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De Perzische siglos,
de zilveren pasmunt van de Achaemeniden

Sommige auteurs catalogeren de muntslag van de Perzen bij de Grieken. Dit is
onjuist maar begrijpbaar omdat de Perzen over vele Griekse nederzettingen
heersten tussen de 6de tot de 4de eeuw voor Christus. De Achaemeniden, die over
Perzië heersten tussen 522 en 330 v. Chr., namen de muntslag van de Lydische
koningen over en sloegen zelf gouden dareiken en zilveren sigloi. Dit artikel wil
een toelichting geven over de zilveren pasmunt van die tijd: de siglos (mv. sigloi).

Siglos type II, 500-485 v. Chr., 5,41 g (schaal 2/1)

Het Achaemenidische rijk

In het begin van de 7de eeuw v. Chr. wist de Perzische koning Teispes het rijk van
zijn vader, koning Achemedes, uit te breiden. Bij zijn dood in 640 v. Chr. werd het
rijk verdeeld: Ariaramnes werd koning van Parsa en Cyrus I van Anshân. 82 jaar
later, in 558 v. Chr., werd Cyrus II koning in Anshân en wist het rijk verder uit te
breiden. Eerst veroverde hij Medië, Lydië en de Griekse kolonies in Ionië,
vervolgens breidde hij het rijk naar het Oosten uit. In 539 v. Chr. veroverde hij
eveneens Babylon. Zijn zoon Canbyses (530-522) veroverde Egypte maar verloor
het tijdens zijn afwezigheid aan Magus Gaumata.
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Na de dood van Canbyses in 522 wist Darius I (522-486), een nakomeling van
Ariaramnes, Magus Gaumata te vermoorden en zich te laten accepteren als nieuwe
koning. Hij wist het rijk te reorganiseren door het te verdelen in 23 satrapieën. Hij
stichtte de steden Susa en Persepolis en wist het rijk uit te breiden met de verovering
van Gandhara en de Indusvallei. Na in het westen geen overwinning te behalen op de
Scythen, verlegde hij zijn aandacht naar Griekenland. Terwijl Darius een opstand
diende te onderdrukken, verloor zijn leger de strijd tegen de Grieken bij Marathon. Na
de dood van Darius in 486 v. Chr., ontstonden vele opstanden in het rijk. Zijn zoon
Xerxes (486-465) sloeg de opstanden in Egypte en Babylon neer, om vervolgens zijn
aandacht terug op Griekenland te leggen. Hij lukte erin Thessaly, Macedonië, Attica
en Athena te veroveren. De Grieken wisten terug te slaan door de vernietiging van de
Perzische vloot in 480 bij Salamis. Langzamerhand verzwakte de macht van de
Achaemenidische koningen: de Griekse steden in Ionië, Egypte, Phoenicië en Syrië en
de gebieden ten westen van de Eufraat wisten zich te ontdoen van hun macht. Het was
koning Artaxerxes III (359-338) welke een laatste poging ondernam om het rijk te
herstellen, door het heroveren van Egypte en het gezag in de satrapieën te herstellen.
De verovering van Perzië door de Macedonische koning Alexander de Grote maakte
een einde aan de Achaemenidische heerschappij.
Voor een overzicht van de Achaemenidische koningen: zie bijlage.

De koning-boogschutter verving het leeuw- en stiermotief

Talrijke muntvondsten hebben meer informatie gegeven over de monetaire en
economische verhoudingen van het Perzische rijk met diens buurlanden. Het is
duidelijk dat de Achaemenidische koningen zich gebaseerd hebben op de muntslag
van de Lydische koningen (deze met het leeuw- en stiermotief), en waarschijnlijk dit
motief hebben behouden tijdens de eerste regeringsjaren van Darius I (522-486).
Vervolgens werd een nieuw motief geïntroduceerd: de (lopende) bebaarde 1 koning-
boogschutter 2, met koninklijk kleed (in het Grieks kandys) en een tiara.

De Achaemenidische koningen kozen voor een bimetallisch systeem: zowel gouden als
zilveren munten werden in omloop gebracht met een goud-zilververhouding 13 1/3

 : 1 3.
Er werden gouden dareiken (afgeleid van het Perzisch woord dareika: goud 4) en
dubbele dareiken, zilveren sigloi (enk. siglos, afgeleid van het woord shekel: een
verwijzing naar een gewicht) en zilveren fracties in omloop gebracht. Zij hanteerden
een eigen muntstandaard: de dareik had een gewicht van 8,35 gram, de siglos 5,4 en
5,6 gram. De dareik was 20 sigloi waard bij de bovenvermelde waardeverhouding.

De keerzijde van deze munten vertonen een incusum-patroon, afkomstig van de
drevel waarmee het muntplaatje op het aambeeld werd vastgehouden tijdens het slaan.

Robinson maakte de opdeling van vier types: 5

Type I bovenlichaam van de bebaarde koning met tiara naar rechts, twee pijlen en
boog vasthoudend

Type II geknield/lopende bebaarde koning met tiara met getrokken boog naar
rechts, pijlkoker over schouder

Type III geknielde/lopende bebaarde koning met tiara houdende een speer en boog
naar rechts, met pijlkoker over schouder

Type IV lopende bebaarde koning met tiara een dolk en boog vasthoudend, met
pijlkoker over schouder

Type III en IV kennen verschillende subtypen (zie illustratie).
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I. Carradice, The “Regal” Coinage of the Persian Empire, in Coinage and administration
in the Athenian and Persian empires, BAR Intern. Series 343 (1987), p. 78

Siglos type I, 500 v. Chr. 5,23 g (schaal 2/1)

Siglos type IIIa, 500-485 v. Chr. 5,30 g (schaal 2/1)

Siglos type IVb, 420-375 v. Chr., 5,56 g (schaal 2/1)
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Chronologie

O.a. E. Babelon 6, G.F. Hill 7, S.P. Noe 8 en E.S.G. Robinson 9 deden een studie naar
de chronologie van deze munten aan de hand van muntvondsten. Zonder de
verschillende hypotheses op te sommen van de genoemde auteurs 10, wordt
aangenomen dat de sigloi omstreeks de volgende data in omloop zijn gebracht:

Groep I omstreeks 516-510 v. Chr.
Groep II na 500 v. Chr.
Groep III omstreeks 480 v. Chr.
Groep IV omstreeks 450-425 v. Chr.

De sigloi van groep I en II hebben een gemiddeld gewicht van 5,4 g. De sigloi van het
type III hebben een gemiddeld gewicht van 5,4 en 5,6 g. Type IV heeft eveneens een
gemiddeld gewicht van 5,6 g.

De bankiersmerken

Het feit dat de intrinsieke waarde van het muntstuk belangrijker was dan de kwaliteit
van het muntstuk, maakt dat muntstukken door handelaars/bankiers werden gewogen
vooraleer zij werden aanvaard. Meestal werden zij voorzien van de zgn.
bankiersmerken om een teken van kwalitatieve waarde aan te geven.

Siglos vermoedelijk type III met niet minder dan 10 tegenstempels (schaal 2/1)

            

            

Zes bankiersmerken welke niet in de lijst van G.F. Hill zijn opgenomen (schaal 6/1)
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G.F. Hill gaf de aanzet tot een inventarisering van de bankiersmerken door 187
bankiersmerken te publiceren 11. I. Carradice merkte terecht op dat een gedetailleerde
studie van deze bankiersmerken op de sigloi, vnl. voorkomend op de sigloi type IIIb
en IV, een hulp zou betekenen bij de bepaling van de chronologie en hun gebruik in
het handelsverkeer.
Een vergelijkende studie met bijvoorbeeld de Indische muntstukken van dezelfde
periode kan interessante resultaten opleveren 12.

Ter afsluiting van dit artikel, voeg ik een foto van een opmerkelijke siglos:

Fourré Siglos type II, boogschutter naar links (!), 500-485 v. Chr., 4,57 g (schaal 2/1)

Patrick Pasmans

Bijlage: de Achaemenidische koningen
v. Chr.

Darius I, zoon van Hystaspes 522-486
Xerxes I, zoon van Darius I 486-465
Artaxerxes I Makrocheir, zoon van Xerxes I 465-425
Xerxes II, zoon van Artaxerxes I 425
Darius II Nothos (Ochos), zoon van Artaxerxes I 425-405
Artaxerxes II Mnemon (Arsakas), zoon van Darius II 405-359
Cyrus de Jonge, zoon van Darius II 401
Artaxerxes III (Ochos), zoon van Artaxerxes II 359-338
Arses, zoon van Artaxerxes III 338-337
Darius III (Kodomannos), zoon van Arsanes, Artostes of Ostanes, Darius II 337-330

Noten

1. Nochtans zijn er gouden dareiken gekend met de koning zonder baard: zie BMC
Persia, p. 156, 61, pl. XXV. Enerzijds kan aangenomen worden dat het hier niet
gaat om een toevallige afwijking van de muntmeester, en anderzijds is het
geweten dat soms muntstempels zowel voor de gouden dareiken als zilveren sigloi
werden gebruikt, zodat het mogelijk is dat zilveren sigloi werden vervaardigd met
de koning-boogschutter zonder baard, maar tot op heden nog niet gevonden of
gecatalogeerd zijn.

2. Voor een interpretatie van dit type verwijs ik naar Seyrig H., Le roi de Perse,
Syria 36 (1959), 52-6; Naster P., Les sicles persiques à la demi-figure, BSFN 17,
6 (1962), p. 170-1.

3. Zie Le Rider G., Peut-on parler d’un bimétallisme perse? in La naissance de la
monnaie, Pratiques monétaires de l’Orient ancien, Paris 2001, p. 161-164.
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4. Zie Herzfeld E.E., Notes on the Achaemenid coinage and some Sassanian mint
names, Trans. Int. Numismatic Congress, London 1936 (1938), p. 416. Anders:
Pollux is de mening toegedaan dat dareike afgeleid is van de naam Darius I
(Onomasticon III, 87).

5. Robinson E.S.G., A hoard of Persian sigloi, NC 1947, p. 173-4; The beginnings of
Achaemenid coinage, NC 1958, p. 187-93, Two Greek coin hoards, NC 1960, p.
31-6.

6. Babelon E., Les Perses Achémenides, 1893.
7. Hill G.F., Catalogue of the Greek Coins of Arabia, Mesopotamia and Persia,

BMC vol. 28, 1922.
8. Noe S.P., Two Hoards of Persian Sigloi, ANS Numismatic Notes and

Monographs 136, New York 1956.
9. Zie noot 5.
10. Zie Le Rider G., La naissance de la monnaie, Pratiques monétaires de l’Orient

ancien, Paris 2001, p. 128-133.
11. Hill G., Notes on Imperial Persian Coins, 1876.
12. In deze zin zal het AHATA-project over de oude Indische zilveren punchmarked

muntslag een belangrijke bijdrage leveren voor deze vergelijkende studie. In
tussentijd is een gedeelte van dit project te boek gesteld: Murphy P., Kosala State
Region c. 600-470 BC, Silver Punchmarked Coinage, India 2001.

Foto’s

1-2-3-4-12: Classical Numismatic Group Inc.
5-6-7-8-9-10-11: verzameling v.d. auteur
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