Brussel, 1976; Roo
SENS, H.. Merovingisch gra{veld te Ophoven, Conspeclus
MCMLXXV 1, in Archeologia Belgica, 196. Brussel, 1977.

1. Graf 14,1
Denarius* - 'Maastricht'-type
vz.: Een gestyleerd hoofd met een diadeem n.r. en een kruisje

voor het hoofd; achter het hoofd drie punten ; errond een
cirkel van parels.

kz.: Een gestyleerd bloemmotief bestaande nit vier bladeren
rond een eentraal punt; tussen de bladeren groepjes van
drie punten; alles binnen een cirkei van pareis.

IR - 12,9 mm - 0,76 g B 5994

2. Graf 68
Denarius*, Turonus (Tours, Frankrijk) - Racio Basilici Sei
Martini
vz.: Een buste met een diadeem n.l., voor het hoofd twee

punten; errond: + SCI+ IMOI
kz.: Een kruis met errond: + MARTNI

.tH - 11.8 mm - 0,98 g - 10.00 B 4577, var.

3. Sceatta* - periode: 680-710
vz.: Een hoofd met dubbele diadeem van parels n.r. binnen

een cirkei van pareis ; errond NVAVùOO
kz.: Binnen een cirkei van pareis een kruis met erop een vogei

met brede staart, in het veld een kruisje en twee ringe
tjes; errond : .. AVAV

IR - 12,4 mm - 1,07 g - 9.00 BMC type 27b; Serie B.

4. Een zeer siecht bewaarde gouden munt.
Brussel: verzameling van de Nationale Dienst voor Opgravin
gen (4 stuks).

93. Overpelt, Overpelt.
Op de plaats 'Op het Linde' werd in 1959 een eigentijdse ver
valsing van een triens gevonden in een Merovingisch graf.
Limburg, 38, nr. 12, 1959. p.286-290 (ill.)
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Triens (eigentijdse vervalsing), Dorestate (Wijk-bij-Duur
stede, Nederland) - Madelinus
vz.: Een gestyleerde buste met een met parels versierde man

tel, n.r. ; errond: AVI...O
kz.: Een kruis op voet boven twee horizontale rijen van drie

pareIs; errond en binnen een cirkel: HADE...1.,1I
Cu (verguld) B -

94. Petegem, Wortegem-Petegem
RBN, 9, 1853, p.3, pl. 1,9.
Triens, Sancto Aredio (Saint-Yrieux, Frankrijk) - Baudole
nus
vz.: Een buste met diadeem n.r. ; errond: SCOA1.,EDIO FIT
kz.: Een kruis met in de onderste kantons een pareI, in

de bovenste kantons de letters N en V; errond:
+ br-ULEFIVSNON : (De U schijnt een 0 te zijn gedeel
telijk buiten de muntschijf)

Al (bleek) B 4040, var. ; P 2004.

95. Rochefort, Rochefort.
In 1892 werden op de plaats Corbois 130 Frankische graven
onderzocht. Er werden vier munten gevonden waaronder een
triens van Zeno.
ASAN, 21, 1895, p. 10-104 en 302; ASAN, 48, 1955, p.20
e.v.; RBN, 49, 1893, p. 423-425.
Tremissis*, Zeno (474-491), Milaan.
vz.: Een buste met diadeem van parels en mantel n.r.;

errond: DNZENO PERPNC
kz.: Een kruis binnen een lauwerkrans; in de afsnede:

.COMOB.
Al- 1,45 g - 6.00 Ulrich-Bansa 182.
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN.

96. Rognée, Walcourt.
Op het Frankisch grafveld gevonden.
Triens
vz. : Een buste met hoofddeksel (helm?) n.r.; errond: + lU

MVJVlULf...
kz.: Een geankerd kruis boven een bol; in het veld twee pun

ten; errond: ..MV.03TTOQ n
Al - 1,20 g (doorboord en resten van oog) - 3.00 B -
Namur: Musée Archéologique, verzameling SAN.
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97. Rosmeer, Bilzen.
Bij het opgraven van het Merovingische grafveld werden drie
trientes gevonden. ROOSENS, DE BOE, DE MEULEMEESTER,
Hel M erovingisch gra{veld van Rosmeer, in Archeologia Belgica,
204, 1978, Brussel.

1. Graf 90
Triens*, Imitatie (?)
vz.: Een buste met diadeem en mantel n.r.; errond :

+ E51...VDE of + EA +VV + UDE/\
kz.: Een kruis boven twee treden met een punt in elk kan-

ton; errond : u ..II.Vr:>TVIM
N (rood) - Il,5 mm - 1,06 g - 2.00

2. Graf 96
Triens*, Friesland (Nederland) - imitatie
vz.: Een gestyleerde buste n.r.; ervoor een kruisje en twee

parels; errond: mo
kz.: Een kruis boven een bol; errond en binnen een onvolle

dige cirkel: rmvurnvnn<:>
N - 14,7 mm - 1,18 g - 11.00 B 5563, var.; B 5570,

var. (beide stukken
werden in Domburg
gevonden).

3. Graf 98
Triens*, Triectum (Maastricht, Nederland) - Madelinus
vz.: Een buste met een diadeem en hoofddeksel van parels

n.r. ; errond en binnen een cirkel: TRIECTOFIT +
kz. : Een kruis op voet boven een bol die omringd is door vier

parels; errond en binnen een cirkel: MAâELlNVSM
N - 14,4 mm - 1,245 g - 0.00 B 4423
Brussel: Nationale Opgravingsdienst (3 stuks).

98. Seraing, Seraing.
Niet nader gespecificeerde munten.
KMKG Inv. B 364 (<< époque franque »)), 345-365, 2253.

99. Sint-Joris-Winge, Tielt-Winge.
Een Merovingische munt van barbaarse makelij, mededeling
van H. de Cocqueau.
RBN, 21, 1865, p. 282.
Verzameling van de Heer Rijckman (in 1865).

6
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100. Sint-Truiden, Sint-Truiden.
In 1909 gevonden door de Heer Joseph Claes, ondernemer, bij
het uitgraven van de funderingen van de Technische School.
Triens*, Arvernum (Clermont-Ferrand, Frankrijk).
vZ.: Een buste met mantel n.r. ; errond en binnen een cirkel :

ctA..DIOnA
kz.: De letters A en R binnen een cirkel; errond: ..AbISI

DIRADO
Af- 12,7 mm - 1,33 g - 7.00
Verzameling Mgr. Kesters (in 1972), nu (1987) in familiebezit.

101. Thirhnont, Beaumont.
Op het terrein van Joachim Leclercq werd in 1881 het Fran
kisch grafveld op de plaats Bois-de-Mazale opgegraven. Onder
de gevonden voorwerpen bevonden zich twee munten.
DRSPAC, 17, 1891, p.390.
Brussel: verzameling Van Hollebecq (in 1889).

102. Thon, Andenne.
In januari 1858 werd op de hoogte van Samson een Ostrogo
tische munt gevonden.
ASAN, 6,1859-1860, p.367-390; ASAN, 48,1955, p.31.
Halve siliqua*, Ostrogoten - Athalaric (526-534)
vz.: Een buste met een diadeem van parels en een krijgsman

tel n.r. ; errond en binnen een cirkel : DNIVSTI NIANAVC
kz.: Binnen een lauwerkrans en op vier lijnen geschreven:

DN ATHAL ARICVS RIX
M - 0,72 g - 6.00 BMC 35; Wroth, pl. VI II, 9.
Namur: Musée Archéologique, verzamelîng SAN.

103. Omgeving van Tienen. Tienen.
Ann. Soc. {ranç. num., 12, 1888, p. 340-341 ; RBN. 128, 1982,
p. 166, nr. 214; Prcouà, Ann., XII. p. 340.
Triens*, Nunliacum
vZ.: Een buste met een diadeem van parels n.r.; errond en

binnen een cirkel : nvv_LIAC
kz.: Een kruis boven twee treden; errond en binnen een CÎr

kel : FRIIIVAN...
Af- 14,1 mm - 1.22 g - 5.00 B 3271
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek.
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104. Tienen, Tienen.
Gevonden te Tienen.
RBN, 4, 1848, p.385, RBN, 128, 1982, p. 114, nr.48.
Triens*, Choae (Huy, België) - Landegiselus
vz.: Een buste met diadeem van parels n.r. ; errond en binnen

een cirkel: LANDEL,It/)Il..Vt/)
kz.: Een latijns kruis op voet boven een licht platgedrukte

bol; rechts in het veld de letter J; errond en binnen een
cirkel: CHOE MONETARIVt/)

Al - 15,1 mm - 1,34 g - 1.00 B 1527; P 1197
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek, ex
verzameling de Robiano.

105. Tongeren, Tongeren.
Ter boogte van de poort naar Koninksem, langs de binnen
zijde van de Romeinse versterkingen (op de plaats waar aIle
munten uit de 4c_5c eeuw werden gevonden) kwam een solidus
van Honorius aan het licht.
L'ancien pays de Looz, II, 1897-8, p. 20.
Solidus, Honorius (393-423) - an der muntatelier dan Con
stantinopel
vZ.: Een buste n.r, ; errond: DN HONORIVS PFA(?)
kz.: De keizer staat rechtop, ... ; errond: VICTORIA AVGGB

( ?); in de afsnede: COMaS
.IV - 21 mm - 4g

106. Tournai, Tournai.
Op 27 mei 1653 werd het graf van Childerik ontdekt dat naast
andere waardevolle voorwerpen ook een muntschat bevatte:
meer dan 100 goudstukken in een lederen beurs, gaande van
Theodosius II (402-450) tot Zeno (474-491) en voor het meren
deel geslagen te Constantinopel. Het betreft hier misschien
een geschenk van de Byzantijnse keizer aan de Frankische
koning die een vijand was van de Visigoten. Daarnaast kwa
men er ook ongeveer 200 Romeinse denarii van het vroege
keizerrijk.
CHIFLET, J .-J., Anastasis Childerici l Francorum regis, Ant
werpen, 1655; Abbé COCHET, Le lambeau de Childéric I", roi
des Francs, restitué à l'aide de l'archéologie et des découvertes
récentes, Parijs, 1859; WERNER, J., Neue Analyse des Childe
richgrabes von Tournai, in Rheinische Vierteljahrsbliitler, 35,
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1971, p. 43-46; DUMAS, F., Le tombeau de Childéric, in La Nor
mandie souterraine. Musée départemental des Antiquités. Rouen.
3 juillet - 2 novembre 1975, Rouen, 1975; ID., Louis XIV a-t-il
reçu de l'empereur Léopold tout le mobilier du lombeau de Chil
déric, in BSFN, 33, 1978, p. 323-326; ID., La tombe de Chil
déric, père de Clovis, Parijs, 1982.

107. Tournai, Tournai.
Tijdens opgravingen in 1945 werden door de opgravingsdienst
o.Lv. de Heer Breuer in de tuin van het stadhuis meerdere
munten gevonden, waaronder een triens, in graf 28. HUBERT,
Fr., Cimetière du parc de l'hôtel de ville de Tournai, in
Archaeologia Belgica, 68, 1963, p.40, graf 28; LAFAURIE, J.,
BSFN, 35, 1980, p.648.
Triens", Aina (Aulne, Frankrijk) - Aricis
vz.: Een gestyleerde buste n.r.; errond: oMARICI
kz.: Een kruis met zes armen op een vierkantige voet waarin

een kruis; errond en binnen een cirkeI van parels :
.A.N.A.VIC: (of ARICIS :M)

N - 12,8 mm - 1,07 g - 0.00 B 0097
Tournai: Musée d'Histoire, d'Archéologie et des Arts décora
tifs.

108. Trivières, La Louvière.
Tijdens de opgravingen van het Merovingisch grafveld werden
twee trientes gevonden.
RBAHA, 10, 1940, p. 221; AFAHB, 36c Congres, 1953,
p. 241; FAlDER-FsYTMANS, G., Les nécropoles mérovingiennes,
Musée de Marlemont, 1970, p. 112.

1. Triens*, imitatie van Justinus 1
vz.: Een buste met een diadeem van parels en een krijgsman

tel n.r. ; errond : D.... .INVS PPNC
kz.: Victoria in vooraanzicht, ze houdt een krans en een kruis

in haar geheven handen; in het veld een letter en een
ster; errond: VICTORIMqVSTORVM; in de afsnede:
:)0If10:J

N - 1,46g

2. Triens*, imitatie van Justinianus I, geslagen door de Ostro
goten (eigentij dse vervalsing)
vz.: Een buste met diadeem n.r.; errond en binnen een cir

kel: DN IVSTINI NVS PPAVG
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kz.: Victoria in vooraanzicht, ze houdt in haar geheven han
den een krans en een kruis; in het veld een ster : errond :
VICTORI ..STORV in de afsnede: CO OB
Cu (verguld) - 1,38 g B 5289, var.

Morlanwelz: Musée Royal de Mariemont (2 stuks).

109. Vedrin, Namur.
ln 1853 bij het opgraven van een Frankisch grafveld door de
SAN op de plaats Le Tombois kwam een triens aan het licht.
ASAN, 3, 1853, p.204-205.
Triens*, Burgonden - Gundomar II (524-532/4)
vz.: Een buste met een diadeem van parels en een krijgsman

tel n.r.; errond : DNIVSTINIANVSPC
kz.: Victoria loopt n.r.; ze houdt een krans in een geheven

hand; in het veld de letter Ci en een ster; errond en
binnen een cirkel van parels : VICTORIAAVSTOROM; in
de afsnede : CONC

Al - Il,1 mm - 1,51 g RN, 1943, pl. IV, NR. 11, var.
Namur: Musée Archéologique.

110. Vieuxville, Ferrières.
Tijdens een opgravingscampagne werden o.a. twee Frankische
imitaties gevonden.
ALENUS-LECERF, J., Le cimetière de Vieuxville, in Archaeologia
Belgica, 253, 1983, Brussel, p. 76.

1. Graf 77
Triens*, imitatie van J ustinianus 1
vZ.: Een buste met een diadeem en een krijgsmantel n.r.;

errond: DNISTINI A NVSprAVC
kz.: Victoria lopend n.r., ze houdt in geheven handen een

kroon en een kruis; in het veld onder het kruis een stcr
en een letter V ; errond en binnen een cirkel : VICTOZTA
AV:)VSTORVII; in de afsnede: -'110

Al - 15,4 mm - 1,44 g - 5.30 - dubbelslag

2. Graf 81
Triens*, imitatie van Justinus 1
vz.: Een buste met een diadeem en een krijgsmantel n.T.;

errond: )IIIPIAVGA:)IIIV
kz.: Victoria loopt n.r, en kijkt n.l., ze houdt in de handen

een kroon en een kruis; errond: VICTVITIAAVC01..-TVI
Al - 14,9 mm - 1,37 g - 6.00 - dubbelslag
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3. Graf 163

Imitatie van Honorius

vz. : Een buste n.r. ; errond: ..NHON...PSP..
kz. : ?; in de afsnede: OHn
.IR
Brussel: Nationale Opgravingsdienst.

111. Visé, Visé.

Bij het uitgraven van de funderingen voor de construktie van

een huis werd in 1891 een triens gevonden.

AFABB, 1894, p.35, ill.; CUMONT, G., Monnaies découvertes

dans le cimetière de Ciply, Brussel, 1894.

Triens, imitatie van Justinianus I.
vz.: Een buste met dubbele diadeem van parels en een krijgs

mantel n.r.; errond en binnen een cirkel: UVlIVS
TIN'"LANVSPPAVC

kz. : Victoria lopend n.l. ; ze houdt in de geheven handen een

kruis op een globe en een kroon; in het veld een ster ;
errond en binnen een cirkel: M VROTSV:>UAI.R2H:>IV; in

de afsnede: BONO:>

Al - 1,43 g - 6.00 P -; B -.
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek (in

1967), Inv. Il, 6446 - ex. Cumont G. (maar niet aanwezigin
1980 en niet opgenomen in VANHOUDT, RBN, 128, 1982).

112. Waasmunster, Waasmunster.

Triens*, Trîectum (Maastricht, Nederland) - Adelbertus.
vz.: Een buste met krijgsmantel en diadeem van parels n.r, ;

errond : +TRIECTOFlT+
k.z.: Een kruis op een voet waaronder een globe omringd met

5 parels; errond en binnen een cirkel: AAELBERTVS H
Al- 14,5 mm - 1,24 g
Lokeren: privé-verzameling.

113. Omgeving van Waremme, Waremme.
RBN, 67, 1911, p.341-343; RBN, 128, 1982, p.154, nr.170,

ill.
Triens*, Linnio - Gundoaldus
vz.: Een hoofd met een diadeem n.r.; errond: L1NNIO



MUNTVONDSTEN OIT DE MEROVINGISCHE PERIODE 87

kz.: Binnen een kleine cirkel een kruis ; errond :
+qVNDOALDO

N- 11,Omm-1,llg-7.00
Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek.

114. Wevelgem, Wevelgem.
LEFÈVRE, E. C., Recueil d'Antiquités ..., 1846, p.9.
Triens, imitatie van Justinus 1
N
Kortrijk: Verzameling F. de Béthune (in 1846).

115. Omgeving van Zoutleeuw, Zoutleeuw.
GN, 14, p. 1-4, ill.; Dupriez, Vente 112bis, 7 april 1913, lot
1745, pl. XIII; RBN, 128, 1982, p. 162, nr. 203, ill.
Triens*, Mettis (Metz, Frankrijk) - Theudegisilus
vz.: Een monogram boven twee zespuntige sterren en binnen

een cirkel.
kz.: Een kruis op een bol met in de onderste kantons het

teken X; errond en binnen een cirkel: TEVDECfl",ILVS
N - 12,8 mm - 1,21 g - 6.00 Stahl A lh.

Brussel: Penningkabinet van de Koninklijke Biblîotheek.

Ce répertoire des monnaies de la période mérovingienne découver
tes en Belgique signale, lorsqu'il est connu, le contexte archéolo
gique. Il fait suite au catalogue des monnaies mérovingiennes du
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Bruxelles (RBN,
1982, p. 95-194). Certaines de ces monnaies étaient déjà signalées
comme provenant du territoire belge. Les recherches qui ont abouti
au nouveau travail ont permis de retrouver l'origine de quelques
autres pièces encore.

« Période mèrovingienne » doit s'entendre au sens le plus large: de
la chute de l'Empire Romain d'Occident jusqu'à la naissance du
Royaume Carolingien au huitième siècle. Les monnaies décrites
sont donc d'origines diverses: byzantines, franques, anglo-saxones,
frisones, mérovingiennes, ostrogothes. visigothes, etc.

Le classement suit l'ordre alphabétique des lieux de trouvaille. La
plupart des communes belges ont fait. en 1970, l'objet d'un regrou-
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pement. Pour toutes les trouvailles antérieures, c'est le nom de la
commune à l'époque de la découverte qui est pris en considération;
il est suivi du nom actuel.

La description comporte:
1. le nom de la commune à l'époque de la trouvaille, suivi du nom

actuel;
2. une brève relation des circonstances de la découverte;
3. sa référence aussi complète que possible;
4. la description de la pièce:

a. sa dénomination, le nom ancien du lieu d'émission et le nom
actuel, le responsable de l'émission: empereur, roi, monétaire ...

b. droit
c. revers
d. métal, diamètre, poids, axe des coins, références;

5. lieu de conservation.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces éléments font défaut, la ligne corres

pondante est supprimée. La dénomination est suivie d'un astérisque
lorsque l'auteur a pu examiner personnellement la pièce décrite.




