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Hoe zie jij een archeoloog? 

 
 
 
 

O als schatgraver
 
of
 
0 als wetenschapper

 
 
 

Kruis aan wat goed is
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Dankzij Hollywood aanzien velen een
archeoloog als een schatgraver op
zoek naar verborgen goudschatten
of vergeten beschavingen. De 
wetenschap archeologie is toch 
iets anders, maar even spannend en 
boeiend.

Archeologie is een wetenschap met
een verscheiden en uitdagend 
onderzoeksterrein: de bodem.

Ongeveer een halve meter onder
onze voeten zit een gigantisch maar
uiterst kwetsbaar ‘archief’ verborgen.
Dit archief bestaat uit diverse 
materiële overblijfselen die verwijzen 
naar menselijke aanwezigheid en 
activiteiten.

Eerst en vooral heb je de 
archeologische sporen. Het betreft 
onder meer dichtgeslibde grachten, 
afgedekte afvalkuilen, dichtgegooide 
waterputten, verborgen graven en 
opgevulde paalgaten van houten 
gebouwen of schuurtjes. Ook 
funderingen of delen van muren uit 

baksteen of natuursteen zijn in het 
bodemarchief terug te vinden.

Vaak vindt de archeoloog in of bij
deze sporen voorwerpen of toch
fragmenten ervan terug: werktuigen,
aardewerk, sieraden, wapens,
munten… Deze vormen samen met
menselijke en dierlijke resten de
categorie vondstenmateriaal.

De term archeologie is samengesteld
uit twee Griekse woorden: 

archeo en logos. 
Deze woorden betekenen respectievelijk oud en leer. 

Letterlijk vertaald krijg je dan de leer van het oude of oudheidkunde.

Wist je dat ....

De archeoloog
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De archeoloog

Aan de hand van de archeologische
sporen en het vondstenmateriaal

kan de archeoloog het dagdagelijkse
leven van (eeuwen)oude
culturen reconstrueren. 

Zo geeft 
gereedschap aan welke ambachten

er zijn beoefend. 
Vreemde etenswaren,

voorwerpen of munten informeren
over verre handelscontacten. 

Haardkuilen,
waterputten, afvalkuilen, aardewerk

en etensresten geven een beeld
van het huishouden en de voeding.

Graven en grafgiften leren hoe er met
de dood is omgegaan. Godenbeeldjes
en amuletten focussen op religie en

bijgeloof …

Wie is jouw favoriete archeoloog uit 
avonturenfilms, games of boeken? Indiana Jones

Lara Croft, Benjamin Gaters, Nathan Drake ... ?

Wist je dat ...
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Wat kunnen munten een archeoloog 
leren over het verleden? Geven ze 

informatie over ... 

 
 
 

 

0 de handel
 

0 koningen en keizers
 

0 het vereren van goden
 

0 de tradities bij begrafenissen
 

0 de datering van
nederzettingen en voorwerpen?

 

Kruis aan wat goed is
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Munten zijn een bijzondere 
groep binnen het archeologisch 
vondstenmateriaal.
Ze kunnen de archeoloog
belangrijke inlichtingen over heel
diverse aspecten van de samenleving
verschaffen.

Als betaalmiddelen geven munten
informatie over de handelscontacten
tussen landen of volken. Daarnaast 
zijn munten een belangrijke 
barometer
voor de welvaart binnen een regio.

Door middel van munten kom je ook
meer te weten over vroegere koningen
en keizers. Munten waren belangrijke
propagandamiddelen voor hen. Door
hun portret op de voor- of keerzijde
van de munt te laten stempelen, kreeg
de vorst immers een gezicht voor zijn
onderdanen.

Munten maken ook vaak deel uit
van grafgiften. 
Veel oude culturen hebben de traditie 
om aan overledenen geschenken 

(grafgiften) mee
te geven voor hun verder leven in
het hiernamaals. 
Anderen trachten met geschenken de 
dode gunstig te stemmen zodat hij/zij 
niet uit het dodenrijk zou terugkeren 
om de levenden te kwellen.

Ook is het bij sommige volken 
gebruikelijk om munten aan hun 
goden te offeren, bij de Kelten 
bijvoorbeeld.
Het vereren van goden door middel
van offers is een eeuwenoud en 
universeel gebruik. Dieren, fruit, wijn, 
olie en mensen (!) … zijn andere 
voorbeelden van offergaven. In ruil 
voor de offers rekent de gever op hulp 
of rijkdom van de goden.

De term munt is afgeleid van een (Latijnse) bijnaam
 van de Romeinse godin Juno: Moneta of ‘de waarschuwende’. 

In haar tempel werden tot het einde van de eerste eeuw na Chr. Romeinse munten 
geslagen.. 

Wist je dat ....

Betekenis van een munt
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Betekenis van een munt

Tot slot zijn munten belangrijke
dateringsmiddelen voor archeologen.

Kijk maar eens goed naar de
volgende situaties.

Bij een opgraving van een middeleeuwse
nederzetting treffen archeologen

rond enkele boerderijen ook
een gracht aan. Deze gracht is met

slib, afval en humus opgevuld. In de
gracht wordt een munt teruggevonden.

Romeinse munten zijn tot in Indië teruggevonden. 
Romeinse handelaars kochten daar immers parfums, specerijen

 zijde, parels en edelstenen in.

Wist je dat ...
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Situatie 1: De munt bevindt zich op de
bodem van de gracht. Ze geeft een
indicatie van wanneer de gracht kan
zijn gegraven en hoe oud de 
nederzetting kan zijn. Dit noemen 
archeologen een terminus post quem.

Situatie 2: De munt bevindt zich
middenin de grachtvulling tussen het
afval. Zij levert belangrijke 
dateringsgegevens op voor het 
aanwezige afval (fragmenten van 
kookgerei bijvoorbeeld) en de actieve 
bewoningsfase van de nederzetting.

men een specialist in het determineren
 van munten een numismaat noemt?

Wist je dat ....

Betekenis van een munt

12



Betekenis van een munt

Kijk nu nog eens naar je 
antwoorden op pagina 9. 
Heb je nog iets vergeten 

aan te duiden? 

Situatie 3: De munt wordt in de bovenste humusrijke laag van de gracht 
aangetroffen. Ze levert aanwijzingen over het einde van de nederzetting. Dit 
noemen de archeologen een afsluitdatum of terminus ante quem.

archeologen soms unieke en ongekende 
munten bij opgravingen terugvinden?

Wist je dat ...
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 Uit welke materialen werden de 
officiële Romeinse munten gemaakt?

  0 papier

  0 goud

  0 zilver

  0 aluminium

  0 brons

  0 lood

  0 ijzer

  0 koper

  0 messing (legering van koper en zink)

Kruis aan wat goed is 
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Het muntstelsel van 
keizer Augustus

Net als in het Europa van vandaag 
hanteert men in het westelijk deel van 
het Romeinse rijk één muntstelsel, een 
realisatie van keizer Augustus.

Bij Romeinse munten zijn het gewicht 
en het soort metaal van doorslag- 
gevend belang voor de waarde- 
bepaling. Munten in edelmetaal (zilver 
en goud) krijgen daarom de hoogste 
waarde toebedeeld. Koperen of 
messing munten (geen edelmetaal)
hebben een veel lagere waarde.

Messing is een legering (mengsel) 
van koper en zink. 

Wist je dat ....

Romeinse munten 
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Romeinse munten

De koperen as staat centraal in dit
muntsysteem. Onderverdelingen van
deze basismunt zijn: de koperen semis
en de messing quadrans. De as kent
ook veelvouden: de dupondius en de
sestertius uit messing.

De sestertius is niet alleen een munt,
maar ook een belangrijke rekeneenheid
bij de Romeinen. De aankoopprijzen
van goederen worden daarom in sestertii
uitgedrukt. Zie pagina 19.

De koperen en messing munten
worden gebruikt in het alledaags
betalingsverkeer.

As komt waarschijnlijk van 
Aes signatum, wat betekent ‘getekende baar’.

Wist je dat ...
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De zilveren munt van 
keizer Caracalla

De gouden aureus en de 
zilverendenarius worden niet als 

Het muntsysteem van keizer Augustus 
is een succes, en blijft meer dan twee 
eeuwen onveranderd voortbestaan. In 
215 komt hier echter verandering in. 

betaalmiddel gebruikt, maar als 
spaargeld.

Dan introduceert keizer Caracalla 
een nieuwe zilveren munt: de 
antoninianus.

de dinar (Arabische munt), de dinero (het Spaanse woord 
voor geld), de denier (oude Franse munt) en 

de denar (Servische munt) allemaal afgeleid zijn van 
de Romeinse zilveren munt denarius?

Wist je dat ....

Romeinse munten 
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Romeinse munten

Uit het Romeinse leven gegrepen. Aelianus wordt er samen met de huisslaaf

Maurus op uitgestuurd om boodschappen te halen. In zijn geldbuidel zitten

24 as, 28 dupondii en 35 sestertii en 15 denarii. Het verlanglijstje van zijn moeder is niet 

gering: 5 nieuwe schotels uit terra sigillata, 2 nieuwe tunica’s voor hemzelf, nieuwe zolen 

voor het schoeisel van het huishoudpersoneel (4), 4 modii meel en 8 l 1ste keus wijn. 

Wat houdt Aelianus nog aan geld over na de boodschappen? Is er genoeg om hemzelf en 

Maurus te trakteren op een kruik landwijn (± ½ l)?

De naam antoninianus: een hedendaagse benaming voor deze 3de-eeuwse 
zilveren munt en afgeleid van de officiële naam van keizer Caracalla: Marcus 
Aurelius Antoinnus. De oorpsronnkelijke naam voor deze munt is niet gekend.

Wist je dat ...

   Romeinse prijslijst

   SESTERTII

   Meel (1 modius = 6,67 kg) ..................... 10

   Landwijn 1/2 liter .................... 1/4 

   Wijn 1ste kwaliteit 1/2 liter................ 1

   Eenvoudige maaltijd met wijn............ 2

   Nieuwe zolen onder laarzen............... 8

   Werkkleding ..................... 60

   Officiersuniform ................... 220

   Huur voor een klein huis.............. 1800

   Aankoopprijs van een huis....... 130000

   Begrafenis ................... 180

   Varken ................... 250

   Ezel ................... 500

   Rund ................... 800

   Slaaf .......... 800-2000

   Olielampje aardewerk .................... 1/4

   Schotel van terra sigillata.................. 5 19



Romeinse munten als 
betaalmiddel

Tot in de late ijzertijd werd er in onze 
streken niet betaald met munten, 
maar met andere betaalmiddelen: vee, 
dierenhuiden, wol, vlees, zuivel- 
producten, landbouwgewassen
of zout. 

Pas met de komst van de Romeinen 
worden in onze gebieden
munten als courant betaalmiddel 
ingevoerd.

 
het woord salaris is afgeleid van het Latijnse woord sal 

of zout, een populair betaalmiddel in de prehistorie? Zout was 
heel kostbaar. Het was immers één van de belangrijkste 

middelen om voedsel te bewaren. 

Wist je dat ....

Romeinse munten 
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Romeinse munten

 
 
Een staaltje van politieke propaganda
 
 
Julius Caesar liet als eerste heerser zijn portret op de voorzijde van 
munten slaan. 
Vanaf Augustus wordt het portret van de Romeinse keizers of een lid van 
de keizerlijke familie standaard op de voorzijde van munten afgebeeld. 
Een beter propagandamiddel kon men zich in een tijdperk zonder 
kranten, magazines, internet, radio en televisie niet inbeelden.
Op de keerzijde zijn meestal goden, personificaties van deugden, militaire 
en religieuze symbolen terug te vinden. Hiermee wil de keizer zijn 
goede relatie met de goden, leiderskwaliteiten, punten uit zijn politiek 
programma, militaire overwinningen ... benadrukken.

keizer Hadrianus zich op munten liet afbeelden in een militaire 
uitrusting en met symbolen van vrede, harmonie en overvloed om de 

rust en welvaart in het Romeinse rijk tijdens zijn bewind te benadrukken?

Wist je dat ...
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Romeinse munten als 
geschenk aan de doden
 

Het cremeren van de dode genoot 
in onze streek de voorkeur. De 
overledene werd samen met allerlei 
giften (aardewerk, glas, sieraden, 
gereedschap, voedsel…) op een 
brandstapel verbrand. Eenmaal het 
vuur was uitgedoofd, werden de 
brandstapelresten of een deel ervan in 
een grafkuil gedeponeerd. 
Bovenop deze resten
werden soms niet verbrande grafgiften 
gelegd.

Het schenken van offergaven en 
grafgiften heeft vooral de bedoeling 
de dode in de onderwereld gunstig te 
stemmen. Hoe rijker de overledene, 
hoe meer en kostbaarder de grafgiften 
waren. Ook munten mochten niet 
ontbreken. Zij dienden als betaal-
middel voor de overtocht van de Styx, 
een rivier in de onderwereld.

 
Romeinse munten

Styx is in de Griekse en Romeinse mythologie de rivier die de bovenwereld 
scheidt van de onderwereld (dodenrijk). Charon was de veerman die de 

schimmen (zielen) van de overledenen met een boot naar de onderwereld bracht. 
Als veergeld gaf men de doden een muntstuk mee. 

Wist je dat ....

Romeinse munten 
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Romeinse munten

 
 
Romeinse munten als offer aan de goden
 
 
Op cultusplaatsen in de ijzertijd worden vaak grote hoeveelheden 
Keltische munten teruggevonden. Ze zijn daar bewust als gift voor de 
godheid achtergelaten. Waarschijnlijk werden ze geschonken in ruil voor 
bepaalde gunsten: genezing bij ziekte, goede oogst, dier en gewas, een 
huwelijkspartner, kinderen, succes, goddelijke bescherming in de strijd.
Het Keltisch gebruik om munten aan goden te offeren, blijft in de 
Romeinse periode in onze streken doorleven. Vooral kleingeld werd 
geschonken.
 

 

in het Keltisch heiligdom in Empel (Nederland) tussen de 
honderden offergaven ruim 810 munten zijn teruggevonden, 

waaronder een zestigtal gouden en zilveren munten?

Wist je dat ...
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Een Romeinse munt ontleed
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Wist je dat ...  

Een Romeinse munt ontleed

       
Afkortingen werden op Romeinse munten doelbewust gebruikt. 
Zo kon de keizer meer eretitiels op zijn munt laten weergeven.

Wat is de voorzijde van een 
Romeinse munt? 

De voorzijde van een munt geldt als de ‘voornaamste’ zijde. Bij Romeinse munten 
is op deze zijde het portret van de keizer, keizerin of een (geadopteerd) familielid 
afgebeeld. De naam van de geportretteerde is in het omschrift terug te vinden. 
Ook afkortingen van titels en erenamen staan hier genoteerd.

omschrift of legende en portret
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Een Romeinse munt ontleed  

Wist je dat ...
Het omschrift start vaak met de afkorting IMP dat 

voor imperator of bevelhebber van het Romeinse leger staat.

Hoe ziet de keerzijde van een 
Romeinse munt eruit? 

Om zijn politieke ambities tot in de verste uithoeken van het Romeinse rijk 
te laten doordringen, laat de keizer een politieke boodschap op de keerzijde 
stempelen. De afgebeelde goden bevestigen de uitstekende relatie tussen 
de keizer en de goden. Personificaties van deugden staan symbool voor zijn 
leiderskwaliteiten. Gebouwen, militaire en religieuze symbolen verwijzen naar 
punten uit zijn politiek programma, bouwprogramma of militaire overwinningen. 
Ook het omschrift op de keerzijde bestaat uit afkortingen van keizerlijke eretitels. 
Soms zit er ook informatie over de centrale afbeelding in verborgen.

omschrift en god(in) / personificatie/gebeurtenis/gebouw/symbool

Opdracht: Kun jij op pagina 25 de voor- en keerzijden van Romeinse munten van
elkaar scheiden?
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Wist je dat ...  

Een Romeinse munt ontleed

er soms meerdere keizers in een omschrift staan? 
De keizer met de jongste regeerperiode is degene die 

de munt heeft uitgegeven.

Breek de code

Hieronder zie je omschriften van Romeinse munten. Duidt de naam van de keizer 
(de uitgever van de munt) en het begin van elk omschrift aan. 

28



Een Romeinse munt ontleed  

Wist je dat ...
een Romeinse generaal één gouden aureus 

per maand ontving als loon?

Voor het dateren van de sporen en het vondstenmateriaal van een opgraving,
zijn munten een dankbaar hulpmiddel voor de archeoloog. In tegenstelling met
onze munten vandaag staat het jaar van uitgifte vaak niet zichtbaar op de munt
vermeld. Afbeeldingen en omschriften brengen echter voldoende gegevens aan,
zodat (bijna) elke munt in de tijd kan worden gesitueerd.

Bij het bestuderen van muntschatten is niet alleen het achterhalen van het jaar
van uitgifte, maar ook het bepalen van de munteenheid essentieel. 
Het levert de archeoloog immers informatie over de status en koopkracht van 
de oorspronkelijke eigenaar. Gaat het hier om een spaarschat of een geldbeugel 
van een Romeins officier, een rijke landeigenaar, een eenvoudige boer of een 
ambachtsman?

29



Wist je dat ...  

Een Romeinse munt ontleed

Als de Romeinse keizer ergens in het rijk een militaire overwinning boekte, liet 
hij dat graag op zijn munten vereeuwigen. Keizer Marcus Aurelius bijvoorbeeld 
vermeldde vanaf 175 n.Chr. op zijn munten de afkorting GERMANICUS na een 

succesvolle militaire campagne aan de Rijn. 
 

Hoe dateer je nu een Romeinse munt?

Het jaar van uitgifte bij een Romeinse munt kan je achterhalen door de 
afbeeldingen op de munt te identificeren en de omschriften te ontcijferen.
Bij de afbeeldingen op de munt is het portret op de voorzijde het belangrijkst. 
Deze kan je linken aan een keizer of een familielid van hem. Zijn regeerperiode 
geeft een tijdspanne (van enkele tot tientallen jaren) weer waarin de bewuste 
munt is geslagen.
Om de munt nog preciezer te dateren moet het omschrift van de voor- en 
keerzijde van de munt worden ontcijferd. Sommige van de vermelde eretitels zijn 
maar voor een korte tijdspanne door de keizer gedragen. Andere eretitels werden 
pas bij een belangrijke militaire overwinning verkregen.
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Een Romeinse munt ontleed  

Wist je dat ... euromunten je kunnen helpen met het determineren van 
Romeinse munten?

Hoe bepaal je de munteenheid?

Net als het jaar van uitgifte staat ook de munteenheid nergens op een Romeinse
munt vermeld. Om te achterhalen of je nu met een quadrans, semis, as, dupondius, 
sestertius, denarius … te maken hebt, moet je op het volgende letten:

• het gewicht van de munt (tot op de honderdste gram nauwkeurig)

• de diameter van de munt (grootst mogelijke diameter)

• het metaal waaruit de munt is vervaardigd

Zin om zelf de geheimen van enkele Romeinse munten te achterhalen? Kom dan
naar SteM en help de archeologen van Erfpunt met enkele vondsten!!!
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Erfpunt en SteM zoeken 
ARCHEOLOGEN!
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Erfpunt en SteM zijn dringend op zoek 
naar ….

- teams van gedreven onderzoekers 
die de munten uit een opgraving 
nader bekijken.
Wat doet een groepje munten op de 
bodem van een waterput? Waarom
vinden we munten terug in Romeinse 
graven? …

- een groep specialisten om de 
inhoud van een mysterieuze kuil te 
onderzoeken.
Identificeer de verschillende objecten. 
Determineer de aanwezige munten. 
Achterhaal de functie van de kuil. ...

- experten voor het onderzoeken 
van een zilverschat. Identificeer de 
keizers op de munten. Welke politieke 
boodschappen gaven de keizers op 
de keerzijden van hun munten mee? 
Wat vertelt de muntschat ons over de 
regionale geschiedenis …

Kies jullie opdracht en verdeel de klas 
in verschillende onderzoeksteams
bestaande uit vier archeologen-
numismaten.

TOT BINNENKORT!

Volgens de Belgische wetgeving heeft de vinder van 
een schat recht op de helft van de vondst. Is de vinder ook eigenaar 

van de grond of het gebouw waarin deze schat is teruggevonden, dan 
komt de schat hem helemaal toe. 

Wist je dat ....

Op zoek ...
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Op Zoek ...

Pieter Paul Rubens en zijn vriend en Antwerps burgemeester 
Nicolaas Rockox een grote verzameling Griekse 

en Romeinse munten hadden?

Wist je dat ...
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