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Verboden toegang
Huizen van
Miljoenen Jaren
Talloos veel goden
Een nieuw
muntenkabinet
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op Sicilië in zijn macht kreeg, veranderde hij de naam van de
stad in Messana ter herinnering aan zijn geboortestreek
Messenië op de Peloponnesos. Het muntteken van Zanklè, een
dolfijn, werd vervangen door de haas, het dier dat verbonden
was met de god Pan die in Messenië vereerd werd. Toen hij
enige jaren later de muildierenrace op de Olympische Spelen
won, liet hij op de voorzijde van de munten een afbeelding van
de muilezelwagen met de overwinningsgodin Nikè slaan
(afb. 2). De munten van Rhegion verschilden alleen door het
opschrift met de naam van de stad van die van Messana.
Zo benadrukte hij de verbondenheid van beide steden - en dus
het feit dat hij de Straat van Messina beheerste - en tevens zijn
persoonlijke afkomst en succes.

een weekloon. Dit waren dus geen munten voor de dagelijkse
boodschappen. Daarvoor had men munten van lagere waarden.
Een drachme was opgedeeld in zes obolen. Men had munten
van 3, 1½, 1 en zelfs een halve en een kwart obool. Deze
munten waren oorspronkelijk ook van zilver en dus heel klein.
Later sloeg men voor deze lagere waarden munten van brons.
Omdat dat minder kostbaar materiaal was, waren de munten
groter en beter te hanteren.
Op alle Atheense munten kwamen de uil en het hoofd van
Athene terug. Om de verschillende waarden duidelijk te
onderscheiden werd de uil, afhankelijk van de waarde, frontaal
of en profil, met gesloten of gespreide vleugels afgebeeld.
Alexander de Grote

Uilen van Athene

Misschien wel de bekendste Griekse munten zijn de
tetradrachmes van Athene (afb. 3) met op de voorzijde het
hoofd van de godin Athene, godin van de oorlog en wijsheid
en patroon van de stad, en op de keerzijde in een verdiept
vierkant haar uil met de Griekse beginletters van de naam
Athene. Hier is gekozen voor een duidelijk verband tussen de
afbeeldingen op de voor- en de keerzijde.
Hoe belangrijk de herkenbaarheid en daarmee ook de
betrouwbaarheid van munten was, blijkt wel uit het feit dat
deze munten, ontstaan in de zesde eeuw voor Christus en
daarom archaïsch van stijl, eeuwenlang vrijwel onveranderd
bleven. Na de overwinning op de Perzen in 479 voor Christus
werd een olijftak toegevoegd, maar terwijl de klassieke kunst in
de vijfde eeuw zijn hoogtepunt bereikte, bleven de munten hun
archaïsche uiterlijk tot in de tweede eeuw voor Christus
behouden.
Muntstelsel

De basis van het Atheense stelsel was de drachme. Naast de
drachme kende men de didrachme, de tetradrachme en de
dekadrachme, munten van respectievelijk 2, 4 en 10 drachmes.
De waarde van de munten veranderde weliswaar in de loop van
de tijd, maar in de vijfde eeuw was een tetradrachme ongeveer

afb 6
Aes grave uit Rome. Deze munt is gegoten,
omdat hij te groot was om te worden geslagen.
Voorzijde: buste van de god Janus. Keerzijde:
scheepsboeg. Opschrift: I. Brons, 275,24 gram,
diam. 6,1 cm, 215-212 v. Chr.
APM 13.937

De Atheense muntenstandaard werd door Philippus II van
Macedonië overgenomen. Zijn zoon Alexander de Grote
gebruikte hem voor de muntslag in zijn gehele rijk. Na zijn
dood hielden ook zijn opvolgers in de verschillende delen van
zijn rijk deze standaard nog een tijd lang aan.
Alexander hield zich aan de traditie om goden op zijn munten
te zetten. Hij koos hiervoor nationale goden als Zeus, Athena
en Herakles. Deze laatste beschouwde hij als zijn voorvader en
wellicht daarom vertoont de held soms een sterke gelijkenis met
Alexander (afb. 4). Het zijn echter nog geen echte portretten
van de regerende vorst. Pas na zijn dood, toen Alexander zelf
als god werd beschouwd, zetten zijn opvolgers zijn portret op
munten.
Traditie

Het waren deze zelfde opvolgers, vorsten als Ptolemaeus en
Seleucus, die als eersten hun eigen portret op hun munten
lieten zetten, het begin van de tot op de dag van vandaag
voortdurende traditie dat het staatshoofd op munten wordt
afgebeeld.
Hoe machtig en onafhankelijk de nieuwe koningen ook werden,
zij bleven zich als Macedonische vorsten profileren. Antiochus
I, de zoon van Alexanders generaal Seleucus en een Perzische
prinses, beeldde op zijn munten een Macedonisch schild af

afb. 7
Denarius serratus uit Rome van C. Marius Capito.
Voorzijde: buste van godin Ceres met korenaar.
Opschrift: CAPIT XXXXVI. Keerzijde: boer met
ploeg achter span ossen.
Opschrift: C MARI C F XXXXVI
Zilver, 3,9 gram, diam. 1,9 cm, 81 v. Chr.
APM 5175

afb. 8
Denarius van C. Julius Caesar. Voorzijde: buste van
Venus. Keerzijde: Aeneas vlucht uit Troje met zijn
vader Anchises op zijn rug en het Palladion in zijn
hand. Opschrift: CAESAR. Zilver, 3,88 gram, diam.
1,9 cm, uit Noord-Afrika, 47-46 v. Chr. APM 5180
afb. 9
Sestertius van Augustus. Voorzijde: eikenkrans en
lauwertakken. Opschrift: OB CIVIS SERVATOS.
Keerzijde: inscriptie: P.LICINIUS STOLO III VIR AAA
FF SC. Koper, 23,19 gram, diam. 3,4 cm, 17 v. Chr.
APM 5184

(afb. 5), dat veel lijkt op het grote stenen schildmodel van
Ptolemaeus in het Allard Pierson Museum. De olifant op de
keerzijde is het symbool voor India. Zo zijn oost en west op de
munt verenigd.

(aes grave) werd gegoten omdat het niet mogelijk was van een
zo groot brok metaal een munt te slaan (afb. 6). In de loop van
de derde eeuw werd de as kleiner en lichter en vanaf ca. 200
voor Christus werd hij geslagen.

Romeinse munten

Zilveren denarii

De Romeinen begonnen pas laat met het vervaardigen van
munten, hoewel zij ze gekend moeten hebben van de Griekse
koloniën in Zuid-Italië en Sicilië en de Etrusken in het
noorden. Tot in de derde eeuw voor Christus gebruikte men
staafjes koper (aes rude) en gegoten koperbaren die voorzien
waren van een stempel (aes signatum) als betaalmiddel.
Pas in 289 voor Christus werden drie muntmeesters aan
gesteld, de triumviri monetales. Zij lieten de eerste munten
vervaardigen. De basis van het stelsel was de as die een
Romeins pond (327 gram) woog. Deze zware koperen munt

Toen vanaf 269 voor Christus ook zilveren munten werden
geslagen, gebruikte men aanvankelijk de Griekse gewichtsstandaard. Pas tegen 200 werd de denarius ingevoerd, een zilveren
munt waarvan de waarde gebaseerd was op de as. Zoals de
naam al zegt, was hij aanvankelijk 10 as waard, maar tegen 100
voor Christus werd hij 16 as waard. Op deze munten stonden
nooit portretten van levende mensen. Wel zetten de muntmeesters hun naam op de munten (afb. 7). De verantwoording voor
de munten bleef bij de Senaat. Daarom staan vaak de letters SC
(Senatus Consulto, bij Senaatsbesluit) op munten.

30 zilverlingen
‘Daarop ging een van de twaalf, die met de
naam Judas Iskariot, naar de hoge priesters
en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u
uitlever?’ Ze betaalden hem dertig
zilverstukken.‘ (Mattheus 26,14-15)
De meeste mensen kennen deze tekst.
Maar wat voor munten waren die
zilverlingen eigenlijk en wat had Judas er
voor kunnen kopen?
Volgens sommigen waren het Romeinse
denarii. Het Joodse tempelstaatje Juda
werd in 6 na Christus ingelijfd als de
Provincia Judaea en dus waren er
Romeinse munten in omloop. Maar deze
worden in de Griekse Bijbeltekst
aangeduid met dènarioi. Bovendien
werden de Judaspenningen door de
priesters uit de tempelschat genomen en
daarin zat geen geld van de Romeinse
overheersers met daarop bovendien het
portret van een wereldlijk heerser. In die
schat bevonden zich de munten die Joodse
mannen als belasting betaalden voor het
onderhoud van de tempel. Deze belasting
ging terug op Mozes die bepaald had dat
iedere Israëliet een halve sikkel moest

geven voor de bouw van de tabernakel
(Exodus 30:11-16 en 38: 25-28). De sikkel
of shekel werd later gelijkgesteld met een
tetradrachme, een vierdrachme-stuk.
Op grond van muntvondsten gaat men
er tegenwoordig van uit dat voor deze
belasting en de bedragen die men aan
de tempel moest betalen voor offerdieren,
alleen de vrijwel zuiver-zilveren
tetradrachmen van Tyrus werden
geaccepteerd met op de voorzijde het
hoofd van Herakles-Melqart en op de
keerzijde een adelaar. Dit geld werd niet
in de dagelijkse omgang gebruikt.
De gelovigen moesten hun ‘gewone’ geld
eerst wisselen bij de geldwisselaars van de
tempel.
Wat was nu de waarde van 30 zilverlingen?
In Exodus 21:32 staat dat Mozes de
vergoeding voor een slaaf of slavin die
door een os wordt gedood, stelde op 30
shekels. De priesters kozen voor Christus
dus symbolisch de prijs van een slaaf.
Het is altijd moeilijk om bedragen uit de
oudheid om te rekenen naar de moderne
tijd. In het dagelijks leven verdiende een

arbeider 1 à 2 drachme per dag, dus
betekenden 30 tetradrachmen een paar
maanden loon.
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