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De geldbeurs en andere receptacula nummorum 
bij Grieken en Romeinen. 

Een bronzen armbeursje uit het Museum Kam, dat wij 
met andere van zijn type publiceerden in het Bulletin der 
Vereeniging van Antieke Beschaving, 1933, blz. 7 e.v., 

bracht ons, bij het zoeken naar gelijkend materiaal, onder 
meer tot de vraag: hoe hebben Grieken en Romeinen 
gewoonlijk hun geld bewaard en bij zich gedragen? De 
vraag bleek niet hieuw te zijn. Reeds LONGPÉRIER maakte 
in de Revue Archéologique van 1868 en '69 haar tot onder
werp van een onderzoek in zijn artikelen: Recherches 
sur les récipients monetair es 1). 

Sindsdien vinden wij het onderwerp besproken bij 
DAREMBERG-SAGLIO en PAULY-WISSOWA onder verschillende 
artikelen in hun bekende werken, met name s.v. arca, 
sacculus, marsupium, loculi e.a.. BLÜMNER in zijn Röm. 
Privataltertümer2) wijdde er ook eenige opmerkingen 
aan, en WOELCKE in het Mainzer Zeitschrift van 1917, 

naar aanleiding van een vermeende ijzeren loculi, gevonden 
te Heddernheim. 

Het is op aansporen van den heer VAN KERKWIJK, dat wij 
besloten het onderwerp voor het Jaarboek van het Genoot
schap nog eens ter hand te nemen. Waar zoude het 
trouwens meer belangstelling vinden, dan in den kring 
van numismatici? 
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Behalve het type van armbeursjes, dat onderscheidene 
musea bezitten, zijn de vondsten van antieke geldbeursjes 
uiterst schaarsch. Voor onze kennis der Grieksch-
Romeinsche geldbeurzen moeten wij te rade gaan bij de 
klassieke auteurs, die hen in hun teksten noemen, en bij 
de afbeeldingen, die wij van hen vinden op de monumenten. 
De auteurs geven ons verschillende benamingen, die ik 
voor een deel reeds noemde. In het algemeen laten zij ons 
in het onzekere over de grootte en den aard van het 
receptaculum, zoodat te raden blijft, of er een beurs, een 
geldzak, of geldkistje mee bedoeld is. Daartegenover staat 
vast, dat een arca een zware geldkist was. Bij JUVENALIS 

lezen wij, dat zij was ferrata of aerata 3), met ijzer of 
brons beslagen, bij Dio CASSIUS e. a . 4 ) , dat zij stonden in 
het atrium, en té Pompeji zijn groote met brons beslagen 
kisten gevonden, die de berichten der auteurs volkomen 
bevestigen (zie infra). 

Tegenover arca, de groote geldkist, blijkt bij de 
Romeinen het marswpium de geldbeurs te zijn geweest 
voor dagelijksch gebruik 5), in welke beteekenis het 
herhaaldelijk bij PLAUTUS genoemd wordt. Het is de geld
beurs van den verliefden senex, die hij geeft aan zijn 
slaaf, om lekkernijen voor zijn liefje te koopen 6), het is 
de beurs van den parasiet, die hij, gevuld met zilvergeld, 
is kwijt geraakt7)- Andere benamingen zijn pasceolus en 
crumena, welke laatste met een riem om den hals werd 
gedragen 8). Zij worden bij PLAUTUS (Rudens 1313—15) 
te zamen met het marsupium genoemd, waaruit volgt, dat 
zij in vorm en grootte verschillend zijn geweest. Niettemin 
blijken zij in het gewone spraakgebruik toch door elkaar 
te zijn gebezigd, want POLLUX geeft in zijn Onomastikon 9) 

voor alle drie'het Grieksche fiaXXavttov. Daaruit volgt, dat 
ook het Grieksche fiaXXavxiov of fiaXavxiov niet méér kan 
zijn dan een algêmeene uitdrukking voor geldbeurs of 
geldbuidel. Dit bevestigen trouwens de Grieksche auteurs. 
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Wanneer in de Vogels van ARISTOPHAXES 1 0 ) aan den vogel 
EPOPS wordt gevraagd, hoe het vogelleven in Opuntium 
is, heet het „niet ongeschikt, want eerstens kan je er 
leven zonder flaMdvnov". Dat beurs en geldbuidel hier om 
het even zijn, behoeft geen betoog. Evenzoo, wanneer in 
het Convivium van XENOPHON 1 1 ) het aanleeren der recht
vaardigheid voor geld ter sprake komt, en een der 
disputanten den ander de vraag stelt, of de menschen de 
rechtvaardigheid hebben in hun ziel, of in hun fiakXavnov, 
dan heeft voor ons het flalXdvxiov niet méér waarde, dan 
ons algemeen begrip van beurs. Wat daarentegen wel vast 
staat, is dat het fiaMdvuov, hetzij groot of klein, van 
leer of van stof, den vorm van een zak had, welke door 
een snoer werd dichtgetrokken. PLATO 1 2 ) spreekt van saam 
te snoeren ^aUdvna , en evenzoo PLUTARCHUS 1 3 ) van een 
saamgesnoerd en dichtgenaaid fialldvuov. 

BaXkdvTiov, in de beteekenis van geldbeurs of geldbuidel, 
vinden wij ook terug in het woord fial\avxwTÓ(ioi, de 
beurzensnijders, of zakkenrollers, welke bij ARISTOPHANES 

en PLATO worden genoemd in gezelschap van allerlei ander 
gespuis 1 4). 

Ook de Romein kende zijn beurzensnijders, de sectores 
zonarii 1 5) of saccularii. Daarmede komen .wij op den 
saccus en sacoulus, den grooten of kleineren geldzak, in 
welke beteekenis hij meermalen bij de auteurs 1 6 ) wordt 
genoemd, ook onder ons algemeen begrip van beurs, 
waarop ook het woord saccularii wijst. De saccus, als 
grootere geldzak, werd in kasten of kisten bewaard, en 
infra zullen wij hem zien in het kantoor van den geld
handelaar, en als ambtelijk symbool. 

Wat de saccus als 'grootere geldzak is, is ook de follis. 
Bij VEGETIUS") wordt zij met dezen gelijkgesteld. Het 
betreft hier de 10 geldzakken van de 10 cohorten van het 
legioen, waarin de halve soldij, die de legioensoldaten 
moesten afstaan, bewaard werd. Een 11de saccus, dien 
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men cofinus, de geldmand noemde, bevatte de gelden, 
die de soldaten vrijwillig afstonden ter bekostiging van 
de begrafenissen hunner commilitones. Zij stonden onder 
de hoede der signiferi. Bij meerdere ontgraven leger
plaatsen aan Rijn en Limes zijn in het praetorium, of bij 
grootere in het aerarium, gemetselde kelders gevonden, 
waarin met de gelden van het legioen zeker ook de folies 
en de cofinus zijn bewaard. Hoe sinds DIOCLETIANUS of 
CONSTANTIJN de follis een rekeneenheid werd, en nadien de 
naam van follis op de munt zelf is overgegaan, kan hier 
verder buiten bespreking blijven 1 3). 

Onbesproken lieten wij nog het meervoudige woord 
loculi, dat meermalen bij de auteurs genoemd wordt, 
zonder dat wij de juiste beteekenis met zekerheid kunnen 
herkennen. Op één plaats, bij JUVENALIS, wordt het gebruikt 
in tegenstelling tot arca1'-*). Wanneer hij de speelzucht-
hekelt van zijn tijd, zegt hij, zij gaan niet aan de speel
tafel met hun loculi, doch zetten hun arca, hun geldkist, 
naast zich, waaruit slechts blijkt, dat de loculi kleiner is 
dan de arca. Bij MARTIALIS 2 0 ) vinden wij loculi tegenover 
den sacculus, wanneer hij, gekscheerend, schrijft: ik heb 
mijn loculi en mijn sacculus uitgeschud. Evenzoo 
maakt HORATIUS onderscheid tusschen loculi en sacci 
nummorum 2 1 ) . Bij de algemeene beteekenis echter, die wij 
zagen, dat de saccus en sacculus had van geldbeurs of 
geldzak, moet loculi wel een ander soort van receptaculum 
zijn, dat nauwelijks iets anders kan zijn geweest dan een 
geldkistje. En inderdaad vinden wij andermaal bij 
MARTIALIS 2 2 ) loculi eburnei et lignei, loculi van elpenbeen 
en hout, de een bestemd voor goud-, de ander voor zilver
geld. Dat zijn geen geldbeursjes geweest, zooals veronder
steld is 2 3 ) , doch geldkistjes of geldbakjes, kleiner dan de 
arca, zooals de plaats bij JUVENALIS bewees. Kistjes voor 
zilver- en goudgeld zijn blijkbaar ook de loculi bij 
HORATIUS 1.1., in tegenstelling tot de sacci nummorum, de 
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zakken of buidels met kopergeld, dat de vrek OPIMIUS had 
opgespaard. Trouwens, met loculi werden nog andere 
kistjes aangeduid, kistjes voor het bewaren van parfume
rieën, kistjes voor schildergerei en artsenijkistjes, welke 
in vakjes verdeeld waren, wat hun meervoudigen naam 
verklaart 2 4). Dat evenals zoovele andere, ook de loculi 
voor het bewaren van geld, geldkistjes zijn geweest, is 
daarom des te waarschijnlijker. 

Met de loculi eindigen wij ons overzicht van wat 
de auteurs ons omtrent het antieke geldreceptaculum 
berichten. Alle betreffende plaatsen hebben wij weliswaar 
niet aangehaald 2 5 ) , doch die wij gaven, waren ons inziens 
voldoende om, zij het ook benaderend, toch onderscheidene 
soorten te kunnen herkennen. Resumeerende, waren het 
4 typen, die wij konden onderscheiden: de zware geldkist, 
de geldzak en geldmand, de geldbeurs of geldbuidel, de 
geldkistjes van hout of elpenbeen. De vraag is thans: wat 
laten de monumenten ons zien? 

De vele monumenten, waarop zij zijn afgebeeld, zijn 
meerendeels van den Romeinschen keizertijd, zoowel uit 
Italië en Griekenland, als de westelijke provincies. Wat 
wij aan Grieksche monumenten kennen, zooals de 
Grieksche vazen, waar op sommige de geldbeurs voor
komt 2 6), zij staan in aantal sterk achter bij die van den 
Romeinschen tijd. Het is dan ook met deze laatste, dat 
wij ons voornamelijk zullen bezighouden, als het voor
naamste materiaal, dat ons ten dienste staat. 

Van de monumenten uit den keizertijd noemen wij dan 
in de eerste plaats de bekende bronzen Mercuriusfoeeldjes, 
welke in vele exemplaren, zoowel in Gallië en Germanië 
als in het Romeinsche Britannië, gevonden zijn. Op 
PI. IV, 1 is één uit de vele afgebeeld 2 T ) . MERCURIUS, naakt, 
met zijn gevleugelden hoed op het hoofd, houdt in de 
rechterhand. den geldzak. Hij is een vanzelf sprekend 
attribuut van den god van den handel. Dat in 't bijzonder 
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in Gallië en Germanië MERCURIUS een groote vereering 

vond, vinden wij bevestigd op de vele wij- en altaar-

steenen, en ook bij CAESAR en TACITUS, welke, de een voor 

Gallië, de ander voor Germanië, berichten, dat bij den 

Galliër en Germaan MERCURIUS wel het meest vereerd 

werd. Het spreekt vanzelf, dat wij in dezen niet 

den Romeinschen MERCURIUS hebben te zien, doch een 

inheemsche godheid, in wezen aan hem verwant, even

als ook andere inheemsche goden de Galliër en 

Germaan met sommige Romeinsche blijkt te hebben 

geïdentificeerd, en hun typen gereedelijk heeft over

genomen. Laat zich hierdoor de groote verbreiding der 

Mercuriusbeeldjes in de westelijke provincies verklaren, 

opmerkelijk blijft toch, dat juist zijn attribuut, de geld

zak, hier het meest voorkomt, in tegenstelling 'bijv. tot 

Griekenland, waar hij wel het minst schijnt bekend te 

zijn geweest 2 8). Wanneer wij echter de oudste Gallische 

godentypen nagaan, dan blijkt, dat ook zij reeds met een 

zak werden afgebeeld2")- Dat heeft zeker bijgedragen tot 

de gelijkstelling met MERCURIUS en verklaart, dat de 

Mercuriusbeeldjes met den geldzak nergens zooveel voor

komen dan j,uist in de westelijke provincies. Hij was, 

althans voor den Galliër, eer een inheemsen, dan een 

Romeinsch attribuut. 

MERCURIUS met den geldzak kennen wij, behalve van zijn 

bronzen beeldjes, nog van vele andere monumenten. 

PI. IV, 2 geeft een voorstelling van hem ' op een zooge-

naamden viergodensteen van Mainz 3 0), welke steen en als 

basis dienden der bekende Jupiter-Gigantenzuilen. In de 

kleinkunst vinden wij MERCURIUS met den geldzak ook 

afgebeeld op terra sigillata, en wel op die met zooge

naamde medaillonversiering. Een voorbeeld daarvan geeft 

PI. IV, 3, een drie-oorig vaasje uit het Museum Kam 3 1 ) . 
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Het is met drie medaillons versierd, en dateert uit de 
derde eeuw na Chr. In een der medaillons is MERCURIUS 

in borstbeeld afgebeeld, met zijn gewone attributen, w.o. 
de geldzak. Dezelfde voorstelling kennen wij ook van een 
terra-sigillata scherf uit Z.-Gallië, waar het oorspronkelijk 
fabriekscentrum van dit medaillon-vaatwerk lag, dat met 
zooveel andere terra-sigillata soorten later ook te Trier en 
te Keulen is gemaakt 3 2). 

De voorstellingen van MERCURIUS zijn echter niet de 
eenige, bij welke wij de geldbeurs of geldzak aantreffen. 
Wij kennen haar ook van sommige grafsteenen. Bekend is 
de grafsteen van den schipper BLUSSUS, gevonden te 
Mainz 3 3). Op PI. IV, 4 zien wij hem gezeten naast zijn 
vrouw en op den achtergrond tusschen beiden hun zoon. 
Zijn vrouw heeft in de handen het spinrokken en 'een 
kluwen van wol. BLUSSUS houdt in zijn hand de geldbeurs. 
Aan andere grafsteenen van dit soort zijn twee te noemen 
uit St. Ambroix sur Arnon, en een uit Dyon 3 4 ) . Op een 
vierden, van Rheinzabern, houdt — zoo ESPÉRANDIEU 3 5 ) 

den steen althans juist heeft bezien — niet de man, doch 
de vrouw een beurs in de hand. 

Een ander soort van monumenten, waarop wij de 
geldbeurs zien afgebeeld, zijn de munten. Geslagen op last 
van keizer en senaat, of het bewind van stad of gewest, 
toonen zij ons de geldbeurs meer in een officieel verband, 
hetzij als attribuut van het ambt van quaestor der 
provincie, hetzij, te zamen met de geldkist, als symbool 
van het aerarium en het staatsgeld. Op andere is zij weer 
het symbool der geldprijzen bij de openbare spelen, die in 
dén keizertijd de steden vooral van het Grieksche Oosten 
in groote verscheidenheid hadden ingesteld, in navolging 
van de nationale spelen van Olympia en Delphi. 

Als attribuut van het ambt van quaestor der provincie, 
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zien wij de geldbeurs afgebeeld op munten van AULUS 

PUPIUS RUFUS, quaestor van Cyrenaïca 3 b ) . Zooals PI. V, 5 

doet zien, staat zij naast een subsellium en virga, beide 

attributen van den quaestor. Als geldbeurs althans hebben 

wij het derde attribuut te beschouwen, dat, evenals de 

beide andere, niet anders dan op het ambt van den 

quaestor kan slaan 3 7). Van een zelfde type zijn bronzen 

munten, die den kop van Brutus als beeldenaar dragen, 

en waarschijnlijk in Macedonië geslagen zijn 3 8 ) . Op hun 

keerzijde vinden wij eveneens een subsellium en de virga 

viatoris. Daarnaast staat de geldbeurs, en beneden Q. 

Andere munten, die weliswaar geen geldbeurs vertoonen, 

doch in dit verband mogen worden genoemd, zijn de 

Macedonische tetradrachmen van den quaestor AESILLAS 

en den legatus pro quaestore SURRA 3 9 ) . Op de keerzijde 

van beide munten, waarvan PI. V, 6 afbeeldt die van 

AESILLAS, zien wij een Hercules-knots tusschen een ambts

zetel en een bus met hengsel. Evenals de ambtszetel, kan 

ook de bus met hengsel niet anders dan als een attribuut, 

behoorende bij het ambt van den quaestor, zijn bedoeld, 

en heeft LONGPÉRIER, in tegenstelling met anderen, daarin 

terecht een geldbus, de cista of fiscus van den quaestor 

gezien 4 0 ) . 

Als symbool van het staatsgeld vinden wij de geld

beurzen o.m. op twee munten van Perga. Zn' zijn van 

PHILIPPUS II en SALONINA. PI. V, 7 geeft van de eerste de 

keerzijde"). Wij zien er 3 beurzen, staande op een 

met knoppen beslagen geldkist, zooals er in Pompeji 

gevonden zijn, en waarop wij straks nog terugkomen. 

Dat, evenals de geldkist, ook de beurzen hier op het 

staatsgeld slaan, ligt voor de hand. LONGPÉRIER heeft 

er reeds op gewezen, dat hun drietal zonder twijfel 

de drie geldsoorten beduidt, die de staat liet slaan, het 
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aurum, argentum en aes, welke ook in de bekende formule 
A.A.A.F.F. hun weerklank vinden, en evenzoo in de drie 
vrouwenfiguren, die met het opschrift Aequitas of Moneta 
Augusti, Augustorum etc. van vele munten bekend zijn. 

Minder als staatsgeld, dan wel als symbool van den 
rijkdom en voorspoed van den staat vinden wij de geld
beurs op meerdere keizermunten als attribuut van UBERTAS. 

Op PI. V , 8 beelden wij zoo'n munt van keizer TRAJANUS 

DECIUS af. UBERTAS, ais personificatie van den overvloed, 
is er op afgebeeld als een vrouwenfiguur met cornucopiae 
en geldbeurs in linker- en rechterhand4 2). Als symbool 
van den rijkdom, die de vrede schenkt aan den staat, komt 
de geldbeurs voor op een aureus en denarius van 
VESPASIANUS. Naar de beschrijving van COHEN 4 3) staat op 
de keerzijde van beide munten, met het randschrift Pax 
Augusti, de godin des vredes voor een drievoet of altaar, 
waarop een beurs ligt. PAX zelf draagt in haar handen de 
olijftak en den caduceus, het attribuut van MERCURIUS. Zij 
wijzen met de geldbeurs op den voorspoed, dien de vrede 
aan het volk en zijn handel brengt. 

De beurzen op de munten met UBERTAS en PAX zijn 
geheel van hetzelfde type als die van Perga, sterk drie
voudig geplooid, waarmede wel het meest aan een leeren 
geldbeurs moet.worden gedacht. Dit drievoudig geplooide 
type komt trouwens op meerdere monumenten voor. 
Wij zien het ook aan het beeldje van PI. IV , 1. 

Als symbool der geldprijzen bij de openbare spelen — 
door ons ten derde genoemd — vinden wij de geldbeurs 
op meerdere munten van Klein-Aziatische steden, waarvan 
LONGPÉRIER een overzicht geeft 4 4 ) . Naar dezen geven wij 
in nevenstaande tekstfiguur de keerzijden van een munt 
van Pergamum, Byzantium en Thyatira, de beide eerste 
van CARACALLA, de laatste van VALERIANUS I. 
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Wij zien er op afgebeeld twee geldbeurzen, onder of op 
een tafel, in combinatie met urnen, waaruit de olijf- of 
palmtak steekt, verder een vaas en namen van spelen. 
Het zijn alle agonistische emblemen, zoodat zonder twijfel 
ook de beide geldbeurzen verband houden met de agones 
van Pergamum, Byzantium en Thyatira. Zij zn'n blijkbaar 
het symbool der geldprijzen, die bij de z.g. agones êe/mxixoi 
werden uitgereikt, in tegenstelling tot de legot agones 
of agones oxeqxxvïxcu, waar de prijs slechts een krans was, 
al schijnt in den lateren keizertijd ook bij deze, behalve de 
krans, een geldelijke belooning te zijn toegekend. Opmerke
lijk is zeker, dat de spelen, die op de bovengenoemde 
munten met name genoemd worden, juist agones Ugot,-
en geen fefianxoi zijn. Het zijn de inscripties, die ons 
daarover inlichten4r>). Verder echter op deze kwestie in 
te gaan, is hier niet de plaats, doch zeker de moeite waard 
te zijner tijd afzonderlijk te behandelen. 

Ter illustratie van onze munten, met hun agonistische 
emblemen, zij hier echter wel ter sprake gebracht een 
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grafsteen van Ishekli in KI. Azië, de plaats van het oude 
Eumeneia in Phrygië. De grafsteen, PI. V, 9, dateerend 
van ± 250 n. Chr., is van een AURELIUS EUTYCHES, bijge
naamd HELIX, burger van Eumeneia 4 6). Zooals ook uit 
andere gegevens blijkt 4 7), was HELIX een Christen, en 
volgens den grafsteen ook smid en athleet. Op de linker
zijde van den steen, die PI. V, 9 afbeeldt, zien wij als 
emblemen van agonistiek en athletiek een vaas, twee 
halters, twee strigiles en twee urnen, welke CALDER houdt 
voor kransen of geldbeurzen4 S). In vergelijk echter met 
de munten van Pergamum, Byzantiüm en Thyatira lijdt 
het m.i. geen twijfel, of wij hebben op den steen met 
dezelfde urnen te doen, waaruit op de munten de palmtak 
steekt. Evenals op de munt van Pergamum hebben zij op 
het midden dezelfde bandversiering van parels of 
cirkeltjes, en dat de urnen op de munten inderdaad urnen, 
en geen beurzen zijn, bewijzen de daadwerkelijke beurzen, 
die er bij zijn afgebeeld. Behalve om zijn agonistische 
emblemen, is de grafsteen nog méér van belang voor de 
geschiedenis van het oudste Christendom. Zooals reeds 
CALDER naar voren heeft gebracht, geeft de grafsteen blijk, 
dat de Christenen in het Oosten zich van het sociale leven 
hunner andersdenkende medeburgers niet afzijdig hebben 
gehouden, • getuige een HELIX, die, hoewel Christen, een 
paganistisch beroep, als dat van athleet, niet verwierp. 
Trouwens, wat hier blijkt ten aanzien der oudste Christe
nen, volgt dit ook niet uit de beelden, die PAULUS in zijn 
brieven aan het worstelperk ontleent? Hij zou ze niet 
hebben gebezigd, wanneer hij en zijn lezers van de spelen 
afkeerig waren geweest. HELIX nam, als athleet, aan meer 
dan één wedstrijd deel. De namen, die op de urnen staan, 
zijn de steden, in wier spelen hij overwinnaar bleef en 
wier burgerrecht hij verwierf. Het zijn Brindisium in 
Italië, en Sebaste en Stektorion, de beide laatste een dagreis 
van Eumeneia gelegen. 
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De munten gaven ons de geldbeurs in velerlei verband. 
Op die van den quaestor AESILLAS en den pro-quaestor 
SURRA zagen wij ook de geldbus, en op die van het 
Pamphylische Perga de geldkist, de arca. Van een geheel 
ander soort van monumenten kennen wij het type van 
geldzak,- en ook de geldmand, die wij bij VEGETIUS vonden 
vermeld 4 9 ) . Dat de laatste niet slechts een benaming was, 
doch de mand inderdaad ook als geldmand gebruikt 
werd, zien wij op het bekende pacht-relief van een 
der voorname grafmonumenten van Neumagen 5 0). Op 
PI. VI, 10 zien wij er de pachtboeren hun pacht betalen 
in het kantoor van den rentmeester. Het geld ligt deels op 
tafel opgehoopt, voor een deel ligt het in een gevlochten 
geldmand. Het kasboek ligt er naast. De pachtsom wordt 
nauwkeurig geboekt en geteld. Een der beambten beziet 
een geldstuk op de hand; blijkbaar vertrouwt hij het niet. 
Het is een van die tafereeltjes uit het dagelijksch leven, 
waaraan de grafmonumenten van Neumagen zoo rijk zijn. 

Tegenover een enkele met de geldmand, beelden 
meerdere monumenten bepaaldelijk den geldzak af. Wij 
noemen hier allereerst een steen uit Arlon 5 1 ) , waarop, 
naar het schijnt, eveneens een pachtbetaling is afgebeeld 
(PI. VI, 11). Wij zien voor een zware toonbank of 
lessenaar een persoon zitten, die een zak met geld er op 
uitschudt. Een tweede persoon, met stok, staat er bij, 
blijkbaar de boer, die zijn pacht in den geldzak heeft 
meegebracht 5 2). Andere voorstellingen vinden wij op een 
wandschildering uit Pompeji 5 3) en een glazen beker, 
gevonden te Rome. Op de eerste (PI. VI, 12) zien wij, 
naast allerlei schrijfgerei, den geldzak duidelijk dicht-
gesnoerd met een koord. Het geld, dat er bij ligt, laat geen 
twijfel, dat het geldzakken zijn. De beker, waarvan 
.PI. VIII, 13 den bodem afbeeldt 5 4), behoort tot het 
zoogenaamde goudglas, in welks bodem figuren met goud
blad zijn ingelegd. Op onzen beker zien wij twee sacculi 
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bij een lessenaar, die met geld gevuld wordt. De cijfers op 
de zakken geven hun inhoud aan. Kleinere zakken hangen 
blijkbaar aan den muur, als gerei van het geldkantoor. 

Afbeeldingen van den sacculus vinden wij ook op enkele 
elpenbeenen diptycha, welke behooren tot den zeer laten 
keizertijd. Zooals bekend, werden deze kostbare • stukken 
vooral door magistraten, in 't bijzonder door de consuls, 
bij de aanvaarding van hun ambt ten geschenke gegeven 
aan hun vrienden, en zelfs aan den keizer. In de antieke 
litteratuur vinden wij er berichten over. Zoo wordt in den 
God. Thèod. XI, 9 . 1 aan ieder magistraat, behalve aan de 
consuls; verboden diptycha ten geschenke te geven, een 
bewijs, hoe dit gebruik tot misstanden had geleid. De 
diptycha, waarop de sacculus voorkomt, zijn van verschil
lende consuls, welke LONGPÉRIER 1.1. bijeen heeft gebracht. 
Op PI. VII, 14 geven wij, naar DAREMBERG-SAGLIO, fig. 
1913 5 5 ) , een afbeelding van een der beide zijden van het 
diptychon van den consul BOETHIÜS ( 4 8 7 n. Chr.). De 
consul staat er in vol ornaat met zijn staf, gekroond door 
een adelaar, in de linkerhand, en in de rechter met de 
mappa circensis, als symbool der spelen. Aan zijn voeten 
staan twee geldzakken, waarop de geldsommen met teekens 
zijn aangeduid. Tusschen beide ligt een schaal en een 
palmtak. Evenals de mappa op de spelen duidt, zijn de 
geldzakken het symbool van de geldschenkingen, de 
largitiones, waarmee keizers en consuls de gunst van het 
volk trachtten te winnen. Op een diptychon van den consul 
CLEMENTIXUS ( 5 1 3 n. Chr.) wordt zijn titel van comes 

sacrarum largitionum dan ook niet vergeten. Zij brengen, 
evenals andere met den sacculus, in beeld het panem et 
circenses van den keizertijd. 

Wat wij op de diptycha vinden, zien wij ook op 
een contorniaat van VALENTIXIANUS III. De keerzijde,, 
met het randschrift Petronius Maxsumus v.c. cons., toont 

den consul MAXIMUS, den lateren keizer, met scepter en 
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mappa circensis. In de afsnede staan twee geldzakken5 6). 
De voornaamste monumenten, waarop de geldbeurs, 

geldkist en geldzak zijn afgebeeld, hebben wij hiermede 
besproken. Komen zij als tastbare voorwerpen ook voor 
onder de vele vondsten, die de opgravingen of toevallige 
ontdekkingen in den loop der tijden hebben te voorschijn 
gebracht? Het is deze vraag, die wij tot besluit van ons 
opstel willen beantwoorden. 

Gevonden zijn meerdere arcae te Pompeji. Zij zijn van 
hout, beslagen met ijzer of brons en kunstig versierd. Zij 
zijn van het type, dat wij zagen op de munten van Perga. 
PI. VII, 15 geeft een afbeelding van één van hen 5 7 ) . Zooals 
wij supra reeds bij de auteurs vermeld zagen, hadden zij 
hun plaats in het atrium. Te Pompeji zijn zij inderdaad 
ook in verscheidene atria teruggevonden5 8). 

Een lederen geldbeurs kennen wij uit de rijke graf
vondsten van de Krim, met hun kostbare voorwerpen van 
Grieksche en Graeco-Scythische kunst. In de Antiquités 
du Bosphore Cimmérien, p. 40, vinden wij haar beschreven 
als zijnde van rood leer, waarop in zwart leer een vogel 
is gestikt. 

Bronzen geldbeursjes zijn in meerdere exemplaren 
gevonden. Uiteraard zijn zij eerder bewaard gebleven, dan 
de lederen geldbeurs. Het zijn de bootvormige armbeursjes, 
waarvan het Museum Kam een exemplaar bezit, en die, 
zooals wij in onze inleiding reeds schreven, door ons 
besproken zijn in het Bulletin der Vereeniging van Antieke 
Beschaving. Van hen geven wij op PI. VIII, 18—19 het 
beursje uit het Museum Kam (18) en een ander van 
Osterburken (19), een der bekende castella, die lagen 
aan den uitersten Limes, beoosten den Neckar. De boot
vormige beursjes zijn alle van hetzelfde type. Met hun 
hooggebogen hengsel worden zij verondersteld om den arm 
te zijn gedragen. Van daar, dat zij als armbeursjes 
bekend staan. Op het beursje van het Museum Kam zit 
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een opklapbaar dekseltje, dat met een veerend tongetje 
het beursje afsluit. Het tongetje wordt van buitenaf onder 
het hengsel in het beursje gestoken en zet het dekseltje 
vast, al schuivend door een sleuf, die aan den onderkant 
daarvan is vastgeklonken. Van eenigszins andere 
constructie is de sluiting van het beursje van Osterburken. 
Het tongetje wordt niet van buitenaf ingestoken, doch 
zit aan het dekseltje zelf. Hoe de sluiting werkte, geeft 
PI. VIII, 19 duidelijk te zien. Het tongetje a-c schuift met 
zijn knop a onder het dekseltje door, tot waar het 
receptaculum van boven is afgedekt. Om bij het openen 
het veerend, opspringend tongetje weer vrij te maken, 
was bovendien in het dekseltje bij b een gaatje aange
bracht, waarin een stiftje moet hebben gezeten, dat het 
tongetje bij weigering omlaag kon drukken. Een dergelijk 
gaatje heeft ook het dekseltje van het beursje uit het 
Museum Kam, dat, zoo het niet door verweering ontstaan 
is, een zelfde bedoeling moet hebben gehad. 

Behalve het beursje van Osterburken en het Kam'sche 
exemplaar, dat, naar het heet, bij Roermond gevonden 
is, kennen wij dergelijke armbeursjes van Mainz, 
Heddernheim, en andere plaatsen, zoowel uit het gebied 
van Rijn en Donau, als uit Engeland en Frankrijk. Wat 
ons land betreft, zijn ook in het Stedelijk Museum te 
Nijmegen twee exemplaren aanwezig. In ons genoemd 
opstel hebben wij aannemelijk gemaakt, dat deze arm
beursjes dateeren van de 2de eeuw n. Chr., en, voorzoover 
zij althans van rechts-Rijnsche vindplaatsen zijn, te Mainz 
moeten zijn vervaardigd. Verondersteld is, dat zij vooral 
in gebruik waren bij de inheemsche troepen en de inheem-
sche bevolking der Gallo-Germaansche provincies. Het 
bootvormig type der beursjes, en bij sommige, zooals van 
Osterburken, de versiering op het hengsel, doen n.1. aan 
inheemsche vormen denken. De bootvorm in het bijzonder 
herinnert aan de bekende Kahn- of bootfibulae uit den 
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eersten ijzertijd. Bestemd voor de inheemsche hulp
troepen, verklaart het zich des te meer, dat deze beursjes 
in een militair centrum zijn gemaakt, zooals Mainz het 
was voor het rechts-Rijnsche gebied. Voor het overige 
mogen wij verwijzen naar ons meer genoemd opstel, waar 
een en ander uitvoeriger is uiteengezet. 

Een ander type van metalen receptacula is dat, wat wij 
afbeelden op PI. VII, 16. Het ei- of bolvormig stuk 5 9 ) 
bestaat uit 2 schalen van ijzer, welke gesloten worden 
door een haak en oog, die vastzitten aan een brons
beslag op beide schalen. Het werd gevonden in een der 
Mithraea, welke in het Romeinsche Nidda bij Heddernheim 
ontdekt zijn. Binnen de schalen werd gesmolten zilver 
geconstateerd, hetgeen wijst op zilvermunt en HAMMERAN 6 0 ) 

deed veronderstellen, dat het receptaculum een tempelcassa 
moet zijn geweest. Uit een grafveld in Hongarije 6 3), 
dateerend uit de 5e-7e eeuw n. Chr., kennen wij dergelijke 
receptacula van hout, met bronsbeslag, welke aan een 
kettinkje werden gedragen. In verband met deze 'soort 
van receptacula publiceerde WOELCKE in het Mainzer 
Zeitschrift 1917, p. 16 e.v., een tweede ei-vormig recepta
culum van ijzer, dat in meerdere fragmenten gevonden 
werd bij Heddernheim. Gezien het kleine halsje op 'den 
top en het ontbreken van voldoende aanwijzingen voor de 
wijze van sluiting, is het de vraag, of wij hier wel met 
een receptaculum nummorum te doen hebben. Hoe dit ook 
zij, de ei-vormige receptacula, als boven bedoeld, zijn 
zeker geen geldbeursjes geweest voor dagelijksch gebruik. 
Een exemplaar, als dat uit het Mithraeum van Heddern
heim, dat 14 c.M.,hoog en 11 c.M. breed is, is daarvoor 
te groot. Voor zoover zij geen tempelgerei zijn geweest, 
hebben zij blijkbaar voor het bewaren van opgespaard 
geld gediend 6 2). 

Met hen komen wij tot een soort van receptacula, die 
geheel van al de vorige verschilt, n.1. die van spaarpotten 
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en offerkisten. Evenals de onze, bezitten zij een sleuf, 
waarin het geld kon worden geworpen. De grootere offer
kisten zijn van steen, kleinere van terra cotta of brons, 
de laatste in den vorm van godenbeeldjes, voor wie het 
offergeld was bestemd. Als een van deze groep beelden 
wij op PI. V I I I , 2 0 een beeldje af van de Gallische godin 
EPONA, de beschermster der paarden en voerlieden. Zij 
werd in den keizertijd zoowel in Gallië en Germanië, als 
daarbuiten zeer vereerd. Het voetstuk, waarop EPONA, 

gezeten op haar paard, geplaatst is, vormt het recepta-
culum met gleuf 6 3 ) . De spaarpotten voor eigen gebruik 
zijn eveneens van uiteenloopenden -vorm. Sommige hebben 
den kruik- of urnvorm, andere van terra cotta zijn rond, 
hetzij in doosvorm (PI. V I I , 1 7 ) of in den vorm van een 
bijenkorf (PI. V I I I , 2 1 ) , en versierd met figuren van 
VICTORIA (PI. V I I , 1 7 ) , MERCURIUS en andere goden; 
daarnaast geeft het exemplaar van PI. V I I I , 2 1 een wagen
menner te zien 6 4 ) . De beide laatste soorten van spaar
potten stammen, voor zoover zij ons althans bewaard zijn 
gebleven, van Rome en haar naaste omgeving; de eerst
genoemde typen-zijn, evenals de offerkisten, zoowel in de 
westelijke provincies, als in Griekenland en het Oosten 
gevonden. Het zijn LONGPÉRIER en REINACH 6 5), en na hen 
vooral GRAEVEN geweest, die het thema van offerkisten 
en spaarpotten uitvoerig besproken hebben 6 6 ) . Wij meenen 
daarom met het bovenstaande te kunnen volstaan en naar 
hen te mogen verwijzen. Slechts zij hier wat nader 
ingegaan op de herkomst van het type der ronde spaar-
doozen, waarin wij van GRAEVEN meenen te moeten 
verschillen. 

Zooals PI. V I I , 17 doet zien, bestaan deze spaardoozen uit 
twee helften, die naar den vormnaad toe schuin afloopen. 
GRAEVEN meent, dat het type aan de ei-vormige receptacula 
ontleend i s 6 7 ) . Er bestaat echter, zooals ook GRAEVEN naar 
voren heeft gebracht, een nauw verband tusschen deze 
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spaardoozen en de bekende, versierde Romeinsche lampen. 
Op een tweetal onzer spaardoozen komen n.1. dezelfde 
fabrikanten-namen voor als op de versierde lampen, n.1. 
die van Brrus en PALLADIUS, welke behooren tot de 
2de eeuw. Lampenfabrikanten blijken dus ook deze spaar
doozen te hebben gemaakt en, in navolging van hun 
lampen, met reliëfs te hebben versierd. Behalve in de 
versiering vinden wij m.i. ook in den vorm overeenkomst 
tusschen lamp en spaardoos, wanneer wij ons niet, zooals 
GRAEVEN deed, bepalen tot de versierde lampen, doch ook 
naar andere soorten omzien. Bij de zoogenaamde firma
lampen, bij zekere hanglampen met kegelvormig boven
stuk, bij catacombenlampen en bij grovere lampen in het 
algemeen6 8) zijn evenzeer de beide helften min of meer 
schuin afgesneden, zooals bij de spaardoozen het geval is. 
Van deze lampen ontstaat de firmalamp tegen het eind' 
der 1ste eeuw, en zet zich voort in de 2de eeuw, van 
welken tijd en later ook de overige zijn. In dateering 
verschillen zij dus niet van de beide spaardoozen wier 
firma's behooren tot de 2de eeuw. Het is trouwens 
met de firmalampen, dat het plaatsen van den firmanaam 
op de lampen eerst in zwang komt. Het lijdt m.i. dan ook 
geen twijfel, of de vorm der spaardoozen met hun schuin 
afloopenden rand is aan de onversierde lampen, in 
't bijzonder aan de firmalamp ontleend. En ligt het, voort
gekomen als zij zijn uit de werkplaats der lampenmakers, 
ook niet méér voor de hand, dat deze spaardoozen aan een 
vorm ontleend zijn, die het lampenbedrijf kende, dan dat 
zij een nabootsing zijn der ei-vormige receptacula, wier 
type behoort tot de hout- en metaalkunst? 

Met de groep van spaarpotten en offerkisten hebben wij 
de laatste soort van receptacula nummorum besproken, 
die ons bewaard zijn gebleven. Wij zijn daarmede aan het 
einde van ons opstel. In den beginne zeiden wij, dat de 
studie van LONGPÉRIER daaraan ten grondslag ligt en het 
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meeste materiaal er voor heeft geleverd. Nieuwe vondsten, 
door REIXACH en GRAEVEN aangevoerd, konden wij er aan 
toevoegen, en zelf ons type van armbeursjes. Zij waren 
aanleiding tot het weder opnemen van het thema van 
de geldbeurs en wat daarmede samenhangt. Wat na 
LONGPÉRIER daarbij anderen hebben weten te ontdekken, 
doet echter niet af aan de waarde van zijn studie, welke 
de verdienste heeft de eerste samenvatting over dit 
onderwerp te zijn geweest. 

M. A. EVELEIN. 

Nijmegen, November 1933. 



Aanteekeningen. 

J) Ben. Arch. 1868, p. 59 e.v.; 1869, p. 131 e.v. De eerste opstellen 

in 1868 verschenen onder den uitvoerigen titel: Becherches sur les 

insignes de la questure et sur les récipients monétaires. 

- ) H . BLÜMNER, Die Bóm. Privataltertümer, p. 130 en 35 (in TWAN 

MULLER'S Jlandb. d: Klass. Altertums-Wissenschaft). 

» ) JUVENALIS X I , 26 en X I V , 259. 

i ) Dio CASSIU'S X L V I I , 7, 4; APPIANUS Bell. dv. IV, 44. 
5 ) Het Grieksche jxaQavmov beteekent gewoonlijk een zak voor 

proviand, of voor het bewaren van kleeren, wanneer men zich van deze 

ontdeed bij het baden of in de palaestra. 
U ) PLATJTUS, Gasina, 490. 
T) Budens 547; Bvonzoo Meuaechmi 1036. Vioor marsupium = 

geldbeurs zie verder Menaechmi 254, 265, 384, 386, 701, 1042; 

Jipidieus 185; Poen/ulm 782—784. 
s) TruculenPus 652; Asi/rmria 657. 

» ) POLLUX X , 137. 
1 0 ) AJÏISTOPHANES, Aves 1 5 7 . 

n ) XENOPHON, Conv. IV, 2. 

12) PLATO, Symp. 190 E. 
1 3 ) PLUTARCIIUS, De Cuptd. Divit. 7, 526c. 
1 4 ) ARISTOPHANES, Bariae 772; PLATO, Bes Publ. I X , 552 D en 575 R . 

Zie ook I, 348 D. 
1 5 ) Van zona = gordel, hetzij geldgordel, of waaraan de beurs 

gedragen werd. Voor saccularii zie PAULY-WISSOWA S.V. saccularius 

en saccus. ^ 

i ° ) CATULLUS X I I I , 8; 1-IORATIUS Sat. II , 3, 149; SENECA, Epist. 

87, c. 18 en De Benef., II, 10, 1; PUNIUS, N. II. II, 137; MARTIALIS V, 

39, 7, X , 74, 6, X I , 3, 6; JUVENALIS X I V , 13S. 
17) Epit. rei muit. II , 20. 
1 8 ) ' Zie SEECK bij PAULY-WISSOWA S.V. Pollis, en BABELON, Traité 

de Monn. Gr. et Bom. 1, p. 762 e.v. 

is) JUVENALIS I, 89. 

20) MARTIALIS V, 39, 7. 

21) HORATIUS, Sat. II , 3, 146 e.v. 

22) MARTIALIS X I V , 1 2 . 
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'-'•*) GRAEVEX, Jahib. d. Deutschen Arch. Inst. 1 9 0 1 . Zie infra. 
2 4 ) Zie PAULY WISSOWA S V. loeuli. 

-°) Zie voor hen PAULY WISSOWA, en DAREMBERG-SAGLIO S.V. 

2C) Vgl o a . GERHARD, Auseil. Griech. Yasenbilder IV , Taf. 2 7 8 / 7 9 , 

1 — 2 ; Taf 2 8 3 / 8 4 , 1 0 , Taf 2 8 8 / 8 9 , 1 en 5 ; Taf. 2 9 7 / 9 8 , 3 . Andere 

\ ooi beelden, die LOXGPÉPJFR m dit leiband noemt, komen m.i. daarvoor 

met m aanmerking. 
2 1 ) Naai Archaeologia Vol 78 . P I . 3 2 , 1. Gezien de talrijke jvlereunu1'-

beeldjes en andeie vooistellmgen van Mercuims, kan het uiteraard met 

onze bedoeling zijn, hier een oveizicht van hen te geven. 
2 5 ) Zie EOSCHER, Myth. Lexihon, s.v Iierm.es en Meicwnus. 
2 i ) ) Vgl. o a. ESPÉRANDIEÜ, Ree. génétal d. basreliëfs etc. de la Gaule 

Bomame, ni. 3 6 5 3 , waai dc godheid is afgebeeld met een zak met graan 

kon els, als symbool van overvloed. 

•1U) Mainz. Zeitschr. V I I ( 1 9 1 2 ) , Taf. I I — Geim. Bom. 2 IV, Taf 

1 1 , 1. Zie aldaai vooi andeie steenmonumenten ook Taf. 1 9 , 2 -4 -6 , en 

Taf. 2 0 , 1. 

J 1 ) Zie Gids van het Mus. Kam, p. 2 5 en P I . I. 

• i 2 ) Vgl. DÉCHELETTE, Vases omes de la Gaule Bomame II , p. 2 4 0 

en 2 5 8 e.v. 

•«) Mamz. ZeiDschi. X I ( 1 9 1 6 ) , p. 9 1 = Germ. Bom.2 I I I , Taf. 1 5 , 

1—2. Vooi een fiagment van een dgl. giafsteen, zie M.Z. I I I ( 1 9 0 8 ) . 

p. 3 = Geim. Bom."2 I I I , Tat. 16 , 1. 
M ) ESPÉRANDIEÜ, 6 9 9 6 , 7 0 0 9 (St. Ambio ix ) , 3 5 4 7 (Dyon) . Mogelijk 

eveneens \an Dvon 3 4 7 5 . Meeideie andoio steenen bn ESPÉRANDIEÜ, 

passim. 

3~>) ESPÉRANDIEÜ 5 7 0 6 . 

! l ' ) Zie LONOPIKIER, Bev. Aieh. 1868 , P I X V I I , 4 en 5 , en Gat. Brit. 

Mui. Gyienaica, p 1 1 7 1 1 9 , P I 4 3 , 1-5. 

i 7 ) Vioegeie mteipietatoies hebben het attnbuut o.m. beschreven als 

een vaas, wat hiei geen zin heeft (zie LONGPÉRIER, p. 1 1 3 ) . Behalve deze 

heide munten kennen wij nog twee gioot-b)onzen van PUPIUS (LONGPÉRIER. 

P I X V I I , 12-1 '. en Gat. Bí. Mus., p. 11S, P I . 4 3 , 1 ) , waarop hij genoemd 

uoidt xa/xiag avxioxQa (xrjyog), in tegenstelling tot de -soüge, 

«aai op hij heet xajuiag . PUPIUS blijkt dus "van quaestoi tot quaestor 

pio piaetoie bevoideid te zijn 

1 S ) Zie GRUEBLT. in Cat. Brit. Mus. Coms of the Boman Bepubhc, I I , 

p. 4 7 3 , ïi. 1, naai aanleiding van de munten van L . SESTIUS. Het is op 

een qumaims van hem, dat ook LONGPÉRIER ( P I . X V I I , 3 ) een geldbus 

meende te zien, waaitegenover GRÜEBEE deze nadiukkelijk voor een 

modms houdt. Indeidaad is deze van een andei type dan de geldbus op 

de munten van AESILLAS en SURRA. 

http://Iierm.es
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3») LONGPÉRIEK 1.1. PI. X V I I , 1-2 en Cat. Brit. Mus. Macedonia, 

p. 19, n. 81 e.v. en p. 20, n. 87. 
4 0 ) Andere afbeeldingen op andere monumenten, welke LONGPÉRIER 

1.1. p. 121 e.v. voor de geldbus aanvoelt, lijken mij te weinig overtuigend, 

zoodat wij hen verdei' buiten bespreking laten. 

41) Gat. Brit. Mus. Pamphylie p. 132, 60 (PI. 24, 17) en p. 138, 96. 

42) Deze voorstelling met het randschrift Ubertas of Uberitas vinden 

wij op munten van TRAIANUS DECIUS tot aan FLORIENUS toe. Van 
sommige beschrijft COHEN, Monn. Impériales, deuxième edition, de beurs 

als een grappe de ïaisin. In een noot op munten van TACITUS (COHEN 

VI, p. 235) wijst hij ei op, dat ook deze grappe de raisin een beurs 

kan zrjn. Do munten, welke COHEN beschrijft met beurs (of grappe de 

ïaisin) zijn die van TRAIANUS DECIUS 104, ETRUSCILLA 31, HERENNIUS 
40, HOSTILIANUS 63, TKEBONIUS GALEUS 125, VOLUSIANUS 125, GALLIENTJS 
1007 e.v., SALONINA 109 (hier ton omechte „bonne t " genoemd), 

VicTORiNus 123, CLAUDIUS II, 286, 2S7, QUINTILLUS 69, TEÏRICUS I, 177, 
POSTUMUS 365, TETMOUS I I , 99, TACITUS 147-149, PLORIENUS 90. 
Afbeeldingen bij DE WITTE, Beoh. sur les empereurs des Gaules, op 

PI. X I X , X X I X , X X X I X , X L V I I I . 

43) COHEN I, p. 390, 297-299. 
44) LONGPÉRIER 1.1., 1869, p. 147/148 en Bev. Num. X I V , p. 64 e.v. 

Zijn overzicht vullen wij hiei aan met oenige andere munten (aangeduid 

dooi een "*), en vooizoovei mogelijk met verwijzing' naar Cat. Br. Mus. e.a. 

Byzantium: CARACALLA, I-IELIOGABALUS, ALEX. SEVERUS, GORDIANUS, 
Permt/ius: CARACALLA en GETA, Nicaea: JULIA DOMNA, Pergamum: 
CARACALLA (MACDONALD, Cat. Ancient coins, II , 2S5, 67) en VALERIANUS I, 
Aphrodisiac: GORDIANUS l i l en GALLIENUS * (Bí . Mus., Came nr. 129, 
147-150), Aniioclne: GORDIANUS, Side: P n m p p u s I en GALLIENUS * 
(Br. Mus., Pamplvylie ni. 118-119), Philadelphia: JULIA DOMNA en 

ALEX. SEVERUS* (Br. Mas., Lydie ni. 79, PL X X I I , 11 en nr. 102), 
Sardes: JULIA DOMNA", CARACALLA k en DIAÜUMENIANUS * (Br. Mus., 
Lydie nr. 153, 158 en 165, 169), Thyatira: VALERIANUS I, Tripolis: 

tijd van SEVERUS-GALLIENUS * (Br. Mus., Lydie nr. 47-48), Tralies: 

CARACALLA, taodicaea: CARACALLA*' (Br. Mus., Phrygie nr. 230), 
Hierapohs; CARACALLA, Ancyia: CARACALLA (Br. Mus., Galatie nr. 25, 

PI. I l l , 2) en VALERIANUS I (Bev. Num. 1.1. PI. I I I , 7), Stdon: 
HELIOGABALUS, Damascus: GALLIENUS, Anassus: OTACILIA SEVERA * 
(Br. Mus., PiSidte ni. 6, -PI. XXXI1L 7). 

45) In de inscripties worden beide soorten steeds tegenover elkaar 

gesteld. Zie o.a. KAIBEL, Insor. Gr. Sic. et Ital., no. 739, en mijn 

De Institutis Olympiads emmnque piopagatione, p. 106 e.v. De agones 

d'Efiarixoi, ook genoemd •&£juarïrai en xgrifiarljaL, woiden ouder 

scheiden in zaXavziaioi en fjfxnalavttaïoi. 
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Zie verder voor hen LOXGPÉRIER 1.1. en voor de verschillende soorten 
van agones in 't algemeen LIERMANN, Analecta Epigr. et Agonistica, 
p. 1 1 1 , niet verdere litteratuurvervvijzingen. 

•"*) De plaat is naar Buil. of tlie JOHN RYLANDS IAbrary, Vol. 1 3 , 
nr. 1, p. 2 5 9 , waar CALDER den steen publiceert. Op deze publicatie werd 
ik attent gemaakt door Dr. Hondius v. Hei-werden. 

4 T ) Zie CALDER, 1.1. 
4 S ) Volgens CALDER, naar een mededeeling van KEIL, komt het type 

ook voor op een Lydisehe sarcophaag en Lydische munten. 
4 B ) Zie p. 6 0 . 

r > 0 ) v. MASSOW, Die Grabmaler von Neumagen, Taf. 5 9 , 3 0 3 . 
Overigens in velerlei publicaties afgebeeld. 

5 1 ) ESPÉRANDIEU V, nr. 4 0 3 7 . 

">-) Uit ons land, afkomstig' van Horn, is een altaarsteen van 
MEKCUKIUS ARVERNÜS, waarop aan beide zijden van den steen een zak 
is afgebeeld (Gat. Mus. v. Oudh. te 'Leiden, no. 3 1 ) . Hij heeft hier 
echter meer een symbolische beteekonis, zcodat wij hem verder buiten 
bespreking' laten. 

5 S ) Zie BLÜMNKR, Böm. Privataltertümer, p. 4 7 3 . 
r » 4 ) Zie DAREMBERG-SAGLIO S.V. argentarii, fig. 4 9 5 . 
r,r>) Een uitvoerig artikel van de diptycha geeft DAREMBERG-SAGLIO 

s.v. diptychon. Zie ook s.v. consul, en PAULY-WISSOWA S.V. diptychon. 

5«) LONGPÉRIER 1S6S , p. 1 1 4 . COHEN V I I I , p. 3 1 6 , 3 5 5 = SABATIER, 
Médailles Contomiates, P I . X V I , 4 . 

5 7 ) Naar MAÜ, Pompeji, 2 ' e Aufl., fig. 1 3 3 . 

•"'S) Zie MAU, 1.1. p. 2 6 0 , 3 1 0 , 3 4 0 en BLÜMNER, 1.1. p. 3 5 en 1 3 0 . 
r>») Naar WOELOKE, M.Z. 1 9 1 7 , Abb. 6 (zie infra). 

«") Westd., Korr. bl. V I ( 1 8 8 7 ) , p. 4 8 . 
0 1 ) Zie WOELCKE 1.1. 

" - ) vvR0ELGKE 1.1. gaf aan hen den naam van loculi, in navolging van 
GRAEVEN, die een twec-schalig recoptaculum aanwees op oen elpenbeen 
kistje, waarop een putto dit in de hand houdt (Jahrb. d. Deutsch. Arch. 
Inst: 1 9 0 1 , p. 1 8 8 e.v.). Naar het tweedeelig karakter van dit receptaculum 
verklaarde GRAEVEN ook den pluralis loculi. Uiteraard blijft het toekennen 
van de benaming loculi aan dit soort van receptaeula twijfelachtig. Wat 
wij ten aanzien der loculi bij de auteurs vonden, wijst echter niets in 
deze richting'. 

03) BABELON-BLANCHET, Gat. des Bronses, p. 3 0 0 , met verdere ver
wijzingen. Uit de vele litteratuur over Epona noemen wij hier REINACH, 
Bev. Arch. 1 8 9 5 , p. 1 6 3 e.v. en 3 0 9 e.v. 
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l i 4 ) Do 9 altaren, waartusschen de wagenmenner is afgebeeld, zijn 
verklaard als evenzooveel spelen, waarin hij overwonnen heeft. De 
beteokenis der altaren blijft hier echter onzeker. Zie GRAEVEN 1.1., p. 1 8 5 . 

< 1 5 ) LONGPÉRIER, 1.1. 1 8 0 9 , p. 1 6 3 e.v.; EEINACH, Bronzes figurés, 
p. 1 0 0 . 

U ( I ) GRAEVEN, 1.1. p. 1 6 0 e.v., met vele afbeeldingen en verwijzingen 
naar musea en verzamelingen. 

U T ) GRAEVEN, 1.1. p. 1 8 7 e.v. 
(iS>) Zie mijne Beschrijving der Bom. Lampen van het Mus. Kam, 

p. 55 e.v. 
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