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Vindplaats 
De munt werd gevonden in het voorjaar van 2013 toen in de tuin van het nummer 29 in de Bevrijdingsweg te 
Bekegem, grondwerken werden uitgevoerd om een nieuw terras aan te leggen. 
De vindplaats is gelegen op ongeveer 300 meter van de Zeeweg. De Zeeweg is de Romeinse heirweg die Oudenburg 
over Aartrijke, Torhout… verbindt met Bavai. De Bevrijdingsweg is 3,5 km van Oudenburg verwijderd alwaar een 
militair kamp was gevestigd om het binnenland te beveiligen tegen Germaanse invallen vanuit zee. Veldprospectie 
doet vermoeden dat er in de nabije omgeving waarschijnlijk een intense bedrijvigheid was gedurende de Romeinse 
tijd. 
Bodem 
De vindplaats is nogal hoog gelegen tegenover de omgeving. De bodem bestaat uit droge en erg onvruchtbare 
zandgrond. Het gevolg hiervan is dat de munt gedeeltelijk is verweerd, maar toch niet zo erg. De munt is in relatief 
goede staat, wat uitzonderlijk is voor onze streek. 
Datering 
De munt werd geslagen tussen 276 en 282 en moet vóór 410
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 verloren zijn. Aangezien de munt niet zo erg afgesleten 

(wel verweerd), is ze vermoedelijk verloren niet zo lang na het vervaardigen ervan. 
 

   
 
Een antonianus 
 
VZ: IMP CM AVR PROBUS P(ius)F AVG 
KZ: CLEM TEMP
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Keizer naar rechts, houd een scepter vast met een arend erop. Hij ontvangt een globe van Jupiter staande 
naar links, die een scepter vasthoudt. 
Onderaan:  
  B 
XXI 

Muntplaats: Siscia (Sisak, Kroatië)  
 
Het betreft een bronzen muntje dat men in de Romeinse tijd een antonianus noemde. Het werd vervaardigd in de 
jaren 276 tot 282 na Christus toen Marcus Aurelius Probus keizer van het Romeinse Rijk was. 
De antonianus werd door keizer Caracala (198-217) in omloop gebracht. Deze munt werd genoemd naar Caracalla’s 
officiële naam Marcus Aurelius Antoninus. De munt toont steeds de keizer met stralenkroon. Oorspronkelijk was de 
antonianus een zilvermunt. Door muntontwaarding nam het zilvergehalte af. Onder de regering van Gallienus (253-

                                                             
1 Zie ook “Spaenhiers Jaarboek 2013” pg 29 
2 Revieuw Sofie Vanhoutte agentschap Onroerend Erfgoed 
3 De Romeinse administratie trekt hier weg rond 410. Dit neemt uiteraard niet weg dat de munt nog later kan verloren zijn.  
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 RIC 643 (Roman Imperial Coinage) en  

  Schutyser E., "De Romeinse keizers en hun munten", Oostkamp, 1993. 

 



268) was deze munt herleid tot een bronzen of koperen munt, vaak van kleine afmetingen en bedekt met een klein 
laagje zilver. 
Onder de regering van Aurelianus (270-275) werd een munthervorming doorgevoerd. Hij vergrootte de afmeting en de 
grootte van de antonianus. Vermoedelijk werd ook de techniek van verzilveren verbeterd aangezien verzilverde 
munten uit die periode frequenter voorkomen dan tijdens de vorige periode. Het waardemerk XXI werd even eens op 
de nieuwe antonianus aangebracht. Dit gaf aanleiding te veronderstellen dat Aurelianus de antonianus herwaardeerde 
als 1/20

e
 aureus

5
, waarbij het merkteken verklaard wordt als: 20 van deze munten = 1 aureus. Er zijn evenwel 

meerdere theorieën over de betekenis van deze merktekens.  
De letter B boven de XXI op de keerzijde geeft een aanduiding van het officia of de werkplaats waar de munt werd 
geslagen. De letter B duidt erop dat de munt werd geslagen in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk, men 
gebruikte er het Griekse systeem om de officia aan te duiden: de overeenkomstige letters zijn A, B, Γ, Δ. 
 
Verdere uitleg 

 IMP = imperator, heerser 

 AVR = Aurelius 

 AVG = augustus, keizer 

 CLEM (entia) TEMP (= tijdelijke gematigdheid) 

 Jupiter is de oppergod van de Romeinen, hij is de vader van alle goden. Doorgaans werd hij afgebeeld als 
een grote gebaarde man, zittend of staande met scepter in zijn linkerhand en in zijn rechterhand een arend of 
bliksemschicht. In dit geval vereenzelvigt de keizer zichzelf als bijna evenwaardig met Jupiter. De attributen 
die hij vasthoudt zijn deze van de oppergod. Tevens ontvangt hij van hem een globe(bol) als de heerschappij 
over de wereld. 

 
Marcus Aurelius PROBUS (augustus 276 – herfst 282) 
 

Probus was de opvolger van Caius Marcus Claudius Tacitus (275-276) en Marcus Annius 
Florianus (276). Tacitus was al een ouder man toen hij keizer werd gekroond. Hoewel hij reeds 
75 jaar oud was trok hij met zijn troepen naar Thracia (Macedonië) en slaagde erin een invasie 
van de Goten in Klein-Azië af te slaan. De inspanningen van deze tocht en het gure klimaat 
hadden van deze bejaarde keizer te veel gevergd en hij overleed in Cappadocia (Romeinse 
provincie in Turkije) in april 276. Na zijn dood greep zijn halfbroer Florianus, de macht. Zijn 
regering werd erkend door de senaat en de westelijke provinciën.  
Het oostelijk leger riep evenwel Probus tot keizer uit. Florianus rukte onmiddellijk uit en de twee 
legers ontmoetten elkaar bij Tarsus in Cilicia (stad en streek in het zuiden van Turkije). Nog eer 
een ernstig treffen had kunnen plaatsvinden, werd Florianus door zijn eigen troepen 
omgebracht. Hij had nauwelijks meer dan twee maand geregeerd. 

 
Probus werd in 232(?) te Sirmium (Sremska Mitrovica Servië) geboren. Hij werd beroepsmilitair en maakte al snel 
promotie. Ten tijde van Aurelianus (270-275) was hij een van de belangrijkste generaals in het imperium. Hij was 
legeraanvoerder in verschillende compagnieën, aan de Germaanse grenzen in Gallië, Syrië en Egypte. Tacitus 
benoemde hem in 276 tot gouverneur van Syrië en Egypte. Spoedig na de dood van Tacitus (275-276) werd hij door 
zijn troepen tot keizer uitgeroepen en na de dood van Florianus (276) werd hij de onbetwiste meester van de 
Romeinse wereld. Eenmaal erkend door de senaat, versloeg hij de Franken in Gallië, de Vandalen en de 
Bourgondiërs aan de Rijn en de Donau. Hij liet tevens de fortificaties langs de Rijngrens herstellen. In 278 werden de 
Vandalen volledig uit Illyricum in de Balkan verdreven. Probus ontving hiervoor de overwinningstitel "Gothicus 
Maximus” (overwinnaar van de Goten). In 279 ontving hij de overwinningstitel “Germanicus Maximus” (overwinnaar 
van de Germanen). Zijn regering was niet alleen belangrijk omwille van de behoorlijke militaire successen die hij 
boekte, maar ook wegens zijn poging om het economisch leven in het keizerrijk te herstellen na de grote economische 
en politieke crisis van het midden van de eeuw. Daarom voerde hij in verschillende provincies in het westen de 
wijnbouw in. Mocht hij in staat geweest zijn om al zijn plannen te realiseren, dan zou de Romeinse staat veel van zijn 
vroegere macht en prestige hebben herwonnen. Helaas, in de herfst van 282 werd hij te Sirmium vermoord door een 
bende muitende soldaten: ze waren woedend omdat zij door de keizer ingezet werden bij openbare werken en niet als 
militairen. 
 
Tijdens het bewind van Probus waren er nog anderen die de titel van keizer begeerden: 

 Bonosus (ca 280). Hij was usurpator
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 in Gallia. Deze generaal van Probus was van Britse afkomst. Hij had 

geen succes tegen de Germanen en uit vrees voor de woede van de keizer riep hij zichzelf in Keulen tot 
keizer uit. Na een hevige strijd werd hij door Probus verslagen. 

 Saturninus (ca 280) Hij was usurpator in Alexandria (Egypte). Hij was een generaal van Probus en werd door 
zijn soldaten te Alexandrië tot keizer uitgeroepen. Kort daarna werd hij vermoord. 

 Proculus (ca 280-281) Hij was usurpator in Gallia. Proculus zou afkomstig geweest zijn uit de streek van 
Genua. Na een succesrijke loopbaan, resideerde hij als een man van aanzien te Viturgia. Nadat hij zich had 
onderscheiden had bij het terugdringen van de Alemannen, werd hij te Keulen tot keizer uitgeroepen. Hij werd 

                                                             
5 Gouden munt 
6 Grijpt de macht met geweld 



door Probus in de nabijheid van Keulen verslagen, waarna hij zijn toevlucht zocht bij de Franken. Deze 
leverden Proculus evenwel uit, waarna hij werd terechtgesteld. 

 
Na de dood van Probus, werd Carus, prefect van de pretorianen (privé leger van de keizer), door het leger tot keizer 
benoemd. Hij regeerde tot laat in 283. Hij werd in zijn kamp te Ctesphon (of Madain, een stad in Mesopotamië, nabij 
Bagdad in het huidige Irak) neergebliksemd nadat hij de Perzische strijdmacht had verslagen en uiteen gejaagd. 
 

                           
 
Bekegem in de stratenatlas van Belgie met aanduiding van de vindplaats. 
 

 
 
Uittreksel uit de kadasterkaart van Bekegem met preciese lokalisatie van de vondst. 
 
 
 


