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Enige tijd geleden werd in Diets-Heur bij Tongeren een koperen Romeinse munt 
gevonden. Zij weegt 11,81 gram en heeft een diameter van 30 mm.

Op de voorzijde (afb. 1) staat het enkel onder een juiste hoek nog te herkennen 
gezicht van de naar links kijkende keizer. Daarrond het randschrift TI CLAVDIVS 
CAESAR AVG P M TR P IMP PP. Voluit betekent dit Tiberius Claudius Caesar 
Augustus, Pontifex Maximus, Tribunicia Potestate, Imperator, Pater Patriae, of in 
het Nederlands Tiberius Claudius Caesar Augustus, hogepriester, gevolmachtigd 
tribuun, keizer, vader des vaderlands.

Op de keerzijde (afb. 2) staan de letters S en C links en rechts van een voorstelling 
van de godin Minerva. De letters S C staan voor senatus consultum of na raadple-
ging van de senaat. De godin staat recht en richt zich naar rechts. Zij draagt een 
helm met een verenbos en is gekleed in een lang gewaad. In de rechterhand houdt 
zij een werpspeer en aan de linkerarm een schild. Ook rond deze voorstelling staat 
een parelcirkel. 

Een gaaf exemplaar van deze munt kan je zien op de site www.ancient-roman-coin.
com/claudius-coins-imperial.

Claudius was keizer van Rome van 41 tot 50 na Christus. In het jaar 41 volgde hij 
zijn neef Caligula op. Hoewel hij zijn munten van de letters S C voorziet, was 
zijn verhouding met de senaat problematisch te noemen. Naar verluidt werden er 
onder zijn bewind 35 politiek onbetrouwbare senatoren terechtgesteld. Belangri-
jker voor onze streek is dat hij het is die in 43 na Christus een begin maakte met 
de Romeinse verovering van de Britse eilanden. Het was ook keizer Claudius die 
in het jaar 47 besloot dat de Rijn de noordelijke rijksgrens zou worden, en die een 
begin maakte met de uitbouw van een lijn van versterkingen achter de Rijn, de 
zogenaamde limes. In het jaar 54 werd Claudius vermoord, waarna Nero, de zoon 
van zijn vierde vrouw Agrippina, de macht overnam.

De as is de standaard bronzen of koperen munt in het Romeinse Rijk ten tijde van 
de republiek en tijdens de eerste eeuw van het keizerrijk, een periode die loopt van 
de derde eeuw voor Christus tot het einde van de eerste eeuw na Christus. Behalve 
door de beeldenaar, verschillen de assen uit de keizertijd van die uit de tijd van de 
republiek doordat die uit de keizertijd van koper zijn, terwijl die uit de tijd van de 
republiek van brons en beduidend groter zijn.
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afb.1: Voorzijde as

afb.2: Achterzijde as


