
Op ontdekkingstocht met de conservator 

Een bijzondere munt uit Wijchen 
 
Sinds oktober 1998 is het Museum Kasteel Wijchen in het bezit van een bijzonder 
fraaie munt, in 1984 gevonden op de Galgenberg te Wijchen. Op hetzelfde terrein 
werd in 1972 tijdens de aanleg van twee aardgasleidingen een Romeins grafveld 
doorsneden. Daarbij kwam een twaalftal graven te voorschijn.  De inhoud van een 
drietal graven is samen met bovengenoemde munt door het museum verworven.  

Hieronder wordt deze munt van Trajanus (98-117 na Chr.) beschreven en worden enkele 
belangrijke details uit het leven van deze keizer vermeld. Tenslotte volgt een overweging 
hoe deze munt in Wijchen terecht kan zijn gekomen.  
 
Beschrijving van de munt 
 
Het gaat om een zogenaamde sestertius, de grootste bronzen munteenheid in het Romeinse muntstelsel van 
de Keizertijd, ter waarde van 4 assen. Keizer Trajanus had deze te Rome laten slaan in de periode na zijn 
overwinning op de Parthen in 116 en vóór zijn overlijden in 117 na Chr.  

De munt is nagenoeg stempelfris en heeft een prachtige donkergroene patina, is 32 mm groot en weegt 23,9 gram. 
Bij het slaan van de munt is een kleine scheur in de rand ontstaan.  

Op de voorzijde van de munt is het volgende te zien: 

Het borstbeeld van keizer Trajanus met mantel kijkend naar rechts met daaromheen het omschrift:  

IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AUG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI PP 

Voluit geschreven is dat: Imperatori Caesari Nervae Trajano, Optimo princeps, Augusto, Germanico,    Dacico, Parthico, 
Pontifici Maximo, Tribunicia Potestate, Consuli VI, Pater Patriae.                                                 

Vrij vertaald staat er dus:      

Veldheer (Imperator), Caesar (titel), uit de familie van Nerva (zijn adoptiefvader), genaamd Trajanus, de beste 
(Optimo), de verheven vorst (Augustus), de overwinnaar van de Germanen (Germanicus), de Daciërs (Dacicus) 
en de Parthen (Parthicus), hogepriester (Pontifex Maximus), bekleed met de constitutionele bevoegdheid van 
volkstribuun (Tribunicia Potestate), en voor de zesde keer consul (Consuli VI) en vader des vaderlands (Pater 
Patriae). 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de keerzijde is te zien: 

Afb. Sestertius van Trajanus  (foto Museum Kasteel Wijchen) 

Ben Teubner 



Trajanus zittend op een verhoging, die een kroon aanbiedt aan de onderworpen koningen van Armenië, Parthië en 
Mesopotamië. Naast de keizer staat een praefect en een Romeinse soldaat. Om de afbeelding heen bevindt zich de tekst 
REGNA ADSIGNATA, wat letterlijk betekent “toegewezen koninkrijken” en dat verwijst naar de nieuw verworven delen van 
het keizerrijk.  

De letters SC onder de afbeelding vormen de op Romeinse munten veel gebruikte afkorting voor Senatus Consulto, 
“bij Senaatsbesluit”. Dit laatste had van oorsprong alleen maar betrekking op het slaan van de munt, maar had ten 
tijde van Trajanus al lang niet meer die betekenis, omdat niet meer de senaat, maar de keizer zelf munten liet slaan. 

Trajanus de veroveraar 

Trajanus werd in 53 n.C. geboren in Italica, in de buurt van Sevilla. Daarmee was hij de eerste Romeinse keizer 
die buiten Italië geboren is. Hij stamde uit een belangrijke patriciërsfamilie.  
Zijn troonsbestijging in 98 n.C. bewees, dat de afgelegen provincies van het rijk steeds belangrijker werden. 
Tijdens zijn regering werd Trajanus vooral bekend als veldheer. De geboren “soldatenkeizer” Trajanus was een 
ware veroveraar. 

Al in zijn eerste regeringsjaren behaalde hij overwinningen in Boven- en Beneden-Germanië. 
In 101-102 en vervolgens in 105-106 voerde hij een meedogenloze strijd tegen de Daciërs in Roemenië. In 106 veroverde hij 
de stad Petra en het koningkrijk van de Nabateeërs, dat als Arabia werd geannexeerd. In 107 n.C. werd Dacië een Romeinse 
provincie. In 114 n.C. stortte hij zich in een lange en uitputtende oorlog tegen de Parthen in Mesopotanië en Armenië. De 
door de Parthen gesteunde koning werd door Trajanus afgezet en Armenië werd als Romeinse provincie ingelijfd. 
Vervolgens keerde hij zich tegen de Parthen zelf en Mesopotamië onderging hetzelfde lot. 
Tijdens de terugtocht van de strijd, die hem tot aan de Perzische Golf had gevoerd, stierf Trajanus in Anatolië op 8 augustus 
117 op 64-jarige leeftijd. 
Het rijk was nu uitgebreid tot over een enorm gebied in Europa en Azië. Het strekte zich uit van de mediterrane regio tot 
aan de Atlantische Oceaan en tot in Mesopotamië, van Brittannië tot aan de Sahara en van de Krim tot aan Nubië. Het rijk 
had nu niet alleen zijn grootste territoriale omvang bereikt, maar vormde tevens een sterke (culturele) eenheid, dankzij de 
opmerkelijke integratie van de verschillende provincies. 

 

 

Afb. Het Romeinse Rijk in zijn grootse omvang in 117 n.C. 

Geld als politiek instrument en propagandamiddel 

Zo zien we, dat er op een munt heel wat te lezen staat. Geld was in de Romeinse tijd niet alleen een betaalmiddel, maar 
ook een politiek instrument en een propagandamiddel bij uitstek. Het was een prima medium om bepaalde zaken 
wereldkundig te maken, het ging immers van hand tot hand. Door hun portret op de voorzijde te laten afbeelden 
presenteerden de keizers zichzelf, maar ook hun politiek, terwijl de keerzijde vaak gebruikt werd om hun politiek of 
prestaties kenbaar te maken. De keerzijde van bovengenoemde munt is daar een schitterend voorbeeld van. Keizer 
Trajanus kijkt vanaf een verhoging neer op de overwonnen vorsten. Hij geeft de drie heren een kroon, in de betekenis van 
“jullie mogen wel koning zijn, maar ik, de keizer, ben de echte baas!” 



De veroverde koninkrijken worden dus weer aan de vorsten toegewezen (Regena Adsignata), maar worden wel ingelijfd in 
het Romeinse rijk. 

Het verhaal achter de munt 

Intrigerend is dat deze nagenoeg stempelfrisse sestertius uit Rome hier in Wijchen op een Romeinse 
begraafplaats terecht is gekomen. Hoe is dat te verklaren? 
De weinige slijtage geeft in ieder geval aan, dat de munt maar kort gecirculeerd kan hebben; dus via de handel 
lijkt onwaarschijnlijk. Het is mogelijk dat de munt als herinnering aan Trajanus of als propagandamiddel uit het 
betalingscircuit is gehaald en netjes is bewaard. Maar dat geeft nog geen verklaring voor het feit dat de munt in 
Wijchen terecht is gekomen. 
Zou het misschien zo kunnen zijn, dat een Bataafse veteraan de munt mee naar huis heeft genomen? 
Het is bekend dat de keizers er een persoonlijke lijfwacht, de praetoriaanse garde, op na hielden. Ook is bekend 
dat daarin Bataven gediend hebben, zeker onder de keizers van het Julisch-Claudische huis, maar ook weer na 
de Batavenopstand van 69. Zou de veteraan de munt als herinnering aan zijn diensttijd of aan de pas overleden 
keizer met zorg bewaard en meegenomen hebben naar zijn oude woonplaats, het huidige Wijchen? In dat 
geval is het ook goed voor te stellen dat zo’n munt dan bij zijn eigen begrafenis is meegegeven in het graf. 
Een voorlopig meer voor de hand liggende verklaring is, dat er nieuw geld via de Romeinse legerplaats en het 
bijbehorende kampdorp op de Hunerberg te Nijmegen in handen is gekomen van een bewoner op de Pas te 
Wijchen. Uit gevonden baksteenstempels met Vexillatio Britannica en Legio VIIII Hispana blijkt, dat er na het 
vertrek van de Legio X Gemina naar het Donaugebied, omstreeks 104 na Chr., nog een tijd lang eenheden op de 
Hunerberg te Nijmegen gestationeerd zijn geweest. Deze legereenheden werden regelmatig van nieuw 
geslagen geld voorzien. 
Onderzoek naar Romeinse bewoning op de Pas in 1971 heeft uitgewezen, dat ook daar een stuk Romeinse 
dakpan met het stempel VEX(illatio) B(rittannica) is gevonden. Er is dus sprake van contacten tussen beide 
plaatsen. Bij het leveren van diensten of producten kan zo’n nieuwe munt dan van eigenaar zijn gewisseld. 
Daar de Pas op korte afstand van het grafveld de Galgenberg ligt, is het logisch te veronderstellen dat de 
bewoners daar begraven werden. Zo kan dus de nog stempelfrisse sestertius daar terecht gekomen zijn. Echter, 
de munt hoeft niet persé van een handelaar geweest te zijn, maar kan ook nog door een Romeinse soldaat 
meegebracht zijn, die deel uitmaakte van de troepen in Nijmegen en die na het vertrek ervan hier in de 
nederzetting op de Pas achterbleef (een veteraan?). 
Wat de werkelijke toedracht is geweest, zal wel nooit bewezen kunnen worden, maar het blijft een boeiende 
vraag.   

Ben Teubner (Conservator Museum Kasteel Wijchen)                                                                        

1 Alles staat in de zogenaamde 3e naamval in het Latijn omdat de munt gewijd is aan keizer Trajanus. 
2 Teitler 2004, p. 35 en 36. 
3 Haalebos 2000, p. 49. 
4 Janssen en Tuijn 1972, p. 111. 
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