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EN ZIJN GESCHIEDENIS
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De uitvinding van de munt

De munt werd uitgevonden in Klein-Azië kort voor het jaar 600 voor Christus. 
Edelmetalen werden steeds lang als betaalmiddel gebruikt, vooral in steden zoals in 
Babylon. Vóór de uitvinding van de munt moest men bij elke transacti e het gewicht 
en de zuiverheid van het metaal evalueren, wat ti jdrovend was en vaak tot geschillen 
leidde. men besloot dan kleine baren met een vaste massa en samenstelling te 
produceren, die niet meer gewogen hoefden te worden, maar eenvoudig te tellen 
waren. De eerste munten droegen geen afb eeldingen, maar inkervingen. Later had 
iemand het idee om een symbool van erkenning op de munten aan te brengen, 
geïnspireerd door de zegels die gebruikt werden om documenten te ondertekenen.

Munten van Klein-Azië, eind 7e- begin 6e eeuw v. Chr. 
1. Ionia, electrum (legering van zilver en goud) munt met inkepingen, omstreeks 620 v. Chr..

2. Ionia, electrum 1/3 stater met de naam Phanes, omstreeks  600 v. Chr.
3. Lydia, gouden stater (munt van ongeveer 14 grams) van Croesus, omstreeks 560 v. Chr.. 
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Volgens Herodotus, een Griekse historicus die in de 5e eeuw voor Christus schreef, 
waren de Lydiërs, een volk in klein-Azië, de eerste om gouden en zilveren munten 
te slaan en te gebruiken. In de taal van het volk zijn sporen te herkennen van dit 
eerste gebruik van munten, namelijk in de uitdrukking «zo rijk als Croesus». Croe-
sus, laatste koning van Lydia, was één van de eerste vorsten die munten in de 6e 

4. De oostelijke Middellandse Zee
en het Nabije Oosten in de 3e eeuw v. Chr.

volgens Ramage en Craddock 2000.
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eeuw sloeg, en zijn schat was legendarisch in de Oudheid. In het Frans zegt men ook «de pactole 
aanraken», namelijk, de jackpot winnen. De Pactolus, de rivier die door Sardis, de hoofdstad van 
Lydia, stroomde, vervoerde zand waaruit goud gewonnen kon worden. Dit zand werd door de 
Lydiërs gebruikt om munten en andere kostbare voorwerpen te produceren. Kort na deze uitvin-
ding, ziet men verschillende denominaties verschijnen. De belangrijkste eenheid was de stater. 
Daarnaast kwamen ook kleinere munten voor, zoals de trite of 1/3 stater, de hecte of zesde, en 
zelfs een 1/96 stater. Een dergelijk groot aanbod aan denominaties is noodzakelijk als men mun-
ten wil gebruiken om aankopen te doen op de markt. 

Waarom munten slaan?

Aristoteles schreef dat munten werden uitgevonden om de handel te vergemakkelijken. Het is 
veel waarschijnlijker dat munten werden uitgevonden om de transacties van de staat te verge-
makkelijken. Elke staat heeft een groot aantal betalingen uit te voeren, zoals de salarissen van 
de soldaten en ambtenaren en de aanleg van wegen, havens en openbare gebouwen. Aan de 
andere kant incasseerde de staat de opbrengst van belastingen, boetes en douaneheffingen. 
Het gebruik van munten vereenvoudigt al deze betalingen in grote mate. Handel heeft ander-
zijds niet noodzakelijk munten nodig: als men aan langeafstandshandel doet, zoals de Feniciërs, 
is het veel interessanter om goederen te ruilen tegen andere, die dan worden ingevoerd in eigen 
land om extra winst te maken. Daarom zijn de Feniciërs pas veel later op het gebruik van munten 
overgeschakeld, namelijk om hun huurlingen betalen in de oorlog tegen de Grieken. De Romei-
nen, die enorme hoeveelheden munten hebben geslagen, onderhielden een staand leger om de 
grenzen van hun uitgestrekte rijk te beschermen. Er werd berekend dat tijdens de 2e eeuw na 
Chr. driekwart van de inkomsten van de Romeinse Staat naar het leger gingen, in de vorm van lo-
nen van de legioensoldaten, naast hun voedsel, oorlogsschepen, vestingwerken, paarden, enz. 

Hoe munten slaan?

Om munten te slaan, plaatst men een kleine metalen schijf, het muntplaatje, tussen twee matrijzen 
of muntstempels, een vaste voorzijdemuntstempel en een mobiele keerzijdemuntstempel. 

keerzijdestempel

aambeeld
voorzijdestempel

muntplaatje
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Het slaan van munten
5. Schema van het slaan van munten. 6. Reconstructie van een Gallische ambachtsman tijdens het produceren van munten.  

Tekening Alison Feron. 7. Keerzijdestempel met de afbeelding van een paard van een Gallische munt, volgens Gruel en Collot 1990.



Daarna geeft men één of meer hamerslagen op de keerzijdestempel om de afbeeldingen en tekst 
van beide stempels op het muntplaatje over te brengen. Veel voorzieningen zijn dus niet nodig: 
een boomstronk is genoeg om de voorzijdestempel in vast te maken, en het nodige materiaal 
kan eenvoudig worden vervoerd in een leren tas. Op verscheidene plaatsen werden Gallische 
voorwerpen gebruikt voor de muntslag ontdekt, wat toont dat sommige ambachtslieden rondreisden 
met hun uitrusting, waarschijnlijk om munten te slaan in verschillende dorpen. Anderzijds moet 
men om muntplaatjes te produceren over metaal beschikken, wat de aanwezigheid van mijnen en 
smeltplaatsen veronderstelt. Dergelijke mijnen, smeltplaatsen en muntplaatsen konden klein van 
omvang zijn, zoals die van de Galliërs, of konden erg omvangrijk zijn, voorzien van grote gebouwen 
en met duizenden mensen, zoals in Athene ten tijde van Pericles en in Rome tijdens het Keizerrijk.
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Gallische voorwerpen gebruikt voor de muntslag
8. Gietvormen voor muntplaatjes, oppidum van Manching (Bavaria), volgens Kellner et al. 1990.  9. Reconstructie van de uitrusting 

van een reizende ambachtsman, geïnspireerd door het materiaal gevonden in Kleinsorheim (Bavaria). Tekening Alison Feron. 
10. Gallische hamer en muntstempels gevonden in een schuilplaats te Comiac (Lot), volgens Feugère 2011.

In Rome en in de Griekse steden waren de personen die de munten sloegen vaak slaven.  Ins-
cripties afkomstig uit de keizerlijke muntplaats van Rome geven lijsten van de arbeiders. Het 
merendeel van de namen worden gevolgd door de afkortingen LIB, voor LIBERTVS, vrijgelaten 
slaaf, of SER, voor SERVVS, slaaf. Degenen die verantwoordelijk waren voor de muntslag, de 
muntmeesters, waren steeds vertegenwoordigers van de staat, zoals magistraten of vorsten, 
tijdens de Griekse en Romeinse periode.
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De muntmeesters op antieke munten
11. Athene, zilveren tetradrachm (munt van 4 drachm), 5e eeuw v. Chr.

Het hoofd van Athena, de uil en de legend ΑΘΕ verwijzen naar de stad Athene. 
12. Gouden stater, Gallië, 2e eeuw v. Chr. De muntmeester wordt niet genoemd. 

13. Sestertius (bronzen munt van ongeveer 27 gram) met het portret van Nero, Lyon, 66 n. Chr.
In Rome, is de keizer de enige verantwoordelijke voor de monetaire emissies.
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Het eerste kleingeld werd gemaakt uit electrum, een natuurlijke mengeling van goud en zilver, 
of van zilver. Munten waren soms zo klein (minder dan een centimeter in diameter en soms min-
der dan 1/5 gram) dat de gebruikers hen in hun mond bewaarden tijdens een marktbezoek. De 
Grieken kwamen op het idee om grotere munten voor alledaags gebruik te slaan uit brons, een 
metaal dat veel goedkoper was dan zilver. 

Kleingeld: eerst in zilver, daarna in bronze
14. Corinthe, obool, 550-500 v. Chr.  15. Macedonië, hemiobool, 4e eeuw v. Chr. 

16. Bronzen munt van Antiochos VI, Antiochië, Syrië, 144-141 v. Chr. 17. As, Romeinse Republiek, 2e eeuw v. Chr.

18. Keltische portemonnee uit brons, rond 150 v. Chr., oppidum van Manching (Bavaria)
volgens Kellner et al. 1990.
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