
Pater ad Filium
Noli, fili, percontari
Rerum causas et scrutari
Mundi tot mysteria!
Quondam tibi recludentur
Et, si fas est, pernoscentur
Numinis consilia.

Vive vitam et labora,
Mobilis dum sinet hora,
Viribus ingenuis,
Donec metam cursu recto
Et tenaciter confecto
Ultimam contigeris.

Vitam vive, dum levabis
Quemvis debilem et dabis
Mitem te in miseros,
Opem ipse numquam quaerens,
Solus quamvis sis ac maerens:
ΚρÛσσων ï�κτιρµï� æθÞνïς!

Vita nil est nisi bulla,
Res fragilior est nulla.
Viribus stant solidis
Caritas in alienis —
Mens virilis et infrenis
Tuis in angustiis.

P. H. D.
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Antieke munten
I. HET MUNTWEZEN IN DE OUDHEID

Munten zijn metalen voorwerpen van handig formaat, van staats-
wege door stempel en opschrift gewaarborgd, zoodat zij in het beta-
lingsverkeer zonder verder onderzoek van gewicht en gehalte
worden aangenomen. Het gebruik van munten is een van de vele
erfstukken, die onze cultuur uit de Grieksche oudheid heeft over-
genomen.

Natuurlijk werden reeds in veel oudere tijden betalingen verricht;
ieder, die zijn Homerus kent, weet, dat in de epische tijd vee als
waardemeter werd gebruikt en betalingen werden gedaan in drie-
voeten en bijlen. Doch het gebruik van gewaarmerkte schijfjes
metaal stamt eerst uit de zesde eeuw v. Chr. De Grieken, die voor
elk cultuurverschijnsel, ook die, waarvan wij een geleidelijke ont-
wikkeling aannemen, een „uitvinder” plachten aan te wijzen,
hebben de uitvinding van de munt toegeschreven aan de Lydiërs.
De vondsten bevestigen, dat inderdaad aan de handeldrijvende kust
van Klein-Azië, in de invloedssfeer van het Lydische koninkrijk,
doch zeker ook onder invloed van de handeldrijvende Grieksche
steden aan de kust, de reeds bestaande klompjes en staven metaal,
die voor betaling dienden, de klassieke munt vorm hebben gekregen.
De rijke Lydische koningen sloegen munten van hooge waarde in
electron (een mengsel van goud (40/70 %) en zilver, dat men aan-
vankelijk als een apart metaal schijnt beschouwd te hebben), ge-
stempeld met de Lydische koningsleeuw. De Grieksche steden
muntten zilver aan. Zoo is de verhouding, krachtens gewoonterecht,
gebleven: de Groote Koning gaf gouden munt uit, de vrije steden
beschouwden het als een recht onafscheidelijk aan hun autonomie
verbonden, om hun eigen zilveren munt te bezitten. Dat zoo een
buitengewoon groot aantal typen van munten ontstond is vanzelf-
sprekend, doch eveneens dat de nooden der practijk toch zekere orde
en maatstaven noodzakelijk maakten. Ondanks hun zorgvuldig
bewaarde politieke autonomie waren de meeste poleis toch wel
genoodzaakt zich in gehalte en gewicht, in de z.g. munt voet, te
richten naar de gebruikelijke gewichten in de marktplaats, die het
onderling verkeer beheerschte. Uit de verbreiding van de muntvoet
van een bepaalde plaats kunnen we heden nog de economische
beteekenis aflezen (zie afb. 1). De positie van Aegina als de oudste
handelshaven van Hellas wordt geïllustreerd door het feit, dat de
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1.  Zilveren vierdrachmen-stuk van Syracuse, eind 5e eeuw (2 X vergroot)
Vóór: Zegewagen. Achter: kop van Athena, op de helm gesigneerd door

den kunstenaar ∂Eukleidas.

 



2. Zilveren stater van Aegina; tegen 500. 3. Zilveren tetradrachme-van
Athene; tegen 420. 4. Zilveren tetradrachme van Perseus van Macedomië
met portret en met adelaar. 5. Bronzen as met Janus-kop en voorsteven;
Republikeinsche tijd. 6. Zilveren denarius van Augustus niet portret en
met teeken van steenbok. 7. Bronzen sestertius van Antoninus Pius met
portret en met de figuur van Aequitas.



Aeginetische voet op de meeste eilanden en op de Peloponnesus de
gebruikelijke is geweest en de Aeginetische „schildpad” als het ware
de standaardmunt vormde (zie afb. 2). Daarnaast handhaafden de
handelssteden op Euboea hun eigen voet, die later de Aeginetische
heeft verdrongen, doordat deze Euboeische voet werd overgenomen
door Athene en, met zekere wijzigingen in de veideeling, door
Corinthe.

Het is veelal onmogelijk met absolute zekerheid de eenheid, die
aan een muntgewicht ten grondslag werd gelegd, vast te stellen; de
middelen om te bewerken, dat, zooals heden, alle munten hetzelfde
en het juiste gewicht bezaten, ontbraken, de gelijkheid is meestal
slechts benaderd. Bovendien heeft men al vanaf zeer oude tijd naar
het bedenkelijk middel gegrepen om ingeval van nood de munt te
verzwakken en lichter stukken uit te geven, een practijk, die door
valsche munters eveneens gretig werd toegepast. Zorgvuldige bere-
kening van de ons bewaarde stukken leidt tot het resultaat, dat de
Euboeische voet uitgaat van de drachme berekend op 4.366 gr
zilver, terwijl een Attische mina gelijk werd gerekend aan 70 Aegi-
netische drachmen, die dan op 6.2 gr zilver komt.

Het heerschende goudgeld, nadat het koninkrijk der Indiërs was
te gronde gegaan, bleef het Perzische, de Dareiken (8.4 gr. goud),
gestempeld met het beeld van Dareios als boogschutter, waarom ze
soms ook Toxotai worden genoemd. De latere Perzische koningen
hebben in deze munt en zijn beeld geen verandering gebracht.

Het beroemde ijzeren geld van Sparta was alleen in locaal verkeer
bruikbaar en bevestigt het feit, dat de economische beteekenis van
Sparta miniem was, ondanks zijn politieke macht.

Het algemeen gebruikte geld uit de klassieke periode is het
Atheensche dat door Athene ook aan zijn bondgenooten werd op-
gelegd. Ook al bleven plaatselijke muntstelsels bestaan en in
beperkte kring van gewicht, in geheel Voor-Azië, ja tot in Egypte
toe wordt overal de Atheensche tetradrachme aangetroffen als een
bewijs van de economisch leidende positie van de stad (zie afb. 3).
Uitermate trotsch waren de Atheners op deze munt, die om zijn
zuiver gewicht en gehalte alom werd aanvaard; Aristophanes bezong
haar roem zelfs in de Ranae v. 718 sqq. En het is een veeg teeken van
de uitputting der middelen wanneer we op het eind van de Pelopon-
nesische oorlog Athene gouden munt zien slaan, blijkbaar uit ge-
smolten wij geschenken, en ten slofte zelfs zijn toevlucht zien nemen
tot bronzen noodmunten.
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Naast dit Grieksche muntwezen komt in het Westen van de wereld
om de Middellandsche zee een Carthaagsch en een Italisch, vooral
Campaansch, muntwezen op.

Een groote verandering treedt in met Philippus van Macedonië.
Uit het in Thracië gewonnen mijnengebied putte hij het materiaal
tot het in massa uitgeven van een nieuwe gouden munt, de Philip-
peios, die een niet onbelangrijke factor vormde in de politiek van
den koning, die evenzeer met goud als met staal placht te strijden.
Alexander zette deze politiek voort. Hij muntte de ongehoorde
schatten aan baar metaal, die hem in Perzië in handen vielen aan tot
Alexandreioi, die evenals de Philippeioi de Atheensche muntvoet
volgen (de stater weegt gemiddeld 8.6 gr). In zulke hoeveelheden zijn
deze gouden munten in omloop gebracht, dat zij in de Hellenistische
tijden de behoefte vrijwel bleven dekken en de gangbare munt
bleven, zooals vroeger de Dareikos was geweest. Het type van de
Philippeios vinden we zelfs in Gallië en Oost-Germanië op ruwe wijze
nagevolgd.

Daarnaast hebben de Hellenistische koningen zelf gouden munten
geslagen, vooral de Ptolemaeën. Bij hen komt de gewoonte op, op de
munt het beeld van den koning zelf te laten slaan.

Kopergeld werd in massa in bijna alle steden geslagen en verdrong
het kleinere zilvergeld uit het verkeer. Immers een bepaling zooals
wij die heden kennen, dat slechts tot een bepaald bedrag in koper
kan worden betaald, heeft de oudheid niet gekend. Zoo is het te
begrijpen, dat in Egypte zelfs bronzen munten werden geslagen met
een gewicht van een Egyptisch pond (90.1 g).

Naast de munten der koningen bleef in het handelsverkeer de
zilveren stater op Rhodische voet (12 gr) van belang, die door de
Romeinen gerekend werd op 3 denariën, de z.g. Cistophoren. Het
eerst schijnt deze munt geslagen te zijn in het rijk der Attaliden,
doch weldra verbreidde ze zich over geheel Klein-Azië, zoo zeer, dat
zelfs de Romeinen erin rekenden. In de eerste eeuw v. Chr. vinden
we de namen der Romeinsche stadhouders er op vermeld (o. a. van
Cicero).

Doch inmiddels had Rome zich opgeworpen tot meester van de
gansche mediterrane wereld en mochten ook in handel en verkeer de
Grieksche munt zich handhaven, de officieele munt, waarnaar de
oudere en afwijkende vormen werden berekend (zooals boven opge-
merkt voor de cistophoren), werd meer en meer de Romeinsche.
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In de vierde eeuw v. Chr. werd in Italië blijkbaar betaald met
afgewogen koper; bij de koop werd de weegschaal medegebracht.
Hieruit ontwikkelde zich de oudste Italische munt, niet alleen te
Rome, doch in verscheidene andere Italische steden eveneens: een
gegoten koperstuk, met Januskop of andere godenbeelden gemerkt,
van een pond gewicht, het z.g. aes grave (zie afb. 5).

Na de vereeniging van Latimn en Campanië trad daarnaast een
uit Campanië, de economisch meest ontwikkelde partner van de
bond, stammend zilverstuk, dat echter weldra steeds meer geroma-
niseerd werd; in de derde eeuw is het voornaamste stuk de quadri-
gatus (naar de erop aangebrachte quadriga) van 6.8 gr.

Onderwijl werd de Romeische as steeds lichter en werd blijkbaar
beschouwd als een credietmunt, d. w. z. een stuk, dat, zooals ons
moderne zilvergeld, minder metaalwaarde bezit dan de nominale
waarde, doch dat steunend op het feit, dat de staatskas het voor de
nominale waarde accepteert, voor die waarde in het verkeer wordt
aangenomen.

In 269, na de verovering van Zuid-Italië, toen Rome zijn intrede
deed in de commercieele wereld van de Mediterranea (een bedenke-
lijk feit voor hen, die in Rome van den aanvang af een economisch
middelpunt zien en het Romeinsche rijk op economisch overwicht
vesten) werd het noodig dit credietgeld te vervangen door een
volwaardig betaalmiddel. Een nieuwe as, de sextantarius (54 gr)
werd geslagen en tien van deze assen gelijkgesteld met een nieuw
zilverstuk, de denarius (4.55 gr) (zie afb. 6).

Ook dit systeem is later gewijzigd. In 217 wordt de denarius
gebracht op 3.9 gr en gelijk gesteld met 16 as unciarius. Toen in
89 v. Chr. de as nogmaals lichter werd gemaakt (sermunciarius)
bleef de verhouding tot het zilver dezelfde, zoodat deze laatste as
blijkbaar weer als credietmunt werd beschouwd.

Goud is onder de republiek slechts bij uitzondering aangemunt.
Flamininus liet na zijn overwinning in Macedonië gouden munten
slaan, die aan de soldaten werden uitgedeeld. Ook Sulla en Pompejus
hebben goudstukken geslagen, doch het eigenlijke Romeinsche
goudgeld (het symbool van de „oppersouvereiniteit”) begint met
Caesar.

Sedert deze zijn aurei (8.19 gr) liet slaan te Rome door de stads-
prefecten A. Hirtius en L. Plancus, en zijn opvolgers, de principes,
deze practijk voortzetten, werd het goudgeld het standaardgeld van
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het Romeinsch imperium, dat daarmede symbolisch de erfenis van
Darius en Alexander aanvaardde. Tallooze vondsten, van Brit-
tannië tot in Indië, bewijzen, dat het Romeinsche goudgeld tot in de
Byzantijnsche tijd toe het geldwezen bleef beheerschen. In de
geschiedenis van het goudstuk kan men de voor- en tegenspoed van
het rijk als het ware aflezen.

Op het eind van de regeering van Nero wordt de aureus reeds
lichter en daalt tot 7.28 gr. Doch de snelle en totale ondergang komt
eerst na de regeering van Caracalla. Onder de rampspoedige regee-
ringen van Valerianus en Gallienus wordt gehalte en gewicht zoo
onzeker, dat men zeker deze munt niet meer tegen de nominale
waarde heeft aangenomen, doch dat als in de oertijd het goud weer
gewogen moest worden.

Wel hebben Diocletianus en Constantijn getracht het oude crediet
te herstellen door het invoeren van een nieuwe volwaardige munt,
de solidus genoemd nadat Constantijn de voet voorgoed bepaald
had op 1/72 pond (4.55 gr), doch deze munthervorming schijnt toch
slechts een zeer onvolkomen succes gehad te hebben. Immers in de
Cod. Theod. 12, 7, I wordt weder gelast dat ook de solidi gewogen
zullen worden. Sedert dien vinden we dan ook, dat gerekend wordt
in ponden gouds en zilver. Daarmede is de munt eigenlijk van zijn
zin beroofd en beteekenen gouden munten niet anders dan welke
gouden voorwerpen ook (baren, ringen, staven) die men in ruil-
handel kan gebruiken.

De zilveren munt volgde de gouden. Tot in de tweede eeuw na
Chr. handhaafde de denarius zich, doch daarna trad een steeds
verdergaande achteruitgang van gewicht en gehalte in, tot tenslotte
in het edict van Diocletianus „de pretiis rerum venalium” de
denarius nog slechts gerekend wordt op 1/50000ste van een pond
goud.

Ook het sedert Caracalla geslagen zilverstuk, de Antoninianus
genoemd, bevat na het midden van de derde eeuw nog slechts
enkele procenten zilver.

Het kopergeld werd door Augustus zoo geordend, dat de sestertie
een uncia zwaar en de dupondius een halve uncia waren van brons,
terwijl de as uit koper werd geslagen. Ook deze munten vindt men
in het geheele rijk. Na het bankroet in de derde eeuw werden deze
munten blijkbaar niet meer geslagen, de bestaande munten werden
zorgvuldig bewaard en worden dikwijls in verborgen schatten aan
getroffen (zie afb. 7).
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Daarnaast hebben vasalvorsten en officieel als autonoom gere-
kende stammen en steden nog lang hun eigen munten uitgegeven,
vooral in koper.

Terwijl na Augustus de Romeinsche goud- en ziïverstukken,
naast godenbeelden of vergoddelijkte symbolen slechts naam, titel
en beeltenis van den keizer dragen, bleef het kopergeld gemerkt
met de oud-eerwaardige teekens S. C. tot in de derde eeuw toe.
Hoewel waarschijnlijk ook dit geld in de keizerlijke munt werd
geslagen.

Hilversum. K. SPKEY.

De belangstellende zij voor uitvoeriger uiteenzetting en litteratuur ver-
wezen naar Einl. i. d. Altertums-Wissenschaft v. Gercke-Norden II, 2
(Munzkunde v. K. Regling) en de betreffende artikelen in P. W. Real Enc.

Ineditum
Misschien zal de hier volgende beschrijving van de troonsaf stand

van Christina van Zweden, de bekende koninklijke blauwkous, de
lezers van Hermeneus interesseeren. Zij is van de hand van Nicolaas
Heinsius, den grooten geleerde en vermaarden Latijnschen dichter
(1620—1681), en wijkt geheel af van de geijkte voorstelling van
die plechtigheid, zooals men die o. a. kan vinden bij Arkenholtz,
Mémoires pour servir à l’histoire de Christine, Reine de Suede
(Amsterdam en Leipzig 1751—1760). Een korte toelichting kan die
afwijking verklaren.

Heinsius was in 1649 op uitnoodiging van Christina naar Stock-
holm gekomen en aan haar hofhouding verbonden met de rang van
„minister et ab epistulis Latinis secretarius”. In de jaren 1651—1653
ondernam hij op haar last een reis naar Italië om boeken, hand-
schriften en munten te koopen. De kosten, die hij uit zijn eigen zak
had voorgeschoten, bedroegen meer dan 5000 Rijksdaalders.
Heinsius nu vreesde, dat Christina na haar troonsaf stand niet meer
in staat zou zijn haar schuld aan hem af te lossen — volkomen
terecht, zooals hij naderhand heeft moeten ondervinden. Dat hij dus
bij dit vooruitzicht tamelijk grimmig was gestemd, is niet meer dan
menschelijk en verontschuldigt, of verklaart althans, de hatelijke
toon en de bittere spot, die uit zijn beschrijving maar al te duidelijk
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spreekt. Toch stemt zijn voorstelling hoogstwaarschijnlijk meer met
de waarheid overeen dan die van Arkenholtz, volgens welke alles
even plechtstatig en ernstig in zijn werk is gegaan. Het was juist
iets voor Christina om zich in het geheel niet aan conventie en
etiquette te storen, wanneer aller oogen op haar gericht waren en
een zekere vormelijke reserve eerder op haar plaats ware geweest.

De brief van Heinsius, blijkbaar kort na de troonsafstand (7 Juli
1654) uit Stockholm geschreven, is gericht aan Coenraad van
Beuningen, de bekende figuur uit onze 17e eeuw, staatsman, her-
haaldelijk gezant, reeds op 21-jarige leeftijd Secretaris, later Burge-
meester van Amsterdam. Of hij ooit verzonden is, weet ik niet.
Er bestaan slechts twee, grootendeels gelijkluidende, brouillons,
die berusten op de Leidsche Universiteitsbibliotheek. Het eene is
iets zorgvuldiger gesteld en ook wat langer dan het andere. Er was
Heinsius blijkbaar veel aan gelegen zich zoo sierlijk en puntig
mogelijk uit te drukken. Anders zou hij zich niet de moeite hebben
getroost zijn eerste „klad” nog eens om te werken en aan te vullen.

De brief luidt, na een zeer korte inleiding, als volgt:
Augusta nostra, ne quid ad summam votorum deesset, postquam

decoxerat1,nonquidem foro, quod prodigi mercatores apud vos so-
lent, ut nosti, sed aula tandem et imperio cessit. Partes suas in hac
scena egit satis feliciter, nisi quod infra maiestatem suam et seriam
spectatorum attentionem non est fore arbitrata, si democritice2

pro more suo philosopharetur interdum, durn omamentis regiis
spoliatur, ac ridendo periret. Ad senatum populumque verba
copiose fecit et apposite gravi vuitu magnaque cum facundia, ad
successorem quoque suiim luculenta palam et peculiari oratione.
Qua verborum elegantia atque ubertate etsi plerisque, qui peroranti
adstabant, abunde satisfecerit, mihi tamen ac reliquis creditoribus
satisferit nequaquam, quos dicteriis istis odiosis iocisque paulo
ante continuis ludibrio habere visa est et plorare, si quid hic
intellego, iussit. Dubitari tamen iure possit optimo, sibine magis
verba dederit iocando an nobis. Hactenus certe non video iniquius
ab illa nobiscum agi, etsi inique admodum agatur, quam secum
egerit: quod pro praesentissimo est solatio. Exsequias eundas dtüd
civiliter mortuae, qua sum erga illam pietate, et praeficarum in
pompa funebri partes haud postremas arripui, ut ostenderem non

1 bankroet gaan.
2 de wijsgeer Democritus had de bijnaam „de lacher”.
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minus mihi facilem esse cantum1 in flebili argtimento quam illi
facetias; hoc uno potissimmn laudandus, quod luserim de alieno
corio, cum illa luserit de suo 2.

De brief eindigt:
Vale, Illustris Beuningi, et inter tuos aliquo loco me dignari perge.

Tum, ne offendam, rogo, nimia verbomm libertate, si dicacior
visus sum in illam, apud quam primo loco histriones esse et ludios
haud nescis. Aliter enim haec sacra non constant 3 — et mihi osten-
tare ac profiteri apud te liceat, quam parum sub disciplina tantae
magistrae in hac arte profecerim.

Om te besluiten mag ik hier misschien aan toevoegen het einde
van een andere brief aan van Beuningen, die waarschijnlijk iets later
is geschreven (brouillon Leidsche Universiteitsbibliotheek):

Reginam nostram vobis adfuisse4 iam existimo: quae quo
ulterius procedat, eo minus spei reliquum videtur facere creditoribus
suis de expungendo aere alieno, quod immensum certe conflavit,
e quo non sine magna molestia et longa mora temporis se expedierit,
si tamen aliquando se expediet. Nimis angustum illi Theatrum erat
Suecia, in quo Fortunam ludibrio haberet: orbis universi spectaculo
se exponere maluit. In plaustris Tragoedias egisse priscos Athe-
nienses, vixisse in iisdem Scythas antiquos nosti: alludit ad utrum-
que morem erudita nostra.                                              A. H. K.

Gargons vertaling van Boethius.

Naar aanleiding van het artikel over Gargons vertaling van
Boethius bereikte ons de mededeeling dat binnen afzienbaren tijd
een dissertatie verschijnen zal, die tot onderwerp heeft een vergelij-
king van de verschillende Nederlandsche vertalingen van Boethius.

Het is ons wenschelijk gebleken den lezers tevens mede te deelen
dat de initialen F. M. waarmede bovengenoemd artikel ondertee-
kend was de beginletters zijn van de eigennamen van twee Amster-
damsche Boethius-vrienden.                    REDACTIE.

1 H. bedoelt hier een gedicht: Serenissimus Princeps Carolus Gustavus
sceptro Suecico donatus a Christina Augusta, maiori meritorum quam
cognationis iure, opgenomen in zijn Elegiarum Liber III, 3.

2 „er zijn (haar) eigen huid aan wagen”.
3 Dit begrijp ik niet goed.
4 Na haar aftreden ondernam Christina een groote reis door de verschillende

landen van Europa.

89



90



DE EROTEN-KOLONIE

Vriend zwaluw, telken jaar weer
Als gast ons lief begroet,
Gij bouwt voor zon-tij enkel
Uw nest hier; gij, als ’t wintert,
Verzwindt ge uit ogen, Memphis
En Nijl-dal te gemoet . . . . .

Maar Eros kent voor nest-bouw
In ’t hart mij uur noch tijd:
Hier Smachte-jong bevleugeld,
Een tweede daar in ‘t ei pas,
Een derde, half-omschaald nog,
Maar half ook al bevrijd.

En, altijd open bekjes,
Eén klagen, één rumoer;
Voor ’t jonger neste-volkje
Trouw de oudsten uit op voer,
En nauw weer twee volwassen,
Of zij ook vaar en moer . . . . .

Wat raad; wat zal ik trachten!
Al won ik Stentors krachten,
’k Verjoeg niet al de amoer.
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METAMORPHOSEN.

Versteend naar Phrygia’s hoogten
Joeg Niobe de wind;
Als vogel vloog, een zwaluw,
Pandions treurend kind . . . . .

En ik — ach waar ’k de spiegel,
Die, lief. Uw ogen vangt;
Ik — ach waar ik het lijf-kleed,
Dat U om leden hangt.

O dit, als bron te vloeien,
Dat Gij in mij u baadt,
Te vlijen mij, een balsem,
Vrouw, over Uw gelaat . . . .

Een band U om de boezem,
Uw hals een paarlen snoer —
Sandaal ja wil ik worden,
Mits mij Uw voet beroer’.
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AAN DE KREKEL.

Wie zal ooit uw weelde meten,
Krekel, van èèn dauw gedrenkt,
Waar ge op hoogste tak gezeten,
Enkel maar aan zingen denkt.

Eigen deel is u al ’t schone,
Dat ge op wijde velden schouwt,
U, klein koninkje ten trone,
Heel de dracht van ’t rijke woud.

Geen is aan den landman dierder,
Schadeloze gast dan gij,
Geen dan gij bij elk gevierder,
Lust-heraut van zomertij.

Liefste vriend van Zanggodinnen,
Phoibos zelf in u geniet,
Zelf, waar elk u om zou minnen,
Schonk hij u dit helder lied.

Niet gekweld van oud’rend leven,
Aardkind, in uw zingen rijk,
Bloed-loos lijfje, aan leed ontheven,
Schier een god zijt gij gelijk.

Amsterdam. J. D. MEERWALDT.

95


