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De Victoriatus.

Be halve den denarius, den quinarius en de n ses te r t ius,
welke munt en wij behand eld en in het vori g Jaarb oek.
zagen de Romein en nu ook - weliswaa r slechts ge
durende beperk ten t ijd - een vierd e zilvermunt en
wel eene, die in hun mu n tsysteem eene eigenaa rd ige
en onafhanke lijke plaats in na m, met den de nar ius en
zijn onderdeelen clan ook in geen enkel verband stond.
\Vij bedoelen den «Victorin tuse.

P U XIUS 1) zegt vun zijn oorsp rong :

De III II Dt, die thans Yictoriutua heet , werel ingevolge de
lex CI.O IH A geslage n ; te voren gold deze uit het Il ly r ieche
ingevoerde munt elechta aiR waer ; men stem pelde eene
Victoria duerup en vandaar ook de naam.

Dus is, volgens de Rom cinsche traditie , die ook in
deze weer bezij den .le waa rh eid is, de Victorintus een
ge lds tuk, dat uit Jllyr la te Home is geï mporteen l, waal'
het oorspronkelij k alleen han delswaarde zou hebben
ge had.

Beschouwen wij eerst het st uk zelf. lie t type op de
keerzijde verklaart voldoende zij n naarn : Victo ria eene
trophee bekransend en ROMA t terwij l de voorzijde

' ) lIu l lJ,;a 1Il1tural;", XXXIII. 3, 13.



71

een gelauwerden Jupiterkop vertoont. Een waarde
teeken ontbreekt '). De Jupiterkop is blijkbaar eene
nabootsing van dien op den semis 2). Eene Victoria
eene trophee bekransend zien wij het eerst op munten
met den beeldenaar van SELEUKOS I NIKATüR, koning
van Syria a); ook vinden wij baar op het geld van
AGATHOKLES van Syrakuse uit de jaren 310-304 vóór
Chr. 4). Op onze munt zou de trophee eene herinnering
kunnen zijn aan de in den jare 229 op Kerkyra en
Illyricurn behaalde overwinning '). Hierop komen wij
zoo dadelijk terug.

Het gewicht, van deze nieuwe munt was bij haar
verschijnen 3 scrupels, 3 x 1,137 gram = 3,411 gram
== 1/ 96 Nieuw-Romeinsch pond 0[3/4 van den primitieven
denarius. Behalve de Victoriatus werd ook de dubbele
en de ,halve gemunt 6). Hun type is hetzelfde; hun theo
retisch gewicht respectievelijk 6,822 en 1,705 gram.

De eerste uitgifte van den Victoriatus moet spoedig
nà de eerste uitgifte van den denarius (269-268 vóór
Chr.) hebben plaats gehad en wel gedurende den tijd
dat deze 4 scrupels (4 x 1,137 gram = 4,548 gram)
woog 7). MOMMSEN.BLACAS 8) plaatsen de invoering,

_ I) H. A. GRV€Bi:R, Coinll of the Roman republic in the B"itish Museum,
I, ~6- 37; lIos 295-299; pl. XIII. 8.

2) H. J. SCHA.RP, Overzicht van het Romeinsche muntwezen vóór de
invoering van den dena)'ius, 1917, 17. .

3) HEAD, Historia numarum, fig. 332.
~) Aldaar. fig. 105.

5) GRUEBIi:R. J, 36-37, aarrt. 3.

G) Aldaar, 11, 179, 199, 59t.
1) Jaarboek, VIII, 1921, 9.
3) Tu. MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, traduite de l'alle

mand par 1e duc 010: BLACAS et publiee par J. DE WITTE, If 86.
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zonder aarzeling, voor het jaar 217 voor Cbr.; Baron
n' AILLY I) gelooft, dat de eerste uitgifte in 228 plaats had.

Zoowel de dubbele als de halve Victoriatus zijn van
groote zeldzaamheid, in het bijzonder de dubbele,
waarvan slechts één exemplaar bekend is. Het bevindt
zich in de Arr.r.v-collectis van het Cabinet de France,
in de Bibliolhèque nationale te Parijs ') en zou te
Tortosa in Spanje gevonden zijn, alhoewel Graaf DE

. SALIS noteerde, dat het stuk zich bevond onder de
ruim 680 munten tellende in 1618 gedane vondst bij
Cazlona 3). De halve Victoriatus schijnt plaatselijk te

1) Rechet'ches BUT la monnaie Tomaine, 11, 94.
Pa:RRE PHILIPPE BOURLIER, Baron lJ'AILLY, verzamelde sedert omstreeks

1835, met groeten ijver, munten van de Romeinsetie Republiek en bezat
daarvan b\l zijnen dood, Ui April 1877, 17348 stuks, die hij aan het
Cabmet de Prenee legateerde, Revue Numismatique 1874, pp. 474-476.
Zijn groot, helaas onvoltooid werk, Recherches BUT la monnaie romaine,
verscheen te Lyon in de jaren 1864-"1869, in 4 quartobanden met 113
platen, en behandelt alle tot ernstreeks 200 VÓÓI' Chr. geslagen munten
aan de hand van een studiemateriaal, zooals vóór zijn tijd nog nimmer
bjjeengebracbt was. De platen, gegraveerd dool' L. DARDEL zijn voor
treffelijk. Op meesterlijke wijze ver-eeutgde hij de munten in bij elkaar
behoorende series. Toch heeft zijn werk in monetclogtsche hingen niet
die belangstelling getrokken, die het wel verdiend had.

In hoofdzaak hebben '5 mail'>totaal onhoudbare chronologische stellingen
daaraan wel schuld gehad, want die raken eenvoudig kant noch wa\.
Zoo b.v. laat hij de pr-imitieve librale proraserie beginnen in het jaar
578 vóór Ohr.! Maar dit daargelaten: om zijn prachtige' afbeeldingen,
zijn uitmuntende, ja bewonderensweardige muntbeschrijvingen en niet
het minst om zijne gewichtlijsten, blijft het een voortreffelijk werk,
waar-in ieder, die zich voor Rome's munten en muntwezen interesseert,
goed thuis behoort te zijn.

t) AILLY, Recherches, IJl, 101-103, pI. LlU, 5 (22 mM., 6,37 gr.);
E. BABELON, Monnaies de la république romlline, L 41-

3) GRVEBER, I, intr. XLVUI, 37 note, 190; II, 591, epp, - Cazlona
is het oude Castu\o in Hiepante Tarraeonenais. zoo herhaaldelijk genoemd
in de geschiedenis der Punische oorlogen,
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zijn gemunt en niet in Rome zelf 1). Van monetolo
gisch standpunt bezien is dus de beteekenis van veel
voud en onderdeel" uiterst gering.

De Victoriatus werd niet beschouwd als een onder
deel van den denarius, doch als "eene zelfstandige een
heid; de halve. Victoriatus werd dus ook gemerkt met
de letter S, op dezelfde wijze als de sernis of halve
as gemerkt was 2). En wat nog meer zegt: van een
zuiver Romeinsch standpunt, werri hi] ook niet als
eene gewone munt beschouwd. Het is het eenige stuk,
uit dezen tijd, niet: van een waardemerk voorzien. De

meeste monetologen zijn dan ook eenstemmig' van
meening, dat, alhoewel de Victoriatus handelswaarde
had, hij geen wettig hetaalmiddel was. Had iemand
eene schuld vordering, groot 300 denarii, dan kon men
hem dwingen 600 quinarii of 1200 sesterth aan te
nemen, maar niet 400 Victoriati 3). Hoe kwam dit?

HILL IJ.) is van meening, dat dit zijn oorzaak vond
in de omstandigheid, dat de Victoriatus de plaats in
nam van de Campaansche drachme, de helft van de
Quadrlgaat·didrachme 5) (de drachme werd niet meer
aangemunt), die nog tot bijna in het einde der eeuw
werd geslagen. De Victoriatus nu had hetzelfde gewicht
als de drachme, die hij opvolgde en werd vervaardigd
in alle locale Romeinsche munthuizen als Luceria,

1) GRUEBER, u, 149.
"J HAEBERLtN, Die jüngste etruskisûhè und die älteste ritmische Gold

prägung in (Berliner) Zeitschrift für Numismatik, XXVI (1907), 238;
GRUEBER, It. 199,.

3) MO)l:)ISEN-BLACAS, H, 87.
") Historicol Roman coil1s, 36.
5) Zie ons Ove"ficht, 1917,37,38.
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'I'eanum , Canusium, Kerkyra, Vibo, Croton en nog
eenige andere niet met zekerheid aan te duiden '). Hij
woog ook evenveel als sommige munten van belang
rijke handeldrijvende steden in llIyricum '), munten
uiet onwaarschijnlijk van Aziatischen oorsprong.

Gedurende de derde eeuw vóór Chr -, bracht dit land
eene groote hoeveelheid zilvermunten voort, geslagen
door Apollonia en Dyrrhachium, welke munten 'circu
leerden op alle markten langs de Adriatische zee en
zelfs doordrongen in Italië en in Rome, waar zij wegens
de zuiverheid van haar metaal gaarne bij alle handels
transacties werden aangenomen.

Zeer bekend zijn de munten van de Kerkyrische
kolonie Apollonia: Vz. koe en kalf. Kz. de z.g.n. tuin
van Alkinoös, uit de jaren 229-100 vóór Chr. ') als
mede munten met hetzelfde type van de Dyrrhachii 4),
alle met een gemiddeld gewicht van 3,36 gram ofnage
Doeg 3 scrupels van het Rorneinsche zilverpond :=: 3/4
denarius. Of nu onze Victoriati dan wel de Illyrische
munten van dezen standaard het eerst ten toaneele
verschenen, weten wij niet. In ieder geval wijst de
uniformiteit van systeem op de belangrijkheid der
handelsbetrekkingen tusschen Italie en de Illyrische
kust. Maar Rome's invloed kan ook worden aangetoond
door andere feiten: De laatste zilvermunten van Taren
turn - drachmen met de oude didrachmentypen en
wegende 3,46 gram - zijn geslagen volgens den Bo-

t) GRUEBER, 11, '181-201,

2) B. BORGBESI, Oeuvres complètes, 11, 283 en vlg.

3) British Museum Catalogue: Thessaly, pl. XII. 3.

It) BritÎ.$h Museum Guide, pl. 65, 11, 12.
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meinschen zesscrupelvoet 1). Een groote handelsstad
als Massalia acht het wenschelijk haar muntvoet in
overeenstemming te brengen, met de Homeinsch-Oam
paansche drachme van 3 scrupel ').

Toen in ~44 vóór Chr. Brundusiurn werd gesticht,
was de heerschappij van Rome over de oostkust van
Italie gevestigd. Later toen de Adriatische zee beheerscht
werd door IlIyrische zeeschuimers, deden oe in het
nauw gebrachte Grieksche nederzettingen aan de Adri
atische zee de meest krachtige verzoeken aan Rome
om steun tegen dit groote kwaad. Rome gaf hieraan
onmiddellijk gehoor. Een Romeinsche vloot met een
landingsleger aan boord trok in 229 tot bijstand van
Apollonia uit. De. piraten werden g~hcel overwonnen
en hunne sterkten geslecht. Het gebied del' heerschors
over Skodra werd) ingevolge de met Rome gesloten
overeenkomst, zeer ingekrompen. Kerkyra werd in
bezit genomen. Een groot deel van de Illyrische en
Dalmatische kust, met verschillende Grieksche steden
in dit gebied, werden feitelij k onder Romeinsch gezag
gehracht, dan wel onder Rome's invloed, dool' middel
van een verbond.'

De uitroeiing van de Illyrische zeerooverij en de
aanwas van gebied brachten met zich eene toename van
handelsbetrekkingen tusschen Italië en Griekenland,
en voor beider gemak zond Rome nu eene nieuwe
munt in omloop, die buiten Italië tegelijk met de ll
lyrische drachme kon circuleeren. Dat was onze Vic-

1) A. W. HANDS, Coins of Magna Graecilt, 1909, 32.

2) B V. HEAO, Historia numorum, 1911, 7.
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toriatus, De Victoria eene trophee bekransend zou dus
wij merkten het hiervaren reeds op - eene herinnering
kunnen zijn aan de overwinning .over TEUTA, de 11
lyrische koningin, die haar zeeschuimende onderdanen
altijd de vrije hand had gelaten.

Dit was, wat aangaat den oorsprong van onze munt,
de meerring van BORGHESI 1), welke theorie uitvoerig
werd verdedigd doof' MOMMSEN 2). Algemeen bijval
vond zij niet in monetologische kringen. De ontdekking
van eenen dubbelen Victoriatus in Spanje 3) en de
vermeende archaïsche' stijl van sommige Victoriaten
bracht ZOBE:L DE ZANG-RÛNIZ 4) tot de veronderstelling,
dat de munt in quaestie niet van Illyrischeu oorsprong
was en dat zij reeds omloop had vóór de bewuste
gebeurtenissen van 229 vóór Chr.. Aangezien het ge
wicht van den Victoriatus, 3 scrupel .=::::: 3,41 gram,
ook bet gewicht is van de Romeinsch-Campaansche
drachme met baardeloozen Januskop en Jupiter in een
quadriga '), meende ZOBEL, dat hij van Campaansehen
oorsprong was en dat hij geslagen was om omloop te
hebben in Italië, al vorens hij gebruikt werd voor
handelstransacties met het buitenland. Hij vestigde
ook de aandacht op de overeenkomst in het type van
den Victoriatus met dat van de bronzen munten, die
te .Capua werden geslagen 6). Hij meende, dat de

1) Oeuvres cO'mplè/es, IJ, 283-289.
2) MOMMSEN-BLAC...S, H, 85-'103.
3) ZIe hiervoor, bladz. 72.
") In MOlIMSI!N-BLACAS, IJ, 104-107.
5) GRUEBER, H, 132-135. pl. LXXIV -LXXV; zie ons Overzicht,

.H:!17,37-38.
1\) A.. W. HANDS, ltalo-Greek coms of SOlLtheJ'n Itrdy. 191'2,31-36;

Berlin, Besclweibung der antiken Münzen, Hlt, 1894, 82-87.
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overeenkomst in gewicht met de Illyrische drachrri e
slechts toevallig en niet opzettelijk was.

De Victoriatus rnaakte in elk geval geen deel uit van
het muntsysteem van het-eigenlijke Romeinsche rijk,
maar werd door Rome in omloop gebracht, vóór zij
besloot van den denarius een wereldmunt te maken.
Toen zij zich daartoe in staat achtte, schafte zij den
Victoriatus, die trouweus sedert 172 vóór Chr. al niet
meer geslagen was, af, alhoewel het type daarvan bleef
voortleven in den nieuwen quinarius of halven denarius.
Dit geschiedde in of omstreeks het jaar 104 vóór Chr.,
door de lex CLaDIA , op welke wet wij later hopen
terug te komen.

Vermelden wij nog, dat toen in 217 vóór Chr. als een
gevolg van de tegenslagen in den strijd met Karthago
de lex FLAMINIA den sextantairen as 1) verving door
den uncialen en de denarius van '/72 pond (4,55 gram)
daalde tot '/" pond (3,90 gram = 3'/3 scrupel), het
gewicht van den Victoriatus naar evenredigheid ver
minderde van omstreeks J.41 gram- tot omstreeks 2,91
gram. Deze reductie schijnt echter op zijn circulatie
geen slechte 'uitwerking te hebben. gehad, daar het
zich laat aanzien, dat de llIyrische drachme tegelijkertijd
in gewicht is gedaald en nu gelijkwaardig werd aan
de drachme van het Achaeïsch Verbond, de munt, die
den grootsten omloop had in den Peloponnesos.

Amsterdam.

1) Jaarboek, VIII, 1921, 9.

H. J. SCHARP.
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