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JAN PIETER SIX. 

Door omstandigheden geheel huiten mijn wil ben ik eerst thans 
ill staat, veel later dan ik gehoopt had, een taak onder u te ver
vullen, die ik met de grootste voorl iefde op lIJij genomen heb. Ik 
wensch u het leven te schetsen van ons afgestorvell medelid .Jhr . .JAN 

PmTER SIX. Een karakter van persoonl~ike herinnering zal die 
schets nict kunnen dragen; daartoe kende ik den overledene te 
weBllg. Gelukkig echter is er in het .Tournal international d'ar
ehéologie l1umisrnatiquc eene levensbeschr\jving verschenen van de 
hand van den zoon, Prof. ,J. 8rx cu deze heeft iets geleverd wat 
nieuwnd anders leveren kOIl. Van dit stuk zal eerlang iJl de Levens
beschrijvingen der Maatschappij del' N ederlaudsehe Letterkunde een 
vrije TI ollandsehe bewerking verschijnen. 

Dit maakt het mij veel gemakkel~iker mij meer uitsluitend te be
palen tot datgene wat in een levensbeschrijving te dezer plaatse 
toch ook wel altijd de hoofdzaak zal moeten blijven, de schetsing 
en karakteriseering van den Ulan van wetenschap. Eenige gegevens 
ollitrent zijn levensloop zullen ook daarvoor onmishaar zijn. Ik ont
leen die voor het gl'ootste deel aan de hiographie van den zoon. 
Miju hoofdbron echter z\in natuurlijk zijn geschriften. Ook kwam 
het lllij teil goede dat ik eenigel'mate zi.il! kabinet kende. Niet 
zonder belang waren bovendicn de inventarissen van hetgeelJ h~i 

aan boeken en munteH in den loop der jaren aankocht, die ik 
eveneens heb kunnen raadplegen. Bovendien stonden Ill\i een niet 
onbelangrijk getal hrieven ten dienste, verscheidene daarvan gericht 
aan ons medelid CAI.A:KD, die ze welwillend ter mijner beschikking 
stelde, de meeste geschreven aan IMBER'r, den Pransehe mnLtenaar 
der registratie die zieh iJl zijne vr~ie uren met uitnemend gevolg 
aan de studie van het Lyciseh wijdde; Qok had Dr. MAUQUAR'l' 
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de goedheid mij op de hoogte te stellen omtrent eene correspon
dentie met Sr\( betreftende de IIllmisllIatiek van IRAN in den Arsa
eidentijd. De brieven aan hmgR'1' werden mij ter lezing verschaft 
door Prof. J. SIX, wielt ik evenals ))1'. H .• 1. In; DmIPlImm" DE CHAL

}<'};PIE mijn hartelijken dank betuig VOOl' de velerlei llUlp die ik 
vall hen ontvangelI mocht. 

Ik beschrijf dus dit leven geheel met de hulpllliddelen vall het 
historischonderwek, zooals men het ook van iemand zou kllnnen 
beschrijven die een wen vóór OliS geleefd heeft. Ik geef slechts de 
feiten in bij na chronologische volgorde, alleelI traehtellde ze in het 
ware licht te plaatsen. Zulk eell levensheschrijving Yall iemand 
die melt todl eenigermate gekend, en :.leer wker hooggeacht heeft, 
kali koud sehij nen. '1'oeh is de hulde der stroeve historie voor
zeker niet de· geringste. Nog Illoet ik op doen mel'keu, dnt eell 
schets van SlX ah; geleerde als van :.Ie1fs eenigszins eene geschie
denis :.Iijner wetenschap wordt. Ook die onwillekeurige lof is Jliet 
gerlllg. 

JA:-; PIETER SIX wcrd den {i'lt'lJ Nov. 1 B2-1· geboren uit een aan
zienlijk geslacht, dat gedurende een paal' eeuweJl liefde tot kunst 
en letteren als zijn bestc erfdeel beschouwde. Zijn lIIoeder, mejuf
frouw VAN WINTI'~R, bracht CCIl soortgelijkc traditie medc. l)e jonge 
SIX groeide op te midden vun de heerlijkste kunstschatten, onder 
het oog van liefhehbende ouders, beide vall een fijne voorname 
beschaving, met de grootste behoefte aan degel\ike lectuur, vol 
kunstzin, hunne belangrijke verzamelingen uitbreidende met smaak 
en oordecl. Voorjaar en zomer werden op het platteland dOOl'ge
bracht te midden van zorgvuldig aangekweekte planten en bloemeIl. 

Zijn eerste onderricht ontving SIX van een Franschen gouverneur; 
gedurende vier jaar van 18:38 tot 42 bezocht hij een zoo voortreffelijke 
paedagogische instelling als N oorthey en vond daar als leeraar een bui
tengewoon man, kCllller van sallskrit en vergelijkende taalstudie .l. 
BRUINING, van wiell later in lS{i1 en 66 een Grieksclle spraakleer op 
linguistischen grondslag verscheen, - een boek bijna niet opgemerkt. 
In 1842 werd SIX student in de rechten te Utrecht. 'roen ter tijd 
heerschte, . vooral aan de Utrechtsche Hoogeschool de schoone ge
woonte, - ik heb die er nog gekend, -- dat juristen zich ook wel tot 
hunne studie voorbereidden door een kandidaatsstudie in de letteren; 
tot zulke kandidaten in de letteren behoorelI meerdere onzer beste 
mannen. SIX deed zijn kandidaatsexamen in Juni 1845. Van een zoo 
bekwaam en veelzijdig llIan als KARS'l'EN heeft een student als SIX 
zeker veel kunnen leeren, SIX bleef bij de oude letteren, voor de 
juridische studiën had hij niet den minsten smaak. Philosophie 
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hield hij in volle oprechtheid voor nuttelooze sophisterij. Vooral 
PLAI"lTS en V ARHO tl'okkell helll aan en hij bracht, - de liefde tot 
verzamelen >lat hem nu eellmaal iIJ het bloed, - eene belangrijke 
collectie Plautiana bijeen. H~i snuffelde, zooals h~i mij eens ver
haalde, veel in de Universiteitsbibliotheek. ECKHE1:S doctrina num-
11lornm zal daar zeker zijn aêllH!acht nict olltgaan z~ill. H\l beproefde 
reeds lil 1844, eell jaar vóór zijn kundidaatsexamell, dat boek op 
een auctie nmchtig te wordell; tuen echter te vergeefs. Hoogst
waarschijnlijk kocht hij reeds in 1843 of 44 Homeinsehc lllllllten, 
waarsehijlllijk ill 1845, zeker in IS4,ü ook Grieksehe, op eell auctie 
te Gend. '1'oCII hij in I tl47 zijn vader \'erloreJl had, verliet hij de 
~tiehtsche hoogcschool. Hij liet daar eelle uitnemende herinllering 
achter. Nauwelijks was in l84G eell lJtre(:htsehe vriendenkring 
van liefhehbers van hü;torisc!w studie in dat historisch genootschap 
herschapen, wum·mUl de studie onzer vaderlHlldsche geschiedenis 
zoo veel te danken heeft, of Slx werd in 1 tl47 lid daanêtn. In 
Amsterdalll werd ouder leiding van Zijll oom, den emeritus hoog
leeraar VAN L:ENNEl> de klassieke studie nog eClI tijd lang voortge
zet. Sn: had daar ook nog eenige lastige fiuuntieele en eOlllmercieele 
aallgelegenhedeu te regelen, doch ua 1 tl4S toen hij 2,t jaar oud 

was, was het hem vergulld zijn leven geheel naaI' eigeu wensch 
iu te richten. 

Bij hem was er echter geeB sprake van een eigenl~jke keus te 
doelI. Hij hleef wat aanleg, overlevering en opvoeding van hem 

gellJaakt haddel!. Hij bezat een levendig gevoel voor de heerlijkheden 
der natuur; dit blijkt zelfs uit uitülgel! in zijn latere brieven tusschen 
allerlei geleerde opmerkingen dool'. Hij genoot innig vall planten 
en bloemen. 1) In het voorjaar keek hij verlangend uit naar het 
jonge groen.:l) Hij kon verrukt zijn over het heerlijke najaarsweder, 
als tusschen het lIog groene geboomte de eerste gele bladeren zich 
hegonnen te vertoonen. 3) Het doet hem leed als het donkere weder 
hem niet vergunt zijn boomell te planten. 4) Eell tijdlang ua 1848 

') Brief aan bWEIrr van 22 Oct. 1897. Nous avons eu bien beau tem ps ces derniers 
jours, mais les arbres parés de leurs plus belles teintes ,l'automne comm(-ncent à laisser 
tomber les feuilles jaunes bruues et rouges. Jouissons desdernières flenrs. Les plantes sont 
rentrées dans l' oraugerie et sons Ie verre des serres. Mais les chrysallthèmes nous dédom
magellt. C'est une belle invention que ces buissons tout converts de grandes fleurs de 
fvrme et de couleurs si variées et Ie Japon a droit à notre reconnaissance d'avoir pris 
cette fleur pour symbole et d'avoir créé toutes ces variétés les unes plus belles que les 
autres. -

') Briefkaart aan denzelfden van 10 April 18\)5. 
') Brief aan denzelfden 19 October 1890. 
') "" " 13 December 1887. 
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legde h\i ZIch toe op landontginuing; op tal van hinnelliandsche 
en later van bnitenlandsche landbouwtelltoonstellingen verwierf hij 
medailles. 

Doch bovenal bleef hij hartstochtel\ik verzamelaar van boeken, 
plaatwerken, handschriften, llliddeneeuwsche zegels, goud- en zilver
werk, aardewerk, glaswerk, meubelen; groot was zijn liefde voor 
schilder- en prentkunst, in de monumenten onzer nationale kunst 
stelde hij levendig belang. Bij dat alles was hij de fijue kunstkenner, 
de man van slllaak en aangeboren flair. Echter was hij een dier 
eclectici, qui preIlI1ent leur bien 011 ils Ie trouvent, bij wie de 
theoretische kennis, niet in samenhang verworven, een eenigszins 
ondergeschikte plaats inneemt. 

Onder de boeken echter die SIX koopt heginnen de archaeologische 
een zeer voorname plaats in te nemell. Hij kocht allerlei standaard
werken, waaronder vele die in dien t~id en nog wel later niet 
weinig classici zelfs niet hij name kenden. Reeds in ] S4U koeht 
hij de werken van het archaeologisch Instituut. Ook de UlUJlten
collectie werd sterk uitgebreid, eerst koopt hij vooral Romeinsehe, 
in 1840 ook vele Grieksche munten; vall lieverlede krijgen sedert 
dien tijd de Grieksehe sterk de overhand. Vun \yat hij kocht aan 
boeken en munten werd met de nauwkeurigheid van den koopltlall 
imcntaris gehouden, de auctie waar gekocht was en de bcsteedc 
prijs werden opgegeven; zorgvuldig en met de grootste orde werden 
de munten in cartolls gelegd cn van hij schriften voorzielI. De stu(tie 
van archaeologie en de Griekschc numismatiek neemt ollder zijn 
Iiefhehber\iell steeds grooter plaats in. 

Toch is er vooreerst van meerdere concentratie nog geen sprake. 
Hij belolat eenige latere afschriften van rekeningen of van extracten 
daarvan van het graafschap Holland uit het hegin der 15e eeuw, 
\"an een extract uit het register van Hollandsche leenen vervaardigd 
in dell tijd vall Karel V. Deze werden door hem gepubliceerd, 
zolldcr eenig commentaar in de Kroniek van het HistoriselJ ge
Jlootsehap van de jaren 1852 en ?l4·. De studie del' klassieken, vooral 
van PI,Al:TVS en V ARRO, braeht hem in aanraküJg met DOltNSI;~IJ<'t'EN, 
die zich ook llJet Homeinsche numisllJatiek had beziggehouden. Een 
hechte vriendschap voor beider leven was el' het gevolg van. DORN
SEIFFEN hielp hem in ] 854 bij het vervaardigen van de auetie
eatalogus van de antieke munten (andereu bewerkten de andere af-
deelingen) uit de groote muntenverzameling van BIWKER. . 

Klaarblijkelijk komt de studie van het Grieksch meer op den 
voorgrond. Met DORNSEJFFEN en enkele andere hield hij gedurende 
vele jaren Grieksche avondjes. In 1854 of 55 wordt de verzame-
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Iillg Plautial1a aan de academische bibliotheek te Utrecht ten ge
schenke gegeven. 

Iu 1856 huwde RIX met jonkvrouw CA'fHARINA 'fEDING VAN 

BERKHOU'f. Zij bewoouden hct ouderlijke huis op de Heerengracht 
dat om zijn heerlijke schildcrijellVel'zameling door kunstliefhebbers 
uit alle streken der wereld bemcht werd. Jagtlust onder Hilversum 
werd hun zomerverblijf. 

De kunst en kunstindustrie uit nieuweren tijd behielden gedurende 
zijn gansehe leven zijne liefde. In 185S was hij een der voor
nalLillstc aanstichters van de tClltoollstelling van oudheden te Amster
dam en werd vooral door zijn invloed het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap gevestigd, waarollltrent hij zich z\in gallsche leven ver
dienstelijk gemaakt heeft. Later droeg ook hij veel h\i tot de 
vorming van het Museum van dat genootschap, welks collecties ten 
slotte na de vestigillg van het R~iksllluseulll daarin zijn overgegaan. 
Evcllals dit Museum prijkt ook dat van Haarlem met het een en allder 
dat door Sn ten geschenke gegeven of in bruikleen werd afgestaan. 

lil 1854 werd hij lid van !tet Provinciaal Utrechtsch Genootschap 
CH weinig buitenleden hebben de vergaderingen zoo trouw bezocht 
als hij. Met uitzondering van lSö7 werd daar van] 858 tot elllllet 
7 j iedcr jaar door hem eeue grootere of kleine voordracht gehouden. 1) 
Klaarblijkelijk had hij groote behoefte zich mede te deelen. Zijn 
Chieksche muntenverzHmeling groeide aan en daarmee ook zijn 
archaelogische en numismatische bibliotheek. Immers bij iedere 
munt behoorde een bijschrift met een korte verklaring wat zij was 
cu Slx wilde er iets b~i schr~jvell wat volkomen waar was. Dat 
ging echter zoo gemakkelijk niet. Om iets te vinden wat hem 
bevredigde, moest de eene numismatische autoriteit voor, de andere 
na geraadpleegd worden. Hij dacht echter verder dan zijn kartons. 
Reeds bij zijn eerste optreden in het Utrechtsch genootschap, in 
185S, Illaakt h~i de oplllerkillg dat de Grieksche llilultell "eerst 
belangrijk voor de geschiedenis worden wallllcer cn de plaats waar 
ell de tijd wallllcer zij geslagen zijl!, bekend is". Die bepaling is 
alleen lIlogel~jk, gaat SIX voort, wanneer zooals in den laatste tijd 
meer gebruikelijker geworden is, serien van munten worden vast
gesteld. Als voorbeeld haalt hij dan drie numismatische werken aan, 
van DE SAUWY, MÜLI,ER en REULÉ, en uit de beide laatste, juist 
in datzelfde jaar 1858 verschenen, deelt hij dan het een en ander 

') Welke geschriften van SIX ik telkens besprfek, kan men natuurlijk in de lijst 
achter de levensbeschrijving nazien. Van daar dat het aantal verwijzingen zeer gering 
zijn kan. 
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mede. Hij beloofde het volgende jaar vall de llllmten (loor hem 
hesproken exemplaren liit z\in Yerzalllelin~ te zullen mede hrengen. 
Aan deze hel ofte is door hem voldaan. 

In I SGO komt hij nog eells op de kwestie van 1 S5S terug, 
doel! spreekt hij lIiet meer vall lllUlÜsllîatiscl!e autoriteiten die 
hezig zijn de zaak in het rechte spoor te brengen. Krachtig for
lIIuleert hij eene ei~en nwening: "zoolang men toeh hieromtrent 
(omtrent de tijdsbepalin~) in het onzekere verkeert, z\in de lIlllIlten 
voor de gesehit'denis vall \H'inig lIut en is het niet te verwolHle
ren, dat de meeste s('hrijvers VOOl' de geschiedenis, de oudheden, 
gehouwen, heelden, 0p5ehriften, vazen ellz. del' oude volken zoo zelden 
gebruik maken \'all de \'cle dlUldzaken wier kellnis alle(>11 door dl' 
lI11ultell he\yaanl is gehItwen". Hoe klaar en duidelijk staat hier dezen 
alllateur het lIut ('n doel (lel' 11l1lllisIlIatiek als wetenschap yoorden geest; 
hot' yolkolllell juist is dat oordeel over hare groote zwa kheÎ<l \'olmtl 
iu die llOOfdzlWk. '''ant werkelijk was sedert .loSEl'1l ECI\HEJ. de 
wettmschappelijke hehuJl(lelillg del' oude mllnismatiek zeer weinig 
vooruitgegaall eu :Et'Klml. zelf was er diep vall doordrongen. 
hoe zwak zij nog was Y()()ral in zake VHn tijdshepaling I). l\letro
logische <'pigrnphisclte, historiselw, oudheidklllHlige kUlIstarehaeo
logische studii;n Jlfulden grooten voortgang gemaakt. Alles wat 
een \yetensehappelijke llumismatiek mogelijk 1IIHkcn kon, was et· of 
was in wording en toch. was ongeveer 18GO een doctrina HUlUlllO

ruilt zooals EeKHEl. zich die dacht, doch die hij niet verwezenlijken 
kon, llallwelijks in haar opkomst. Klaal'hli.ikel~ik dacht SIX zelf toen 
geen oogenhlik dat h~i een harer grootste grondleggers worden zou. 

Tt~rzelfdl'l' tijd vervaardigde hij met den heel' A. .l. ENscmwÉ 
een catalogus yall de antieke munten in het kabinet onzer Akade
mie. Het \yerk kwam gereed in den aallvang van 1801 (gedrukt 
werd het in lR(3); in 1~G2 werd SIX onder de leden onzer 
Aeademie opgenomen. 

Zijn eerste optreden al(laar als spreker was zeer merkwaal·dig. 
Blijkhaar had de gedachte: wat kunnen nu historici met een numis
matiek aanvangen, waarin zulk eene verwarring heerscht, hem niet 
losgelaten. Het was Sn natuurlijk niet ontg!Utn dat die verwarring 
wel bijna nergens zoo groot was als in de numismatiek der Ptole
mae(~n. Bij de classificatie's die men beproefd had, werden soms 
munten die in st\il en bewerking een paar eeuwen van elkaar af
stonden, tot één soort gebracht. De talrijke monogrammen mistelI 
elke afdoende verklaring. De jaartallen op de munten werden nu 

1) ECKIIEL, Doctrina nnmmornm Prol. C IX. 
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eens als regeeringsjaren van eell vorst verklaard, dan weder tot de 
algemeene jaartelling del' Ptolell1aei~n beginnende met 323 terug 
gebracht, dan weder tot allerlei locale jaartellingcn; een handel
wijze waar in begillsel niets op aan te merkelI valt, als men bijv. 
de meeste dier locale .iaat·tellingen maar niet eenvoudig verzonnen 
had. Ook met de namen van stedell op de lllunten door de eerste 
letters aangeduid wist men geen weg. IJa is Paphos, ~x is Salamis, 
KI is Kition. Hoc nu P Aegyptische munten op Cyprus. Neen, zeg
geu andercu, I1x ü; Palloplis, ~a is Saïs. ]~Il KI dan? 0, in Aegyptc 
zullen wel heel wat stedell geweest zijn wier namen wij niet kell
Ilen; de naam nu van een dier onbekendelI zal met KI zijn aan ge
vangel\. 

De verschrikkelijkste moeilijkheden echter haardcn de lllllllten 
van P'l'OLKl\IAIOS 1 Soter met diens portret aan de eene zijde, aan 
de andere een adelaar staaude op een bliksem. HUIl aantal reeds 
was, vergeleken met dat van audere koningen belachelijk groot. Op 
vele komen de heginletters voor "all de Phoenicische steden Sidoll, 
'ryl"OS, Akê. Nu eens staat op den revers I17"oM,!4aiou kW7">jpO." dan 
(3x fJ/}.:};';; IJTOMfl,x!:;u. En de jaartallen die er op voorkomen, Zijll dat 
de regeeringsjal'ell Van So'rER? Het spreekt van zelf dat hijv. 70, 
80 en 90 dat niet zijn kunnel!. Vooral echtel', hoe ontzettend zijll 
de verschillen iu stijl en bewerking tusschen die verschillende 
Soter-munten; zij kunnen zelfs den meest oppervlakkigen waarnemer 
niet ontgaan. Men wist goedell raad; de mooie lIlunten waren van 
P'!'OLElIIAIOS I, de leelijke van P'l'OLEMAIOS X, die twee eeuwen 
later leefde, eveneens SO'l'ER bijgenaamd. Alsof door een scheiding 
in leelijk en mooi alle werkelijk bestaande verschillen omvat waren. 
Hoe het echter zij, het denkbeeld dat althans sommige dier Sotel"
lIluIlten uit betrekkelijk laten tijd zijn moesten, liet zich niet ge
heel op zij zettell. Ook de meening werd voorgedragen dat wel 
de meeste dier munten van P'l'OLEMAIOS I zelf waren, doch dat 
zijue opvolgers deze type af en toe nevens de hunne gebruikt 
hebben. 

Zoo stond het ongeveer lllet de kwestie toen SIX in de verga
dering onzer Academie van 14 Sept. 18 (3 3 voor het eerst eeu paar 
mededeelingen ten beste gaf. Hij vertoont den leden een afbeelding 
van een monument nit den dom van Mainz, voorstellende de kro
ning van HENDRIK vall 1'hul'ingen eu \V ILI,E}! van Holland door 
bisschop SIEGFIUlm VAN ECKS'r1<;IN en in de tweede plaats eene rei 
Ptolemaeën munten uit zijn eigen verzameling. Hij geeft daarbij 
ter loops eenige toelichtingen en die betreffen vooral de Soter
munten. PTOLEMAIOS I verkreeg in 305 den eernaam SOTER van 
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de Rhodiers. Hij zou dus zichzelf op zlJn munten zoo hebben kun
llCll noemen. Die munten echter zijn in Phoenieië geslagen en hij 
i" geen meester van dat land geweest. Zijn zoon P1'OU~l\lAIOS PHI
LADELPHOS werd dat wel en van diens vrouw A RSINOf: hebbell W\i 
muntstukken, evelleens te 'l'yrus en Sidon geslagen met de jaartal
len 34, 37, 38. Die jaartallen kunnen niet anders zijn dan de 
regeeringsjaren van haar lllan; onmogelijk van een algemeene Pto
lemaei:'n-jaartelling beginnende met :323; dan toch zou bijv. het 
jaar 34· overeenkomen met 2Sn zoodat het vallen ZQU vóór de 
troonshestijging van PTOLKMAIOS PHILADEI,PHOS en A RSINOf:, en vóór 
de verovering van Phoenieië. Dezelfde jaartallen echter die op de 
Arsinoëmunten voorkomen, ziet men ook op de Sotermuntell. Neemt 
men nu aan dat ook dit jaartallen zijn van dezelfde tijdrekening, 
dali laat zich alles uitstekend verklaren. Evenals LrsIMAcHOS mun
ten slaan liet met de heeltenis van ALEXANmm den Groote als zoon 
van ZJ;;rs AM}IO~, even zoo liet P'I'OLEMAIOS PHILADELPHOS zijn ver
goddelijkten "ader op munten afbeelden als een andere ZEV:; (jc.;T~p 

met den vogel en den bliksem van Zeus op de keerr.ijde. Dat nu 
deze Illmlttypcn den vergoddelijkten stichter der dYllastie voorstel
lende ook nog na P'l'OJ,}<;MAIOS PHIT,ADEJ.PHOS gehruikt werden, is 
volkomell hegrijpelijk en de hoogere jaartallen daarop voorkomende 
als 7S, 84, kunnen zeer goed naar diezelfde jaartelling, hegin
nende met de komst vlln PTOI,EMAIOS PHILADELPHOS aan de regeering, 
gerekend zijn. 

Zoo ongeveer SIX; hij maakt nog meer opmerkingen; zoo h~ivoor
beeld dat de Ptolemaeën even goed in Cyprus en elders munt 
hehben kunnen laten slaan als iJl Phoenicii;; Cyprische stedenJllllllCn 
op PtolemaeënnullIten zijn dus niets vreemds en onder de talr\ike 
monogram men schuilen missehicn nog wel de namen VHn meer niet
Aegyptische steden. Hoe het echter zij, de hoofdzaak is de ver
klaring der Sotcrmunten en daflI'1uee werd, zooalslJog nader blijken 
zal, aan een langdurig lllunismatiseh gehal'1'ewar als met één slag 
een eind gemaakt. Op verzoek van den heer .TANSSEN redigeerde Su 
zijn opmerkingen tot eelle bijdra.ge iJl de Verslagen en Mededee
lingen. 't Is hoogst waarschijnlijk dat hij zonder die aanmaning 
aan zijn denkheelden geen verdere hekendheid zou gegeven hehben. 1) 

Eli wat niet altijd gebeurt, op een in het Hollandscll gesteld 

') Reeds CO()SIN~:Il\' had eene met die van SIX eenigermate overeenstemmende meening 
geuit, (zie FElJARBENT Numismatique, Egypte ancienne I, p. 32), doch als een invallende 
gedachte zonder nadere adstrnctie. Ik heb die bij de schets van den stand der Aegyp
tische numismatiek vóór SIX dan ook niet vermeld. Zoo ver ik na kan gaan, is zij niet 
opgemerkt geworden. SIX heeft haar blijkbaar niet gekend. 
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artikeltje viel de aandacht in het buitenland en nog wel in Engeland. 
REGINALD POOI,E, conservator aan het Bl'itsch Museum opende te 
dier tijde juist een reeks van artikelen in de N umismatic Chronicle, 
over de numismatiek der Ptolemaeëll. Over de Sotermunten llad hij 
eene andere meenillg dan SIX. Diens artikel kwam onder z~in 

aandacht en hij trad in eene wederlegging daarvan, POOLE meende 
dat de Soter-munten dateerden vall het begin Vflll de regeering van 
Sotcr zelf, vall de komst der Ptolemaeën in Aegypte 323; de oud
stc in Phoenicië geslagen munt met den Haam Soter draagt het 
jaartal 25, zij zou dan z\in ongeveer vall het jaar 300; hij haalt 
een Engelsch boek over Grieksche geschiedenis aan om aan te too
nen dat PTOI,EMAIOS I toen wel een zeker gezag in P~10enicië ge
had kan hebbell. Daarop schrijft SIX een brief aan POOL1<:, die door 
dezen in de N umislllatic ChrOllicle wordt afgedrukt, waarin hij z~in 

gevoelen lIader aandringt; dat P'f()J,EMAIOS I niet in PllOenicië ge
heerscht heeft, betoogt hij met een heroep op de speciale studie 
van STARK -over dat t~jdvak 1). SIX is later geheel in het 'gelijk 
gesteld. Hij zelf beschikte niet over genoegzaam materieel om de 
ordening vall de Ptolema.el~ll munten op zich te nemen. POOLE ell 
}1'lmAIWl<~NT warell in dat opûcht gelukkiger. Dc laatste gafil1 1870 
eene beschrijving uit van de kolossale verzallleling van Aegyptisehe 
munten vaHlh:Ml<,THJO, eellC in vele opzichteu uitnemellde proeve 
van onhevangen eIJ exact I11ltUisllIatisch olldermek. Dat de invloed 
vall SIX zieh daarhij lllachtig had doen gelden, stmtt buiten twij
fel. Een langdurige correspondentie tusschell heide lllallllell ging 
aan die uitgave vooraf. PEuARm:N'l' stelt SIX geheel in het gel~jk 2). 
Later huldigt ook POOJ.l<~ in Z~jll catalogus vau het Britsch Museum 
Srx' lIleening zonder Olmvegen 3). "\IV el bleek het dat er meerdere 
Sotergroepen waren, wiel' jaartallen niet alle tot dezelfde tijdrekeniIJg 
behoeven te hehooren; zoo llleellde SIX zelf later voor één dier groepen 
een geheel andere te kuullen aanwijzen. 'Vat echter de hoofdgmep 
betreft, REVILLOU'l' hewees dat P'roLEMAIOS PHILADELPHOS tusschen 
het 22" en 29" jaar zijner regeerillg een eeredienst van P'fOLE
MAIOS I onder dell naam Soter invoerde. rrusschen 22 en ZH valt 
het jaar 25, het oudf'te jaar op de Sotermunten die volgelIs SIX 
IUk'U' de jaa,rtellillg van PTOLEMAIOS PHILADEPUOS gedateerd warell. 

In 1865 werd hij honorair lid van de N umismatic Society, de 
vereeniging die de N umismatic Chrol1icle uitgeeft. 

1) Gaza und die Philistaische Küste. 
') Num. Egypt. anc. (cat. Demetrio) p. 33. 
') Catalog. Brit. Mus . .Aeg. XXXV. 
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Wij spraken mil ~IX' jaarlijkselle voordrachten in het Utrechtsch ge
llootsehap. ~leehts één enkele maal hield hij ûjll medeleden over eeu 
lliet numismatisch onderwerp bezig; in I SGü sprak lllj daal' "over 
de aarde kruiken grès de Flaudre in de 1 (j" eU J 7" eeu \Y hier te 
lande in gebruik," waarover het Genootschap een prijsvmag uit
sehreef. Gewoonlijk echter, - nadat hem eenmaal (in 185 U) ge
blekelI was dat er prijs op gesteld werd, - verscheen SIX ter 
vergaderilJg met reeksen yan munten uit zijll kabinet. Het was 
hem blijkhaar een genoegen die aan belangstellenden te laten zien. 
Hij voegde daar de uoodige toelichtingen hij. Waren dat nu altijd 
opmerkingen die ieder vakman om zoo te zeggen bij de hand heeft? 
In IS64 handelde Sn over de Attaliden vall Pergarnos, met wiel' 
numismatiek het al niet veel heter gesehapen stond, dan met die 
der Ptolelllaei.~n. SIX merkt op dat de pogingen del' geleerden 0111 

de Pergameensehe munten over de ver8chillende vorsten te ver
deelen, mislukt z~in; ook hij kan niets afdoends leveren, llIaar wel 
geeft hij eenige grondbeginselen voor eene hetere rangschikking 
aan en geeft hij daarvan zelfs een proeve. Werkelijk wees SIX hiel' 
dell juisten weg, al yergist hij zich hier en daal' in de bijzondere 
toepassing zijner denkheelden. Vooreerst wijst hij er op dat er nog 
zeer lang eene zekere afhankelijkheid del' Attalideu van de SeJeu
cidelI ook in het muntwezen moet bestaan hebben; munten van 
SEJ,ELKOS Il met het monogram van Pergamos bewijzen dat \'01-

doellde. Verder Illaakt h\i de opmerking dat de beste llluntell vau 
stijl en uitvoering ontegenzeglijk de oudste zijll; YaU lieverlede 
worden zij sleehte1'. 'l'en onrechte heeft men een lauge reeks van 
munten om afwijkillgen in de afgebeelde koppen aan versehilleJl(le 
YOl'steu toegeschreven; die afwijkingen zijn zoo gering dat eenzelfde 
persoon moet afgebeeld z~ill. SIX denkt aan Eu~mNES 11, die zeer 
lang geregeerd heeft. Het is later gebleken dat het de vergoddelijkte 
stichter der dynastie PHlLE'l'AIROS is, wiens naam gewoonlijk ook 
op de munten voorkomt. 'l'wintig jaar later is door hlHOOF BLUMER 

de numismatiek van Perganos vastgesteld, krachtig daarbij geholpen 
dool' SIX. Het hl eek toen hoe juist deze laatste reeds in I f; G4 ge
zien had. Verscholen in de Aanteekenillgen van het Utrechtsch 
gellootschap bleef zijne studie onopgemerkt. 

Het waren zeker niet de gemakkelijkste vraagstukken waa,r aan 
Srx hij voorkeur zijn krachten wijdde. Reed:-; sedert het begin der 
1 ue eeuw waren Lycischc inscriptiël1 bekend geworden: iets later 
kwamen de bekende Lycische kunstwel'ken in het Britsch Museum, 
waaronder het zoogenaamde N ereiden mOlllunent een eerste plaats 
inneemt. 'l'egelijk brachten FEI.LOWS, SPRA'!'T', FORBES, DANIEI. 
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op hunne reIzen door het land een groot aantal meuwe Lycische 
inscriptiën aan het licht; daaronder de stele van Xanthos met eell 
twaalfregelig Griekseh vers te midden van zeer oIllvangrijke Lycische 
opschriften. Beter voorbereid dan al die mannen was de Duitsche 
Gymnasial1ehrer SCHÖNBORN die in 1841 met uiterst geringe hulp
middelen het land bereisde. De dood eveuwel verhinderde hem de 
talrijke afschriften die hij maakte, uit te geven. 

Men stoud hiel' eigenl~ik voor een nieuw Etl'urie: een kUllst 
met de Grieksche samenhangend, een taal, geschreven in een eelligs
zins eigenaardig, lUaa\' toch zeker Grieksch of nagenoeg Grieksch 
alphabeth, doch vooralsnog bijna geheel onverstaanbaar. 

Reeds in 1838 kwamFEJ,) ows tot de ontdekking dat er ook 
Lyeische Illuuten waren. Het hleek hem lIHlIlclijk dat gallsche reekselI 
van munten die in de kabinetten als "onzeker ciIicisch" te boek 
stondelI, opschriftell in het Lyciseh alphabeth droegen, ja dat op 
deze muntelI nu ell dan 7,clfs dezelfde namen voorkwamen als iJl de 
illscriptieu. Lycisclle munten waren voortaan aan hUllne typen drie
been (zoog. triqlletra), wildzwijll, Pegasos, leeuwenhuid enz. in vele 
gevallen gemakkelijk te erkenneu. 

Natuml\jk kwam de vraag op zouden die munten ons \~-ellicht 
eenc dateering van de Lycische IllOlllllllenten en inseriptien aau de 
hand kunnen doen en FELLOWS zelf beproefde eene classificatie. 
In 1 b5 5 verscheen zijn "coins of anciellt Lycia". ]lELLOWS gaat 
van de veronderstelling uit dat de uamen op de lllllnten plaats
namen zijn; die op de latere autonome lllunten met Grieksehe 
opschriften zijn dat gewoonlijk en een del' munten schijnt daar zeer 
sterk voor te spreken; men leest daarop namelijk behalve den naam 
Kuperlli ook Arn, tI. i. Arina, volgens S'l'EPHANl;S IhzAN'1'INUS de 
Lycische naam van Xanthos; meu heeft hiel' d us de stad Arina, 
Xanthos, in het district Kuperlli (I. c. p, 12) .. FELWWS herinnert 
er aan dat HI<~RODOTos de LycWrs verdeelt in Ka uniers, Troën eu 
Tramilell en geeft nu aan ieder dier drie land ell zijn munteu; zoo 
krijgen bijv. de Kauniërs vele munten met wilde zwijnelI, de Troëll 
die met den leeuwenhuid, en dat vooral op grond fhlarvan, dat in 
het voormalige land del' Kauniërs nog heden vele wilde zwijllen 
voorkomen, in dat del' 'rroën verhalen omtrent leeuwenjachten in 
omloop zijn en leeuwen op graven zijn afgebeeld. De namen op de 
munten zijn nu alle die van steden of districten in die drie land
streken; zoo ligt bij voorbeeld Perekle in het land del' 1'roën. 
FEf,WWS teekent zelfs een kaart van Lycië waarop de llluntlegenden 
als plaatsnamen voorkomen. Volkomen zeker zijn, dat erkent .FEJ,WWS 

zijn toewijzingen niet, doch het feit dat de mUl1topschriften plaats-

Jaarboek 1902. 3 
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namen zIJn, stond bij hem en anderen reeds lang vast als een 
muur. BIRCH nutakte de opmerking of de Perekle der munten niet 
wellicht de Lycische vorst PEIUKLES was, waar 'l'HEoPOMPOS over 
spreekt. SHARP wijst dat af met de enkele opmerking: de namen 
op de munten zijn steden namen. 1) 

De Lycische studiën echter konden geen voortgang maken vóór 
in I S68 MORlTZ ScmuDT lang na SCHÖNBORN'S dood diens afschrif
ten van Lycische inscriptien uitgaf; een inleiding daartoe van den
",elfden schrijver verscheen in KUHN'S Zeitschrift. SCH~nDT vond dat 
aan sommige letteI'S een andere waarde moest wordelI toegekend 
dan men tot nog t0e gemeend had, en zoo bleek het dat de naam 
Mechrapata van sommige opschriften Mithrapat.ha, een Persische per
i;;oonsnaam, moest gelezen worden. Dit gaf SIX AAnleiding de ge
heele Lycische numismatiek nog eens ter hand te nemen. Hij deed 
dat in onze Academie reeds den loden Febr. 1868; h\i bezat toen 
slechts enkele Lycische munten; zijn voornaamste bron was het boek 
van FELJ.OWS. nat Mithrapata was dus al vast één persoonsnanm 
dien FELLOWS ten onrechte als plaatsnaam op zijn kaart gebracht 
had. Doch die naam staat op de oudere exemplaren van eene 
gansche reeks blijkbaar bijéénbehoorende munten, de jongere hebben 
andere namen ten laatste ook die van den reeds tot landstreek ge
promoveerden Perikies, 'rheopompos' (3xlnJ.Eu; Aux,/c.JV van + 3tlO. Men 
heeft hier dus een gansche rei van Lycische vorsten eindigend met 
een wiens leeftijd bekend is. SCHMIDT had de consequentie van 
zIJn eigen ontdekking niet ingezien. KUPERI,LI identificeerde ook hij 
nog met den Grieksehen plaatsnaam Kabalis. SIX houdt KUPERLLI 
ook voor een vorst evenals bijv. den meermalen op munten voor
komende VEXF.RE. Staat op een munt van KUPEItU,I ook de naam 
Arna, Xanthos, dan bewijst dat alleen, dat Xanthos een der steden 
van zijn gebied was. -. Zoo ongeveer SIX in 1868; een twintig jaar 
later bewezen zijn eigen studiën, hoe juist hij gezien had. Sedert 
dien tijd is hij steeds meel' en meel' J.Jycische munten gaan verza
melen; het verzamelen volgt thans de wetenschappelijke behoefte. 
Niemand nam van zijn opmerkingen notitie; hij zelf liet ze rustig 
in de Verslagen en Mededeelingen liggen. 

De jaarlijksche voordrachten in het Utrechtsch Genootschap wer
den geregeld voortgezet. Een paar van die voordrachten behan
delen mythologische vrangpunten. Symbolen op munten voorkomende, 
voor het meerendeel uit de vierde eeuw v. C. leveren hem een 
bewijs, - aldus in zijn voordracht voor 1868, -- dat de Apollo 

I) Sa monn. Lyoien. p. 2, noot. 
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der Grieken een Aziatische zonnegod was, wiens dienst zich tot in 
Brittannië zou verbreid hebben. In 1870 beweert hij dat KUHN'S 
meening, volgens weike Demeter oorspronkelijk een onweers- en 
regenwolk voorstelt en dus hemelgodin is, hevestigd wordt door 
symbolen op latere munten, ~ooals de~e hem ook Kore als zonne
godheid schijnen te karakteriseeren. Blijkbaar behandelde hij hier 
vraagstukkclI waarvoor hij weinig oog had .. Een talent leert men ook 
kcullell, Wllllueer de grenzen daarvan duidelijk ill het licht tredelI. 

Inmiddels was Srx in 1860 door de Utrechtsclle Hoogeschool 
honoris causa tot doctor in de letteren bevorderd. Niemand be
halve waarschijnlijk hij zelf, zal er zich over venyonderd hebben. 

Een bewijs hoe volkomen SIX zich van nieuwe ontdekkingen en 
studiëll op de hoogte hield, levert ook weer de voordracht yan 
IS 71. SIX vestigt de aandacht op de nieuwe vondsten op het 
eiland Cyprus en vertoont eenige der kort te voren in Idalioll 
opgegraven munten. H~i maakt daarover eenige opmerkingen: el' 
z~in enkele munten met Grieksche opschriften, meerdere met Phoe
lIicische; de meeste echter del' muntlegenden zijn daarom voor de 
verklaring zonder waarde omdat haar letterschrift nog niet olltcij
ferd is. Srx betrad hier een terrein waarop hij zich later zoo 
b~izonder verdienstel~ik zou makell. 

I nIH 7 3 hield hij de laatste der onafgebroken reeks zijller jaal'
lijksehe voord lachten in Utrecht. Zijn belangstelling iJl het Genoot
schap bleef bestaan, al trad hij na dien tijd slechts enkele malen 
als spreker op. Als het nut onzer genootschappen, waarop wel eens 
ten onrechte gesmaald wordt, nog bewezen moest worden, dan zou 
het voorbeeld van Srx 'daartoe bij uitnemendheid in staat zijn. 
Diiár, in het Utrechtsch genootschap, heeft hij ecn gelegenheid tot 
mededeeling gevonden, die voor zijn vorming zeker van belang 
geweest is. 't Is de schuld der genootsehappen niet, als hunne 
leden zich wat laat buiten hunne grenzen wagen. 

Daartoe werd eene, ik mag wel zeggen, schuchtere poging ge
waagd in datzelfde jaar 1873. RARCLAY HEAD behandelde in de 
N umismatic Chronicle eene reeks munten die pas door het Britsch 
Museum verworven was. SIX schrijft daarover een particulieren brief 
niet eens van HI~AD zelf, doch aan den hem zeker beter bekenden 
EVANS, in de verwachting dat deze z~jne opmerkingen aan HEAD 
zal mededeelen. Dit geschiedde en HEAD liet SIX' brief in N Ulll. 

ehI'. afdrukken. SIX verontschuldigt daarin zijn optreden: som
mige munten zijn zeer lastig op hun juiste plaats te brengen, bij 
anderen zijner toewijzingen heeft HEAD zelf vraagteekens geplaatst, 
daarom zal het, - meent hij, - niet te verwaand zijn indien hij 

3* 
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somtijds van HEAI) in meening verschilt 1). SIX handelt in dien 
brief over de meest verschillende onderwerpen. Merkwaardig echter 
is vooral wat hij omtrent de munten van PergIlmos in het midden 
brengt. H BAD had dc j llistc opmerking gemaakt 2) dat de seriell der 
Pergameensche vorsten nog nooit behoorlijk waren vastgesteld. SIX 

beweert dat dat zoo moeilijk niet is en keert dali in hoofd~,aak tot 
de beginselen weder, - wilder echter zich zelf met een woord 
aan te halen, - door hem negen jaren geleden iJl het Utrechtsch 
genootschap olltvollwd. Na dien tijd heeft hij zich zeer veel met 
Pergameenschc numismatiek bezig gehoudell. 

Eerst toen was het ijs gebroken. Sedert 1875 treedt SIX, - hij 
was inmiddels vijftig jaar gewordcn, - als medewerker van bui
tClllalldschc tijdschriften op. Zijll eerste bijdragen zijn vrij klein. 
Drie vcrsehijncn er in 187;) iu de N umislllatic Chroniclc. Het 
eerste geldt den vorst der Paeoniers IJl"KKEIOs. DIODOlWS SleUf,l'S 

verhaalt ons van het bondgenootschap vall vorsten van Paeonië, 
'l'hracie cn lllyril~ onderling tegen PHILIPl'US in 35G n. C., doch 
noemt hunne namen niet. 111 1874 echter was een op de Acropolis 
te Athene gevonden inscriptie gepubliceerd geworden, inhoudende 
een bondgellootschap door de Atheners in hetzelfde jaar luet dezelfde 
drie vorstelI gesloten, die daarin bij lIame genoemd worden. Van 
twee dier vorsten waren de namen reeds bekend van munten; 
vroegere n umisnmten hadden die aan 'l'hracië en Paeonië toege
schreven. Die hypothese wordt dus thans schitterend bevestigd. 
Wel heet de Paeonische vorst op de munten Av",woç, op de inscriptie 
AU7r7rE10q, doch de lezing AUlI,,7rélOq op een mooi exemplaar in SIX 
bezit bewijst dat het dezelfde naam is. SIX vindt dan de gelegen
heid de chronologie der vorsten van Paeonie belangrijk te recti
ficeeren. 

Een tweede artikeltje heeft den vorm van een brief aan HI<iAD, 

die de oudste bronzen munt van Syracuse aan TIMOJ,EON had toe
geschreven. SIX voert numismatische gronden aan waarom hij meent 
dat men eer aan DIONYSIOS I heeft te denken, vooral deze dat een 
munt beeld van KROTON, hoogstwaarschijnlijk heel wat ouder dan 

') De woorden van SIX (Num. Chr. 1873 p. 329) zÜn voor hem te karakteristiek 
om ze hier niet eens over te schrijven. SIX zegt dan: vele der door HEAll besproken 
munten zijn gemakke1tjk terecht te brengen, doch er zijn er ook "qu'il n'est pas facile 
de raporter d'uu seul conp à leur veritable place. Áussi M. HEAll s'est-iJ vu obligé 
d'ajonter parfois nu signe de donte à ses attribntions. TI ne sera dODe, ce me sembIe, pas 
trop présomptuenx de ma part, si je ditfère parfois d'avis avec M. HEAll à l'égard du 
classement de qnelques unes de ces monnaies la pin part sans nom de ville et si je desire 
lni faire part de mes remarques en preuve de l'interét, que je prends à son travaiI. 

') Num. Chr. 1873 p. 123. 
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'rUlOUWN'S heerschappij in Syracuse, in tweeden muntslag op zulk 
Syracusaallische munt is ingeslagen, en nu verklaart hij zeer geestig 
eene tot nog toe onverstaanbare plaats bij POLwx(IX, 79) volgens welke 
}hONYSros de Syracusanen cl wong tin in plaats van zilver te ge
bruiken, als een l'echtsstreeksch getuigenis van den invoer van bronzen 
munt; tin is immers het kostbaarste bestanddeel van het brons. Die 
nieuwe munt nu was te licht: aan eell attische drachme werd nall1elijk 
volgens POLLVX de waarde van vier toegekend, d. i. meent Sn, het 
tin, het duurste best,'U1ddeel van het brons, werd viermaal te hoog 
aangeslagen, één drachme (versta: tin) als vier. Veronderstelt men 
nu dat de nieuwe bronzen munt een pond koper vertegenwoordigt, 
dan zou zij zooals SJX door eene fijne berekening tracht aan te 
toonen door dat viermaal te hoog aanslaan van het aanwezige tin
gehalte slechts ongeveer de helft van de werkelijke waarde in ver
houding tot het zilver gehad hebben en daarmee schijnt overeen 
te stemmen wat ARIS'l'O'!'ELI~S (Oec. II p. 1349 B) omtrent IhoNYSIOA' 
ll1untverandering bericht, wat niets anders schijnt te kunnen be
teek enen , dan dat de tyrall geld op de helft van de waarde uitgaf. 
Wel zou men geneigd kunnen zijn deze plaats liever dan met die 
van POT.LUX betreffende de dwangbetaling in tin met eene andere 
en wel eene van ARIS'l'OTIU.FS zelf (bij POI.T •. IX 87), in verbinding 
te brengen, waar wordt medegedeeld dat het latere Siciliaansehe 
kopertalent veel lichter was dan het oude, en werkelijk nam 
MOMMSEN en in navolgiug van hem HE AD 1), aan dat wij hier aan 
eene plotselinge geweldadige verminderiug door een tyrall te denken 
hebben. SJX echter acht haar te groot om haar aan één enkel mali 
toe te schrijven. De eigen bronzen munten echter door HEAD be
sproken wijzen een langzame maar voortdurende vermindering van 
gewicht aan. De reëele waarde dier munten week dus steeds meer 
en meer van de nominale af en de verhouding tot het zilver werd 
meer en meer verbroken. Deze beweging zal in de dageu van Dyo
NYSIOS eerst zijn aangevangen; veel later werd zij gestuit door ook 
het normale gewicht, het koper talent, te doen dalen tot het in 
overéénstemrning met de reëele waarde der munten kwam, - en eene 
juiste verhouding van koper tot zilver vast te stellen. - Dit alles 
is zeker zeer hypothetisch, - Srx was daar zelf van ovel'tuigd, - doch 
tevens eene schitterende proeve van zijn scherpzinnigheid. HI<;AD is 
door SIX niet overtuigd geworden. Ik voor mij ben het geheel eens 
met HOLM, die Sn' meening in hoofdzaak voor volkomen juist houdt. 2) 

') NllIl. Chr. 1874, p. 12. 
') HEAO Rist. Num. p. 137, houdt aan zijn meening vast. Zie HOJ.M Geschicbte 

SiciIiens lIl, p. 620. 
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In een derde artikeltje bevestigt Sn de opmerking van BOMPOJS 

dat de lllllllten van Dikaia aan twee steden van dien Haam be
hooren te worden toegekend door eene aanhaling uit de tribuut
lijsten der attische symmachie; het eene Dikaia lag bij Ahdera, 
het andere door BOMPOlS op zwakke gronden b\j den 'l'hermaischen 
golf gezocht wordt in de tribuutlijsten een kolonie der Eretriërs 
genoemd; aan dit laatste behooren natuurlijk de munten met 
:Euhoeisehe typen; wa.:'ll' het lag is niet met zekerheid aan te geven. 

Een paar eveneens kleine artikeltjes in de Numismatische Zeit
schrift yan 1876 brengen Sn op het terrein der Klein-Aziatische 
llUlllismatiek waarop hij in het vervolg van tijd bij voorkeur zich 
bewegen zou. Munten dool' BRANDIS aan Abydos toegeschreven 
worden door hem aan deze stad en twee andere toegekend. Een 
munt met het opschrift XEp aan den thracische Chersonesos toebe
deeld hehoort daal' niet te huis, - muntgewicht en typen bewij
zen het. Zeer sterk echter is de overeenkomst in die beide 
opzichten met die van Knidos. Nu hehoorde volgens ST RA 80 en P AV

SAXIAS tot die stad een eiland, met een hrug er aan verbonden. 
SIX bewijst, wederom uit de tribuutlijsten, dat die eilandhewoners 
vroeger als xEp(jd~l1!jCI een afzonderlijke gemeente vormden; overeen
stemming in het muntwezen van deze Chersonesiërs met de Kni
diërs heeft zeker niets bevreemdend. 

Sn was zeer spoedig een der mannen geworden naar wien zijn 
vakgenooten gaarne luisterden. Tedere opmerking van hem scheen 
het dubbel waard overwogen te worden. 'roen hij H1<;AD in een 
particulieren brief voor de toezending van een verhandeling over de 
munten van Cyzikos en Lampsakos bedankt had en er eenige op
merkingen aan had toegevoegd, liet HEAD dezen in den N muis
matic Chronicle van 1877 afdrukken en besprak hij de opmerkingen 
uitvoerig. SIX kwam met tal van vakgenooten in nauwe betrek
king, in 1875 ook met IMHoOJ<' BJ,UMER. Dit had op zijn studiën 
den grootsten invloed. Tot nog toe had daarbij de historische en 
antiquarische toelichting meer op den voorgrond gestaan. Zijn kabinet, 
hoe belangrijk ook, woog natuurlijk niet op bijv. tegen verzame
lingen als die van het Britsch Museum en Bibliothèque National. 
Voor eenige omvattende studie van classificatie had hem tot nog 
toe het materiaal ontbroken. Thans verkrijgt hij dit, nu zijn eigen 
verzamelingen van alle z~jden door afgietsels van elders aanwezige 
stukken worden aangevuld. . 

Voor de vergadering onzer Akademie van 8 Jan. 1877 had 
niemand zich tot het leveren eener bijdrage bereid verklaard. SIX 
vroeg en bekwam toen het woord om eenige mededeelingen te 
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doen omtrent de munten der Phoenicische steden vóór den t\jd der 
Romeinen. Behalve munten uit zijn eigen kabinet hracht hij af
gietsels mee uit dat vau hmool" BLVMER. 

In hetzelfde jaar nog verscheen dat wat hij in onze A cademie in 
het kort had medegedeeld, uityoeriger in de N ullIismatic ChronicIe ; 
het is de eerste omvattende classificatie door SJX gegeven. De e.erste 
vraag is natuurlijk: welke munten zijn Phoeniciseh? Voor den Dia
doehen tijd w\lzen in meerdere gevallen reeds de Grieksche op
schriften het uit. Aan Byhlos en 'l~vros had reeds BHANDJS ook 
de oudere met Phoelli(~isehe opschriften toegewezen; andere met de 
legende l/l1t a!eplt, mG, hield hij voor die van Marathos. Van Sidoll 
tot 351 in zekeren zin Phoenicië's hoofdstad scheen juist uit dien 
ouderen tijd el' geen eukele over te zijn. SIX vraagt nu: is IIlll 

aleph wel Marathus? Hij haalt een munt aan uit iets lateren tijd, 
toe1l de steden hUIl eigen namen op munten plaatsten. Aan de eene 
zijde staat het Grieksche monogram voor A rad , aan de andere leest 
men de Phoenicische letters at'n mu, aleph " ain IJlU, GIJl is "volk", 
dus "volk" van een plaats die met aleph hegint. Het Phoellicische 
opschrift is dus een vertaling van het Grieksclle monogram" volk van 
Arad"; doch als men in iets lateren tijd "volk van Arad" op de 
III unten schreef, schreef men vroeger dMrop mu, aleph, malalt arvad 
"KOlliug van Arad". Zoo verkrijgt Six een vast punt om Arad 
ûjn oudere mUllten te geven. Verder had BRANDIS vier reeksen 
Vall munten (met een schip aan de eelle zijde, aan de andere meestal 
den Perzischen koning) om het meer Arallleesche letterschrift der op
schriften aan de ge satrapie, aan steden van den Euphraat toege
kend. De opmerking was reeds gemaakt of deze munten met een 
zeeschip als muntbeeld niet veeleer aan de Phoenicische kust te huis 
behooren. SIX haalt een Phoenicische inscriptie aan waarop meer
dere letters er ook Arameesch schijnen uit te zien. Bovendien zijn 
vele dezer stukken de zwaarste die in Klein-Azië geslagen werden 
en vormen zij, - dit tracht Su in bijzonderheden aan te wijzen, -
met die van Arados en Byblos, van Kition en Salamis die lichter 
zijn, één rnuntsysteem. Phoenicische munten met een zeeschip, met 
een muntgewicht dat eene suprematie over het muntwezen van na
burige plaatsen aanduidt, wat kunnen zij, - meent Su, - anders 
zijn dan die van de zee beheerschende eerste handelsstad van Phoe
nicië, wier munten men tot nog toe vergeefs zocht, van Sidon? 

De vier reien van BRANDIS thans aan SmON toegekend volgen 
elkaar op juist zooals door BRANDIS werd aangegeven. Van welken 
tijd zijn ze? Op de jongste staan jaartallen. Van eene jaartelling 
meent Su die met de komst van ALEXANDER den Groote in Phoe-
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lllClC 111 333 aanvangt. De drie oudere behooren dus aan verschil
lende vroegere 'Sidonische koningen. Den aanvang van den munt
slag in Phoenicië stelt SIX iets later dan BRANDIS ongeveer 400. 
Ook de lllullten van den Diadochen t\jd worden door hem bespro
ken en daarbij ontmoet SIX weer de vroeger door hem behandelde 
Sotermunten, die in Phoenicië geslagen ·werden. Ook wijst hij er 
op dat een inscriptie in het corpus van RENAN ons eene jaartelling 
van 'l'YRUS leert kennen die in 274 v. C. aanving. Hoogst nauw
keurig tmcht SIX na te gaan met welke historische gebeurtenissen 
de vemnderingen in het muntwezen die hij vaststelde, in verbin
ding kunnen gebracht worden. Aan het slot geeft SIX een samen
stelling van vele munten met den uil van Athena, vele ook met 
den kop der Godin, -- waaronder formeele namaken, vrij barbaarsch, 
van Attische stukken, - niet weinigen met nog andere mnntbeel
den. Op de oudste leest SIX den lJaam Gaza, hij stelt deze om 
ha~r stijl tot den tijd ongevecl' na den slag bij den Eurymedoll 
(463), zoodat zij den invloed der jeugdige Attische symmachie ook 
op de kust van Palaestina vertegenwoordigen; de daaropvolgende 
munten brengen ons dan van lieverlede tot in den Diadochen tijd. 
Dat deze munten, hoe gelijksoortig ook /liet één aaneengesloten 
serie, den muntslag van één enkele stad, vertegenwoordigen, ziet 
Sn: zeer goed. H\i schrijft de munten toe aan Gaza en omliggende 
steden. Het zou blijken, en ook hij zelf heeft later aangetoond, dat 
die kring nog te nauw getrokken was. 

Natuurlijk heeft SIX door deze studie niet alle verder numisma
tisch onderwek omtrent Phoenicië en aangrenzende landen overbo
dig gemaakt; hij zelf is er later op teruggekomen. Doch hij heeft 
in haar een grond gelegd die haar voor ieder beoefenaar der 
Phoenicisclte geschiedenis onmisbaar maakt. 

Oe N umisl11. Chrono van hetzelfde jaar 1877 bracht behalve 
den reeds vennelden brief aan Hl<:AD ook eeue korte verhandeling 
waarin munten die BRANIHS voor Persisch hield door SIX aan Ka
rischc vorsten vóór AJ,EXANDER die als Satrapen van den Persischen 
koning golden, werden toegeschreven. In het volgende jaal' publi
ceert . het Engelsche tijdschrift een studie welke ons eveneens naar 
het Semitisch West-Azië verplaatst, namelijk naar Hierapolis of 
Bambyce, het heilig gebied van de Syrische godin waar LUCIANUS 
ons van verhaalt. SIX weet het getal der bekende munten van die 
stad te vermeerderen, bespreekt de Semitische legenden, handelt 
over de er op afgebeelde Godin en God (Zeus noemt LUCIANUS 
hem), over de eveneens er op voorkomende afbeeldingen van regee
rende opperpriesters en tracht dan de hoofdpunten der geschiede-
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nis va8t te stellen, aanvangende met de munten in de vierde eeuw, 
zich voortzettende tot in den keizertijd, van een soort van geestelijk 
enclave dat op kort el! af8tand van Antiochië langen tijd een eigen 
muntrecht bezeten heeft. 't Was wederom eene studie van blijvcnde 
waarde. I n een artikeltje in de Zeitschrift für N umismatik van 
hetzelfde jaar beschrijft en bespreekt SIX munten van Pisidië 
en. aangrenzende landen zooals Pamphylië en Lycië meest uit zijn 
eigen verzameling. Merkwaardig is het hoe hij daarin met afwij
king van den weg ruim tien jaar te voren bij de behandeling van 
Lycische munten in onze Academie ingeslagen de namen Kuperlli 
en Vexere niet VOOI' koningsnamen houdt, doch meent dat het 
eerste misschien wel het Lycische woord voor bondsgeld, XO/li(JlI 

IJ'l.I(.I.,u.x;(,Ixw, het tweede de Lycische naam van de stad Patara is. 
SIX beleefde toen een tijdperk van groot geluk, waarop echter 

het lijden eeller geliefde dochter een diepe sehaduw wierp. H~i 

had een leven zooals het met zijn aa,n]eg en neigingen het best 
overéénkwam. Hij gevoelde weinig lust voor het optreden in het 
openbaar; partij-hartstocht was zijn wezen vreemd. Het koninklijk 
hesluit, dat hem in ] 874 tot lid van de bekende commissie van 
R~iksadviseurs benoemde, werd op zijn verzoek ingetrokken. In 
1858 was hij lid geworden van de Provinciale Staten van Noord
Holland, in iS 7 7 trok hij zich terug toen hij meende dat de 
politiek er een rol begon te spelen. Vreugde zal het hem veroor
zaakt hebhen toen ill I b7 5 het Museum van het Oudheidkundig 
Genootschap tot stand kwam. Aan niets echter had hij zooveel 
behoefte als aan een vriendenkring, waar hij op belang8telling 
rekenen kon; men denke aan zijn ja.arlijksche tochten naar Utrecht. 
Veel vooral was hem die kennismaking waard met IMHoot'-BLUMER 
in 1875; het werd een hartelijke vriendschap. Evenzoo sloot hij 
een vriendschapsverbond met HOJ,M, den historicus die in zijn: ge
schiedellis van Sicilië reeds zoo ijverig gebruik gemaakt had van 
numismatische gegeYens. HOLM en zijn echtgenoote bezochten hem 
meermalen in ons land. Hor,M bracht hem in kennis met. Ih:l<:cKE, 
den Etruscoloog, die zich ook omtrent Cyprus verdienstelijk maakte. 
Met HI<:AD, RABEr,oN, POOLl<~, FEUARDANT en zoovele anderen kwam 
hij in nauwe betrekking. En nooit had er een van die. allen zich 
over hun vriend te beklagen. IMHOOI"-Br,UMER zocht een uitgever 
voor zijn Monnaies Grecques. SIX bewerkte da.t onze Academie die 
uitgaf. Eerst na zijn dood vernamen wij dat, toen de fondsen onzer 
niet zeer rijke instelling te kort schoten, SIX stil uit eigen middelen 
het ontbrekende aanvulde. Sedert jaren bereidde SIX eene publicatie 
voor omtrent de munten van Pergamos; wij zagen dat hij zich 
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reeds in 1 .... ()4. daarmee hezig hield. hIHOOJ<'-HLlTl\fER bestudeerde 
hetzelfde onderwerp cn lIU bleek het dat heide vrienden onafhan
kelijk 1'all elkaar tot zeer overeenstemmende resultaten gekomen 
waren. "IUl freundschaftlichelll Wettstreite" - zegt hIHOOf'
BJ,Dl1':It, 1) - "UIll die Verzichtieistllllg auf die YeröffcntlicllUng 
der einen Arbeit zu Gunsten del' Hndrell war es meill Los, das 
kürzere zu ziehelI. " Eli niet slechts dat Sn: zich terug trok, hij 
steuude den vriend hij ziju arbeid op onbekrompen wijze. Zoo liet 
hij aan een ander een terrein over, waar h~i zelf ;W jaar vroeger 
het eerst licht gezien had. 

HOLM droeg later het derde deel yan de geschiedenis van Sicilië 
aall Sn cu hIHOOF BI,UiER op. Sn corrigeerde de drukproeven 
van het IlumisIllatische gedeelte en gaf hem meerdere llleededee
lingen die voldoeJlde stof zouden hebben kUlll1en leveren voor eell 
belangrijk tijdschriftartikel. Sedert 188G verscheen Hor,l\f's Griechische 
Geschichte. Het is natuurlijk gee~l toeval dat in geen ander der 
vele Grieksclte geschiedenissen het hulpmiddel der numismatiek zoo 
veel en zoo deugdelijk wordt aangewend. Ook daarbij was blijkens 
de aanteekeningen Sn hem tot hulp. 2) 

Het is eehter bezwaarlijk allen te noemen die h\j door zijn Oll
beperkte vrijgevigheid met z~in kennis aan zich verplicht heeft. Nu 
eens is het R>\BEWN, dan POOLE, 3) dan weer een ander, die zich 
genoopt gevoelt hem zeer opzettelijk zijn dank te betuigen. 

Doch die behoefte aan wetenschappelijk verkeer vond ook in den 
eigen onmiddel~jken kring benediging. Sn werd een ijverig· lid 
vau de door NABER ongeveer het jaar 1883 gestichte Societas Graeca 
van Amsterdamsche geleerden. Dit was hem veel waard, al vergat 
hij daarom het Utrechtsch genootschap niet. Zijn medeleden waren 
vol bewondering ook al voor die ontzaehl~ike kennis van de klas
sieke litteratuur. Menige mededeeJing die hij daar deed, moet een 
studie geweest z\jn overwaardig gepubliceerd te worden. 

Het grootste geluk echter zal het voor SIX wel geweest zijn, dat zijn 
oudste zoon onder zijne oogen zich töt een uitnemend geleerde 
ontwikkelde en zijn eerste vorming als archaeoloog onder zijn leiding 
verkreeg. Voor de belallgrijke dissertatie "de Gorgone" leverde hij 
heel wat bouwstoffen. 

Ook ik zelf heb van dien tijd afaan zijn onbegrensde hulpvaardig
heid herhaaldelijk ondervonden. Hij lichte mij, een hem oorspronke-

1) Die Münzen der Dynastie von PergamoD, p. 18. 
') Zie bijv. deel II p. 54 vlg. 
3) BABELON bedankt hem o. a. in zijn Pers. Achém. Intr. pag. XIII. REGINALD POOI.E 

in de voorrede van den munten-catalogus van het Britsch Museum, afdeeling Egypte. 
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lijk geheel onbekende, in door uitvoerige brieven :-;OlllS met teekellingen 
ter verduidelijking. Zonde)' zijn ongelooflijke vrijgevigheid met 
boekzendillgen, zou m~i zeer dikwijls elke studie onmogelijk ge
weest zijn. 

Blijkbaar was de wetenschappelijke omgang ook met jongeren 
hem een gelioegCll. Krachtig zooals niet iedere promotor het doet, 
heeft hij ons medelid CAI,AND bijgestaan bij het bewerken zijner 
dissertatie over de munten van den triumvir M. ANTONIUS. 8rx 
noodigt hem uit op zijn Jagtlust om hem exemplaren van munten 
te tOOlwn en inlichtingen te geven. 1) Hij verschaft hem het mate
riaal, schrijft daarvoor zelfs naar het buitenland,2) zendt hem onop
houdelijk boeken, geeft hem herhaaldelijk belangrijke mededeelingen 
in brieven, gaat het handschrift "zorgvuldig" na 3) - dat zegt hij 
zelf - wij behoeven dán niet te vragell hoe het geschied is. 
Karakteristiek is zijn blijkbare vrees in de voorrede al te zeer be
dankt te worden; "indien .gij" - zoo sehrijft hij - "in uw voor
rede zeggen wilt dat ik u heb trachten behulpzaam te zijn door 
het zenden van boeken dan heb ik daartegen geen bezwaar." 4) 

En als de dissertatie verschenen is, wat een bemoeiingen om te 
zorgen dat zij onder de oogen mil bevoegde beoordeelaars komt; 
hij verheugt zich blijkbaar over eene zeer gunstige recensie van 
BABELON; en dat is nu dezelfde man, die voor de verbreiding van 
zijn eigen denkbeelden langen tijd hoegenaamd niets gedaan had. 
Ook na de promotie blijft de vriendschap bestaar!. Nu eens vraagt 
hij CALAND om bij hem op .Jagtlust eens een middag of geheelelI 
dag te "komen liefhebberen", - dat zijn zijn woorden, - "in 
boeken en munten"; 5) dan weder biedt hij hem een tot Ilog toe 
onbekende Cistophore, juist in zijn bezit gekomen tot uitgave aan. 6) 

Er verscheen daarover dan ook een opstel van CALAND iu de Numis
matische Zeitschrift 7). Ons tegenwoordig medelid olJtving een diepen 
indruk van zijn machtig weten en ongdoofl~jke oorspronkelijkheid. 

In 1880 was Srx benoemd tot ridder in de Orde van den 
NederJandschell I~eeuw. 

Inmiddels waren nagenoeg drie jaren voorb~igegaan zonder dat 
SIX in het openbaar met resultaten van eigen studie optrad. In 

") Brief van 7 Ang. 1882. 
') Zoo aan IMIIOOF Bl.uMER zie brief van 1:3 April 8:3. 
') Brief van 4 Mei 1883. 
') Brief van 13 April 1883. 
') Brief van 24 Dec. 1883. 
6) Brief van 24 Oot. 1883. De verhonding tot CALAND is nagenoeg geheel geschetst 

naar de brieven. 
') Num. Zeitschrift deel XIII p. 113. 
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1882 verschijnt h\j weder met eene belangrijke verzameling van 
munten, electrotypen en afgietsels in de vergadering van het Utl'echtsch 
Genootschap, het gold ditmaal weder de numismatiek van Cyprus. 
Ik zelf had toen het voorr'echt hem te hooren. Hoc zeer was de 
toestand sedert hij elf jaar vroeger dat zelfde onderwerp in dezelfde 
vergadering behandeld had, veranderd. Met behulp van de Pho::miciseh
Kyprische bilinglle van Idalioll had GEORGE SMITH het eigenaardige 
Kyprische schrift ontcijferd. SCH:\IIDT had een corpus van Kyprische 
inscriptiën uitgegeven; vooral de heide Cesnolas hadden heel wat 
nieuw materiaal aan het licht gebracht. De studien del' geleerdelI 
hadden reeds ettel\ike punten opgehelderd. De talrijke munten 
echter met K yprische opschriften wachtten nog op een bewerker; 
ook de epigraphici hadden van . de U1untopschriften nog weuug 
notitie genomen. H ier is het dat SIX een taak vindt, die hem in 
alle opzichten aanlacht. 

Deze studieu echter bleven niet meer binnen den kring van het 
Utrechtsch Genootschap. In zijn voordracht had SIX cr op gewezen 
dat in de tijden van Helleenschgezinde koningen zooals EUAGORAS 

en NIKOI,ES VAN S.U,Al\IIS beroemde Attische beeldhouwwerken op 
de munten werden afgeheeld. Zoo ziet men op een stater van Nikokies 
de afbeelding van een beeld dat groote overeenkomst vertoonde met 
Phidias' Parthenos. Het draagt echter in de eene halld een patera 
in de andere tak met een vrucht(appel?) d. z. juist de attributen die 
volgens Pausallias de Nemesis van Rhamnos droeg. Nu was die 
~eJllesis een werk van Phidias' leerling Agorakritos eu volgens het 
verhaal eerst als A phroclite vervaardigd ell daarna in een Nemesis 
omgeschapen. In de Numism. Chroll. verscheen toen in hetzelfde 
jaar 1882 eeu opstel, Aphrodite-Nemesis, waarin die meening uit
voerig uiteengezet werd. Ook pu blicecrde hij eene afbeelding van 
het brokstuk van de kop der Nemesis dat het Britsch Museum 
bewaart, eu gaf hij eenige opmerkingen ten beste over den eigen
aardigeIl 'J'TÉqJavo; der Godin dien PAUSANIAS beschrijft en die op de 
munt niet is afgebeeld. Slechts een paa,r maal, - later nog eens 
in 1886, - poogde SIX zelf de nummismatiek aan de kunstgeschiede
nis dienstbaar te maken. Blijkbaar was dit zijn sterkste zijde niet, 
toch komt mij zijn Illeening omtrent Aphrodite-Nemesis vrij aannemelijk 
voor. In het artikel van 1886 toen hij een groep van MYRON op 
een munt meende terug te vinden, heeft hij zich zeker vergist. 

De Aphrodite-Nemesis echter vormde slechts een klein onderdeel 
van de Cyprische muntstudiën waarvan hij in die vergadering van 
het Utrechtsch genootschap proeven gegeven had. In het volgend 
jaar, in 1883, verscheen in de Revue Numismatique zijn: du 
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classenlCnt des series Cypriotes, de meest omvangrijke studie, die 
hij geschreven heeft. 

En tevens eene studie waarbij meer dan bij eenige die hij tot 
dien tijd gepubliceerd had, de streng numismatische vakman de 
hoofdtaak te vervullen had. "Vat tot nog toe aan deze tak van 
numismatiek gedaan was, steunde zoo goed als geheel op gedrukte 
afbeeldingen van munten. SIX begreep dat met origineelen of zeer 
goede afdrukkell moest worden aangevangen,' ook is het deze studie 
zeker ten goede gekomen, dat hij kort te voren, - iets wat hij zel
den deed, - iu eene buitenlandsche verzameling, de Bibliothèque 
Nationale te Parijs, gewerkt had. SIX' ontzachlijke bedrevenheid in 
het onteijferen van bijna onleesbare opschriften kwam hem hier 
bijzonder te stade; zijne ontc~iferillgen z\in ook der epigraphie 
ten goede gekomen. N u zij n echter de Barnen der Ul unten hoogst 
zelden die van een stad, Illeest altijd die van een vorst gelijk het 
bijgevoegde pMO.E:k'; bewijst: Waar hebben die koningen geregeerd? 
OOK kan UIen b~j vele typen, - de kop bijv. van de overal veI'eerde 
Aphrodite, - er volstrekt lJiet op aan dat die slechts aan een enkele 
stad zouden toehehooren. Maar welke waren dan de Kyprische Konink
r~lkell in d.e ;j" en 4P eeuw, het tijdvak der munten met epicho
risch schrift? Assyrische en Grieksche bronnen moeten dat uitwijzen. 
Enkele koningsnamell worden ook in de Grieksche bronnen vermeld. 
KOllÎugsnamell leest men gelukkig ook in Kyprische wijinscriptiën. 
En hiel' heeft men reeds een klein }lOtlVa"t; vermelden die wij
inscriptiën den naam van het rijk waar de koning regeert dan is 
die hoogst waarsch\jnlijk in een vreemd heiligdom opgesteld, staat 
die b~jvoeging er niet bij, dan stond die klaarblijkel~jk in eeu tem
pel op het territoir van den koning zelf, ell is dus het land waarin 
het heiligdom waaruit de inscriptie voor den dag kwam, lag, 
het rijk van dien koning. Nu heeft verder het letterschrift van 
PAPHOS zekere kenmerkende variëteiten. De munten van PAPHOS 

litten zieh dus afzondet"ell. Van lieverlede laten zich nu vrij duide
lijk onder de verschillende typen groepen onderscheiden, zoo dat 
het nu ook weer mogelijk begint te worden, ook naar het verschil 
van typen t~ determineeren. Wat tijdsbepaling betreft, behalve dat 
hier stijl. en historische overlevering hun gewone diensten bewij
zen, maakt SIX het op historische gronden waarschijnlijk dat de in 
Idalion opgegraven schat, door LANG beschreven, + 410 v. C. 
onder den grond bedolven werd; de daar gevonden mUlltell zijn dus 
vim vóór dien tijd. Interessant is ook wat SIX over het Kyprische 
muntwezen b\leenbrengt. Het oudste muntgewicht was een Aegine
tische didrachme, wat verzwakt om haar in overeenstemming te bren-
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gen met de dareiken des konings. N"a EUAGORAS tussehen 370 en 
~HiO L C., in den tijd toen de Helleensche il1Yloed in Cyprus zoo
ve('l sterker werd, werd - eeu duidelijk bewijs van den achter
uitgang der Persisehe heerschappij op het eiland, - een ander 
l1lllutgewicht ingevoerd. 

7:iet hier ollgerecr de hulpmiddelen die Sn zijn clnssificatiën 
mogelijk gemaakt hebben. H~j zelf zag zijn werk voor slechts \'00)'

loopig aan en zeker, een opvolger die over nog mccl' lllaterinal he
sehikt, zal z\in werk kunnen aanvullen Cli verheteren, gelijk hij zelf 
het later aangevuld en verbeterd heeft. De definitieve classificatie 
echter der toekomst zal zeker in hoofdzaak op dezelfde grondslagen 
rusten als zijn voorloopige. Voor deze studie kende de Académie 
des Inseriptions hem de helft van de prijs Allier de Hauteroche 
vun 1885 toe. 

Een paar kleinere studiëll in dezelfde jaren 1~S2 en '~3, de eene 
in de Annuaire de N lllllismatique, de andere in de Revue Numis
matique verschenen, geven mede eell duidelijk bewijs hoe Sn zich 
van al wat er nieuws WUI het licht gebracht werd, op de hoogte 
hield ell het dadelijk met zijll studiën in verhand braeht. .Juist 
had 8rx munten ontdekt die ANT1GONOS GONATAS tusscheu 2G3 en 
55 in Athene liet slaan, toen de bij de Acropolis opgegraven inven
tarissen van het Asklepieioll onder zijn aandacht kwamen waarin 
herhaaldel\ik van 7É7p.xX{/.-x dV71'ydllEia sprake is. De verzoeking was 
groot hierin een bevestiging van zijn gevoelen te vinden: die 7ETpaXfJ.a 

WHS (le door hem ontdekte Attische munt van ANTIGONOS GONATAS. 
Hij bestudeert echter die inventarissen zeer nauwkeurig en komt 
tot de conclusie dat de eerste vermelding van die 7ETpXXfJ.X in ZH9 
va lt en 1111 wijst hij eeu der zeldzame koningsmunten fl<'ln van den 
ouden ANTIGONOS ongeveer in dien tijd, iets voor 300 geslagen; 
dát moet de 7ÉTpXXfJ.X d'mrO'lélX zijn. In het andere artikeltje be
spreekt hij een te Olympia opgegraven inscriptie die zekeren DRO
PION als {3Mli.Éx TIxIÓl/wV xal )('7/!J'7"11'1 vermeldt; men stelde die inscrip
tie in het midden der vierde eeuw. SIX wijst een munt vall dien 
DnoPION aan, die hem 75 jaar later stelt; het X7/!J'7"11; wordt ook dan 
eerst verklaarbaar: de Galliërs waren juist na 279 weggetrokken, in 
dien tijd kunnen wij ons denken dat DROPJON een zelfstandig 
Paeonisch rijk vestigde. 

In 1884 verscheen in de Numism. Chrono een der merkwaar
digste studiën die hij ooit geschreven heeft: Ie Satrape Mazaios; in 
de vergadering vau het Utrechtsch Genootschap van hetzelfde jaar 
deed hij daaromtrent eene mededeeling. Het uitgangspunt zijn de 
staters vau 'rarsos door den Duc de Luynes uitgegeven met het 
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opschrift "die en die (een onleesbare naam) satraap van Abarnahra 
(het land over den Euphraat) en Cilicië". \Vie was nu die satraap? 
De naam scheen niet te ontcijferen. Niemand die een dragelijken 
voorslag deed, tot het eindelijk HAL"f:vy gelukte de onbetwistbaar 
juiste lezing vast < te stellen: er stond Mazdaï en HALRVY erkent 
daarin den naam van een bekenden satraap van Cilicië dien de 
Grieken Mazaios noemden. Zoo zouden dus de munten terugge
vonden zijn van een der voornaamste mannen uit de geschiedenis 
van het Persisch rijk in de 4 8 eeuw. Mazaios beoorloogde in 351 
als trouw aanhanger van DARIUS OeHos den afvallige 'l'ennes 'van 
Sidoll. Later is hij satraap van Syrië, zoo het schijnt, aan weers
zijden vall den Euphraat geworden. Hij onderscheidt zich in den 
slag van Arbela, geeft echter kort daarna Babylon aan ALEXANDlW 
over, die hem het bestuur van Babylonië opdraagt. 

Zal nu de numismatiek het mogelijk maken de gegevens omtrent 
het leven mn dien man wat nauwkeuriger vast te stellen? Van 
H AL"f;VY'S ontcijfering werd weinig notitie genomen. Het woord 
Mazdaï toch kwam ook op tal van andere munten voor zonder 
eenige toevoeging, doch op munten van de meest verschillende soort; 
op munten met het ouderwetsche ingeslagen vierkant, zoo goed als 
op andere geslagen op het lUuntgewicht dat ALEXANDER in Azië 
invoerde. Zeker ook op vele munten met den God van Cilicië's 
hoofdstad 'rarsos, doch ook op andere met den Athene-kop van de 
soort die SIX aan Gaza en omstreken had toegekend en op meerdere 
van de reeks met het zeeschip die SIX aan Sidon had toegeschreven. 
Doch ook onder die munten van rrarsos wat een variëteiten. Hooren 
die uitsluitend in Cilicië te huis? In ieder geval zijn er munten 
van den satraap van Capadocië Ariarathes, die met vele zoogenaamde 
Cilicische van Mazdaï zeer nauwkeurig overeenstemmen. Stel echter, 
die munten met Mazdaï z\jn werkelijk alle, of zoo goed als alle 
Cilicisch, is het dan wel mogelijk die munten tusschen Mazaios' 
voorgangers in de Cilicische satrapie, Pharnabazos en een ander van 
de munten bekend, 'l'aracomos of Datames, (de lezing is niet zeker) 
aan de eene, en AI,EXANDER den Groote aan de andere zijde in te 
passen? Dit scheen volkomen ondoenlijk en toch moest het moge
lUk zijn, indien de munten met Mazdaï werkelijk die van Mazaios 
waren. Men meende dus: Mazdaï was geen eigennaam, doch de 
titel van een Persischen hoogwaardigheidsbekleeder, hoedanige er 
in de meest verschillende htnden van het rijk kunnen gefungeerd 
hebben, zoodat die op munten kan voorkomen die niets met elkaar 
hebben uit te staan 1). 

I) Zie bijv. IMHoût'·BLuMER, Mon. Grecq., p. -369, 63. 
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Ook Sn. dacht zoo en alleen de autoriteit van Noeldeke, die 
meende dat een nader numismatisch onderzoek toch zeer gewenscht 
was, bracht helll er toe de zaak ernstig ter hand te nemen. Het 
ingeslagen vierkant op de achterzijde van enkele dezer munten 
hleek toen al spoedig in dit geval uiets voo I' hoogen ouderdom te 
bewijzen. Een munt met zulk een vierkant is aan de voorzijde 
gestempeld met precies denzelfden stempel, die ook gehruikt Ü" 
VOOI' een munt die aan de achterzijde geen iugeslagen vierkant en 
ook geen enkel ander spoor vau archaisme vertoont. SIX bewijst 
lIU dool' voorheelden dat ook elders het ingeslagen vierkant als 
kortstondige opleving van een oud gehruik, als opzettel~ik archaïsme, 
voorkomt. 

Zijn nu werkelijk de meeste Mazdaï-munten !liet op een e!lkel 
persoon die na PHARNABAZOS en 'l\UtACOMOS en vóór ALExANmm 
over Cilicië regeerde terug te brengen? Duidelijk is het dat ieder 
der verschillende soortelI van Mazdaï-munten tot een grootere groep 
behoort, die ook exemplnren telt met geene of andere opschriften. 
Met groote lllllnisrnatische virtuosit.eit stelt SIX de reien vast waar
\'aU de verschillende Mazdaï-munten deel uitmaken. De eerste rei 
is er een met den Baal van 'nu'sos, Baaltars, die aanvangt met 
'f ARACOMOS of DATAl\fES en over Mazdaï en Ariarathes zich voort
zet tot AU:XANDJ;3R wiens naam er eveneens op voorkomt. De va
rieteiteu del' typeu blijken niet anders te zijn dan de geleidelijke 
veranderingen op ecu muntsoort, dat een halve eeuw in gehruik 
was. Hiermee is eigenlijk reeds de identiteit van MAznAï en MA
ZAIOS he wezen . MAZAIOS regeerde zeer lang; wijzigingen van munt
typen hebben in een zoo langen tijd niets hevreemdends en deze 
onafgebroken serie past juist tusschen zijn voorgangers en opvolgers 
in. Maar dan die ARIARATHES van Capadocië wiens munten geheel 
met die van MAZAIOS in een bepaald tijdvak zijner regeering over
eenstemmen, - moet die ook naar Cilicië verhuizen, had dat land 
SOIllS twee heerschers te gelijk? SIX maakt het zeer waarschijnlijk 
dat geld van TARSOS in Capadocië circuleerde en dat AluARA'rHEs 
ook voor zich daar geld liet slaan en het later hij zich te huis liet 
namakCll. Op deze Ariarathes-muntell komt de naam Baalgazior voor, 
wat heteekent die? Gazioera is de Grieksche naam voor Cappado
cies hoofdstad; zeer treffend verklaart SIX Baalgazior als Baal van 
Gazioera, eene navolging van den Baaltars, den Baal van Tarsos. 

Een tweede rei eveneens veelal met den Baaltars duurt noglan
ger, van Pharnahazos tot de Seleuciden en hieronder Z\ln die exem
plaren met Mazdaï van het eerst door AU;XANDER ingevoerde 
Attische gewicht. SIX verklaring is zeker niet onaannemelijk volgens 
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welke ALExANDlm in den allcl'ecrsten tijd na den slag vall Arhela 
nog gecil niCllwen llllllltslrtg heeft kllJlIlen invoercll en dat hij tocn 
MAZAlOS die inmiddel8 tot hem was overgegaan met zijne 'l'arsisehe 
lI11llltmeesten; maar liet doorwerken mits 1nen ûeh aan het nieuwe 
door den koning vc]'(mlcllde muntgewicht hield. Doeh hoe deze 
twee gelijktij,lige en toch op ûeh r.elf staande IIluntreicn in dez(-'lfde 
stad te verklaren? Rlx vocrt eeJlige lIiet te yersllladell groJl(1en nall 
Waarolll !liet oll\raarschijnlijk de eerste rei als geslagen in nHalll 
va.n deJI grooien kOlling, de hrcede als de Illeer localc IllUntslag 
mil de stad 'rarsos moet hescholl\nl worden. 

In de derde plaats staat dnn de naall1 1\1 AZDAÏ op sOJ1lmige dier 
nalllnkell \'all Attische lllUJltCl1 die RJX in zijn Gaza-serie had opge
nOlllel1. Rrx merkt HU op dat nieH wc yondsten bewijzen dat soort
gelijke namaken eelligen tijd na de veroveringen nw het Persisclie 
rijk dOOI' A Ll':XANDER O\'er een ~l"Oot deel vall Aziii in gebruik 
waren, en lIleellt nu dat .M AZA lOS ilJ Hah.don niet slechts l1lUntell 
van het verordende Attische gewicht met de typen van 'üu"Sos sloeg, 
Illaar hij meerdere exemplaren, evenals dat klaarhlijkelijk ook elders 
in het oosten moet geschied zijn. ook de typen van Z\ln Attische 
voorheelden heeft nagevolgd. Onder de Gaza-serie zijn zeer zeker 
munten die in die stad te huis hehooren; min of weer overeen
komstige zijn op andere plaatsen van Azii~ geslagen. Dc bekende 
AleXRndertypell wen1en dool' den kouing bl~khaar eer;;t later ver
ordend. 

Grootere hezwaren geven de }\lazdaï-munten behoorende tot de 
serie met het zeeschip en het beeld van dell Persischen koning dool' 
RIX vweger aan Sidon toeg(~sehreven. Men moet deze wel niet met 
BHANDIS Haar het billnenlalld verplaatsen, doch een verniell wtl 
onderzoek doet hem in één opzieht zijn vroegere llleenillg tegenover 
BRANDIS terugtrekken: ]wt lettersehrift der opsehriften is Arallleeseh 
!liet Phoenieisch. De vier groepen dier munten Hoeger door hem 
besproken handhaaft }Jij in hunne volgorde, doch de vierde met 
jaartallen plaatst hij niet meer in den tijd van AU~XANDEH doch in 
die van AIt'rAXEltXl~S OeHos zoodat het regeeringsjal'en van deze 
worden, ook de drie andere schuiven dan hooger op en wonlelJ 
munten uit naam van de voorgangers van Oenos geslagen. Nu 
komen er op deze munten letters voor wan rin SIX de beginletters 
van muntmeesters namen vermoedt; zij schijnen drie groepen van 
muntmeesters, drie eollege's die naast elkaar stonden, te vertegell
woordigen. SIX vermoedt nu dat 'rripoli de vaderstad dier munten 
is, de Phoellieische bondsstad waar ARAD, SmON en 'l'nnis ieder 
hUll kwartier hadden, een soort van Paltz tevens van den Persisehen 

Jaarboek 190'2. 4 
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koning en een der residentieplaatselI van den satraap. Ook voor 
de zeestad Tripoli heeft het zeeschip op de munten niets vreemds, 
in een zoo kosmopolitische stad kan ook het Arameescllietterschrift 
(Arameeseh was immers een soort wereldtaal) ons niet verl}[IZen; in 
de drie kwartieren dier stad werd deze lllUltt door drie munt
meesters college's geslagell. f;1I)()~ stelde zich met deze soort van 
bondsllluuten terreden en sloeg in de eigen stad gecnc andere 
daarnevens; vandaar dat cr ook geelIe andere Sidonische munten 
gevoll(len zijn. ARAD en 'l\'îtrs echter hadden behalve deze dali 
nog (zooals \Y~j weten) een eigen llllllttslag. Nu weten wij door de 
door ILu,f;rr ontc~iferde lIlulltlegelHle, dat Mazaios tegelijk &'Ltraap 
van het land over den Euphraat en van Cilicië was. Klaarblijkelijk 
bleef hij, toen ÜCHOS hem, den tl'ouwen diellaar, in Syrit: als satraap 
aanstelde, ook een zeker oppergezag over Cilici(~ helJOudell. naar hlecf 
de muntslag met zijn HaaUl doorglHw. Doch het kan Uil!'> niet be
vreemden hem in die periode van zijn leven ook in 'l'ripoli aan 
te treffen en op munten met een zeesehip en het beeld van den 
koning in die stad geslagen is de Haalll van een satraap uit de 
naaste huurt zeer verklaarbaar. 

Men gevoelt dat men vooral bij het laatste dezer vier muntsoortelI 
met een samenstel van hypothesen te doeu heeft, waa\"OlIder vrij 
zwakke. Er hleef ook in de geheele kwestie uug veel duisters over 
en Srx zelf dacht er geen oogen hiik aau dat al zij 11 gissingen voet
stoots zouden worden aangenolllcn. 1) Toch voud hij veel llleer 
instemming, dan hij waarsch~jnl~jk ven\'llcht had. Boven alle be
dellking staat het hoofdl'esultaat: Mazaios tot nog toe voor de numis
matiek een onbekende heeft gansche seriön lUunten gekregen; ja 
zclfs iu tal van h~izonderheden werden Su meeningen gl'if aange
nomen. Natuurlijk dat over vele munten verschil van gevoelen 
mogelijk bleef en dat er meerdere gedeeltelijke wijzigingen waren 
aan te brengen. Zoo vallen bijv. ernstige bedenkingen tegen SIX' 
voorslagen weg indien men tot diens eigen oorspronkelijk gevoelen 
terugkeert en de Sidonische munten meer in ge wOllen zin Sidonisch 
laat, zoodat ze in de stad zelf geslagen waren. In de Sidonische munten 
met Mazdaï heeft men dan met BABELON navolgingen door Mazaios 
van de echte Sidonische te zien. 2) Su sloot zich daar later bij aan. 3) 
Dit echter doet aan de groote hoofdzaak niet af. Wel bijna nooit 
verscheen eene nieuwe ontdekking onmiddellijk in haar eindvorm. 

') p. 150. 
') Pers. Achém. p. LXVIII vlg. 
3) Monn. Grecq. inéd. et incert. Num. Chr. 1894 p. 333. Op een ander punt komt 

Su terug ibid. 1894 XXVI. 
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Min of meer tot den zelfden kring vun studie hellOort ook ~JX' 
verhandeling in de X UIlI. Chr. van 188 iJ getiteld Sinope, in hoofd
zaak eell vemiellwd hewijs VHn zijn groote bcdrevenheid als VaklllaIl 
ill hct vaststcllen der opeenvolgende lI1uI1tsel'i(~J1. ,,'ij zicn daar
door de geschiedenis dier ::;tad, "'aarollltrent ons maar' zeer weinig 
is oycrgelevcrd, over cen tijdnIk van drie eeuwen althans in groote 
hoof<ltrekkeJl voor oni'. Als anllhnngsel geeft ~JX soortgelijke lijsten 
ollltrClJt JhmAcJ,EA en A ~rAS'fIW';. Yall de satrapell ontmoeten wij 
hier o. a. DA'l'AMES, die in Sillope lUunt liet slaaI!. PlotseliJlg wonlell 

kort na dezcn de lllulltenreien met Grieksche opschriften afgehroken, 
Anulleensche treden er voor ill de plaats; dit is de terugslag ww 
de gebeurtenissen van omtrent 360, toen de koning na den gl'ootell 
opstand Yall 362 Ajll gezag voor een tijd betcr wist te bevestigen. 
't Is in dien tijd, dat wij o. a. ook den naall1 ARlARATlIES \'A~ 

C:\l'ADOCIË terug vindcll, hiel' op munten van Sinope, gelijk vroeger 
op die van 'rarsos. - lu hetzelfde jaar schreef Six een kort stukje 
in het LEEMANs-album over eene kwestie van Ptolemaeën-lllllllismatiek. 

In 18SÛ is het Wedel"Olll de Phoenicische IlUllIismatiek die helll 
hezig houdt. In een artikel in de Num. Chron., l'ère de 'l'Yl'., 
tmcht hij llHIl wkellrig de regeeringsjarell van verscheidene 011S uit 
iIlsel'Îptii:;n hekende Phoenieisehe koningen vast te stellen. Belangrijk 
echter is dat opstel vooral 1) omdat SIX daarin het bewijs voert dat 
d(~ latere munten van '1\1'08 HU eens !laar de jaartelling van de 
Relellcidell rekendelI, dan naar die yau Ptolemaios Philadelphos, niet 
zelden ook llaar die YaU de stad zelf heginnende met 274 v. C., welke 
wij uit twee Phocniei!<ehe inseriptiën kennen; sedert 1877 was er 
namelijk een tweede hij gekomen. Zoo meellt ~JX. ook een rei 
yan Sotermullten lUet de jaartellillg del' stad Tyrus te kunllen aall
wijzen, nevens die met de vroeger door hem ontdekte van Ptolernaios 
Philadelphos. SIX tracht IIU nauwkeurig vnst te stellen iJl welke 
verschillende perioden der geschiedenis van 'l'yros ieder dier jaar
tellingen in gebruik was. Moge hij IlU in deze bijzondere toepassing 
van zijn beginsel meermalen gefaalrl hebben, op zich zelf 8chijllt 
het o1laantastbaar. 

Van de Phoenieisehe stad 'l'ripoli is geen eigen jaartelling over
geleverd. Dat ze er een had bewijst Sn langs llUllIismatischen weg 
in een artikeltje in de A1In uail'e de N nmismatique van hetzelfde 
jaar 188û. Ook in 'rripoli was de jaartelling der Seleueiden in 
gebruik en wel zeet' lang; men ziet haar op munten. Daal'llevens 

') De kritiek van HOMOLLE in de Revne Areh. lti87, p. 47, al is zij wat hoog van 
toon, raakt niet eens de hoofdzaak, 

4* 
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echter ook een andere; men nam gewoonlijk aan die van Pompe
jus. ~IX vergel~ikt HU een paar Illunten van de laatste jaartelling 
met eene VHn die der Seleneidell. Zij moeten als die jaartel
ling die mu Pompejus is, een 70 jaar verschillen. nat is onmo
gelijk. Zij staan in allerlei opzichten zeer dicht hij elkander. Alles 
echter lost zich op als wij aannemen, dat rrripoli met den aamltng 
van zijne autonomie in de tweede eeuw v. C. een eigen jaartel
ling heeft illgevoerd. \Yallneer dat preeies gesehiedde, kUlIllen wij 
niet lIagann. 8IX slaat onder voorhehoud het jaar 111 voor. 

In denzelfden jaargang van datzelfde t~iuschrift bespreekt SIX ook 
nog sOlllmige hJ"())lzen stukken met letters als getallen, die ill 
groot aantal in Athene werden opgegraven. \Yarell dat tesserae, 
zooals veelal werd aangenolllen; waren dat lllunten? SIX gelooft 
het laatste; al warelI het dali ook geen mllnten in geWOIlell zin. ]11 

een tijd toen hrons lIog zoo goed als niet voor IlII1lJtsing gebruikt 
werd, zijn zij, - vermoedt SIX, - tijdelijke plaatsvenHngers voor 
zilverelI mUIlten geweest met letters tot controle, als het ware een 
soort van IllUlltbillet. SIX houdt de meerderheid \'all deze bronzen 
ook niet voor Attiseh doel! afkomstig uit Karii:. SIX' zelf zegt dat 
dat alles zeer hypothetiseh is, doeh zijn VOOl'lHJallliite doel mis andere 
llumismaten op te wekken de kwestie eens grondig te behalHlelen. 
Dat is dan ook later geschied ell "'el door een vall ~IX' grootiite 
vereerders, den talentvollen <lrieksehe numismaat SVOIWI\OS. DezclI 
zond hij dadelijk zijn helalIgrijk materiaal van afdrukken. SVOIWI\OS 
bewees op schitterende wijze dat de bronzen wel degelijk toegangs
hilletten waren en wel tot het BakelJiseh theater en dat de cijfers 
de afdl;eling der zitplaatsen aanwezen, waar de beûtter plaats te 
nemen had 1). 

Van lieverlede was \'oor SIX de avond des levens aangebroken. 

In 1 SS 5 stierf z~i n eenige dochter na een l~idell vall acht jaar, ill 
188/ verloor hij zijn gade, 10 jaar jonger dan h\i. Een groot geluk 
was het voor hem toen zij 11 ou(hte zoon geplaatst werd in de stad 
hunner inwoning, in een eervolle positie, juist eene zooni::; hij die 
voor heUl wellschen moest, en h~i zich iJl het huwelijk begaf. Welk 
een vreugde verschafte hem zijne kleinkinderelI. "Commellt voulez 
vous," - sehr~ift hij aan IMBER'l' 2), - "que je compile nne lettre 
destinée à démolir quelqu' unes de vos hypothès hrilliuntes, mais 
pas toujours convaincantes ou eertaines, quaud UIl tout petit gamin 
de It aus vient m'cllléver ma plume ou qu'un autre de 4~ me 

') JGurn. intern. d'archéol. nnmism. 1898, p. 37 . 
• ) Briefkaart aan IMBERT van 5 Oct. 1896. 
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met Uil crayoll en mallls afin ({UC je dessine pour lui quelque 
objet qui lui vieut eu Wte." Het laatste deel Il,ijns leveus was 
dus hetrekkelijk !log :t,eer gelukkig. De kwaal die hestellld was 
hem teu gmve te slepen, verzwakte het lichaam. Een enkele maal 
hOOI'en wij hem hlBERT verzoeken hem niet te lastige vragen te 
stellen 1). Over het geheel echter behield h~j zijn werkkracht; de 
geest bleef zoo helder cu knwhtig nis ooit te vorell. Vall de stu
diiill die in de slotperiode van zijn !even verschenen, bellOort veel 
tot het allerbeste wat hij ooit geseln'cvell heeft. 

'1'oell SIX iu 1 SOS hier in onze Acadelllie over Lveisehe Illlllltcn 
handelde, frokkell de Lyeisehe studiölI nog zeer weÏllig de alge
meene aandacht. Met Ballle de studie der illseriptiün liet toeu en 
\log jaren daarna veel te wenschen over; dit bewoog :t,dfs SlX :t,ijn 
vriend Ih:l~CKg over te halen ûch ook eens met dew ontc~ifering 

te gaan bezighouden 2). '1\)eh was el' voortgang; in ] 884 vertrok 
de eel'ste Oostenrijksche expeditie Baar het land zelf.l\l et de llUltlis
nmtiek echter stond het eigenlijk nog even troosteloos als in de 
dngen VUil FI';U,OWS. Van Sr'\: hetere inzichten, llier ill I8(j~ uit
gesproken was, - zoover ik IHt kmi gaaIl, - niets tot de buiten
wereld doorgedrongen, ja ~lX zweeg in dat opûeht eigenlijk zich
zelf dood; zondcr van zij Il vroegere meening te gewagen verklaarde 
hij immers in ] S7!) dc lHllllCII KU}lt'rlli eH Vexere weer niet als 
koningsllHlltell. 111 het laatst vall 1883 echter zette Sn "eell nieuw 

werk over de Lycische mUIlteIl op het touw" 3). De vakgenooteu 
verbeidden SIX' arbeid met de grootste belangstellillg; zoo JIEAD 

ill ûjn historica IlUUllllorum 4). Zij verscheell iJl de Revue I1UlllÎs
Illatique vall lSS7., 
-six komt daarin geheel terug tot ziju stalHlpllllt iu 1 SG8. Hij 
:t,egt dat hij ill IS7U <lelt zin del' legeJlden Kuperlli en Vexere 
geheel misverstaan heeft, lHI w eerst in I8ö8 goed verklaard te 
hebben: 5) de voorbeelden van munen op munten, als Mithrapata 
en Perikie, die zeker konillgsllHluell zijn, maken het hoogst waar
sehijlllijk dat althans ecu groot gedeelte van de overige het ook 
ûjn. Laten ûch nu de munten met opschriften in overeenstemming 
met die veronderstelliug groepecrcn? SlX beproeft of de m uuten 
met verschillende namen in een :t,ekere volgorde met elkander te 
brengen ûjn; hetgeen mogelijk ûjn moet, indien de namen werke-

1) Brief aan hlIJEHT van 3 Dec. 1896. 
') SIX verhaalt dat later zelf in een brief aan IMm:HT van 17 Nov. 188i. 
') Brief aan CUAND van 24 December 1883. 
,) Pag. 571. 
5) Monn. Lycien. p. 103, noot 1. 
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lijk die vall opl:éllVolgcllde vorsten zijlI. Overgangen iu typen en 

~tijl 111 oe te 11 hiel' den leiddraad gCWll, ook eigcllnal'dighedetl del' he
werkillg en allerlei kleine hijzolHlerhedell die het oog VIII I dell ge
oefellden IlUlllislllant niet ontgaan; als hij\'. twee lIllIlItelI aan de 
eCllc zijde yersehillell(le Wllllen ingestempehl hebben, doch aan de 

awlere r.ijtle Illet (lellr.elfdcll stempel ge~lngell r.ijll, ligt de gevolg
trekking voor de hand (lat het hiel' eCII voorganger ell een opyol
gel' ûjn die r.ieh HOg mn een r.elfden lIIuntstempel hediendülI. SIX 

bereikt lllet hehlllp mil wlke aallwijr.igillgen gecll volkomen he
\Tcdigend I't~:mltaat; de chl'OIIologiselte volgorde staat lIiet altijd 
volkollletl vast, JlIaar todl !tet feit dat er wIk eell volgorde he
staat, is hoven hedellkillg gesteld. Evenwel lllet ééll voorbehoud. 
SOlllmige 1111Illten Illet, --- wij Illogen lIU wel zeggeIl - VOl'st('I1-
\lamel! zijn zeer he:,list gelijktijdig en al i:, hij el' nog lIid r.eker 

op of (Ie kl'itel'Îcn VIIIl seheidillg die h ij aangeeft, wel iJl alle 0]>

zichtelI yollluellde r.ijn, touh zijJl er buiten twijfel verschillel\{lc 
lleH~llS elkander staall<le groepen aall te wijr.clI, zoo hij meent, teil 
getale yall drie. Behalve dew lllllnten met opschriften eehter zijll 
er nog andere, zecl' vele, wlHler upschriftell, of lIIet slechts enkele lette!'s. 

Ouk der.e poogt SIX naar numismatische gegevel!s in volgorde te stel

len; ook hicl' zijn gruepell I HUIL' verschillen iu de typelI onmiskell
haal'. SIX llIeellt el' drie te ontdekken of liever twee, om dat twee 
VHIl de drie te Jlauw oWl'ééustellllllell 0111 ze heslist van elkaar te 
scheiden. Dat deze Il1Ullten milder opschriften Iliet in haal' geheel, 
- zooals lil eu mu kunnen meellen, - ouder :lijn dan die met 

opschriften, wordt reeds hewer.en door eell Illunt r.oJl(ler opsehrift 
wier beeld ill tweeden ltlUJüs)ag ingeslagen i~ op eell HJldere met 
eell opsehrift.Evenwu is het niet luulllemelijk dat de munten ZOII

del' opschrift steeds op geheel andere plaatsen wudell geslagen r.ijll 

dau die met opsehl'ift. 
Wat is nu te mid(len van al die cl uistemis volkomen zeker? Dat 

el' iJl Lyciö op ven;chillellcle plaatsen te gelijk Ulunt geslagelI is. 
Hoe dat te verklaren ~ In den RomeinscheIl tijd bestond er volgens 
S'l'ltABO (XIV, lIl. 3) een hond van 23 steden, die ieder een 

zekere zelfstandigheid genoten. l~en soortgelijKe organisatie, meent 
SIX, zal er in <lell ouden tijd ook bestaan hehben; alleen was de 
regeering toen niet, woals later republikeinsch, doch monarchaal en 
waren het dus versehillellde dynastiëll, regeel'ende over verschillende 
steden die een bOlld vormden; natuurlijk kan wel ook eens een vorst 

over meerder steden te gelijk geregeerd hebben; P}<;RIKLES van wien 

DIODOIWS SICUJJUS spreekt schijnt zelfs vorst geweest te zijn van 
geheel Lycië. Dit echter staat wel buiten twijf!;l verschillende IJY-
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ciselJe vorsten sloegen lil unt in yerschillende Lycische steden; een 
voorheeld geeft reeds de vroeger genoemde lllllllt met dell naam 
Knperlli aan de cene en Ama, dCIl Lyeischell naam voor XUl1-

thos aun de andere zijde: KOlling KUPlmLLI sloeg mmJt in Xl1ll
thos. A priori is er dus geen stad in Lycii~ waarin niet een koning 
mUlIt kau geslagen hebben. 

Nu is het dus van helang woveel mogelijk Lyeische steden
namen te leeren kellllen. STItABO noumt er enkele. Met behulp van 
ecn fragment. van HIEROKLES el!' mUIlteIl lIit den keizertijd geeft 
SIX een lijst van 2(i Lycisehe stedcll. Die alle kunllen dus hun 
eigen mmJten gehad hehben. Hit echter rerklaart die verdeeling ill 
enkele groote hoofdgroepell nog niet.. Hij de 1l11lllten zonder op
schriftelI onderscheiddc SIX er reeds twee, en meer en meer komt 
hij tot inzieht dat zulk eelle vel'deeling in tweeën eigenl\jk voor 
alle muntell geldt, zoodat el' twee groepen zijn zouden iu ieder 
van welke zoowel munten met, als zonder opschrift zouden yoorko
lIJ en . Van wIk een seheiding iJl twee hoofdgroepen meent hij nu 
eene verklaring te kUllllen geven. Op de munten llIet Gl'ieksche 
opsehriftell uit den ROllleinschcn tijd komen de llamen Kragos en 
Masieytos voor; men had die reeds onder de Lycische steden ge
rangsehikt. 7, ij komen echter huitengewoon dikw~i)s voor en dan 
leest men niet zelden op de munten met de eerste letters <lier 
beide namen KP, l\l A ook die van steden als Xanthos, Patara 
'l'ehnessos. \Vat kan dat anders heteekenen dan dat Kragos en 
Masicytos namen vun distrieten waren en dat de steden van ieder 
dier distrietelI een soort van munt-unie vormdell, zoodat vele 1I11lntell 
allecn met den mwm van het district voorzien warcn, andere OfSellOOil 

voor verschillendc' steden, geslagen, toeh door het geheelc district 
gangbaar waren. Denkt men zich llll ook dezen toestand iJl \'I'oe
geren tijd, dan wordt een groepeering in twee hoofdgroepen yol
kOluen duidelijk: in den ouden tijd sloegen verschillende dynasten 
in versehilJende Lycische stedell 1llUllt, behalve den Lycischen hond 
echter warelI er twee nmnt-uniën, die yan Kragos cn die vall Ma
sicytos, een zekere overeenstemming in de munten der stedell van 
ieder dier beide districten is dns zeer begrijpelijk. 

De vraag waar alles op aankomt is dus deze: welke vorsten 
sloegen munt in de verschillende steden van Kragos, welke in de 
verschillende steden van À'lasicytos? SIX heproeft daarop een althans 
cClIigszins voldoend antwoord te geven. K upel'lli was, -- dit 
weten wij, - vorst van Arue (Xanthos), eell stad (volgens de boven
genoemde latere munten) van Kragos. Doch er schijnt nog een 
andere koning van die stad te kunnen worden aangewezen. Op 
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lIlecnlcre IIlUntell \all eell del' twee gl'uepclI wilder volledigc op
~ehriftell, - klaarblijkt·l~ik iet~ olHler dali die \'lUl Kllpcrlli, - stHllll 
de letters %:.1,3, lInt zullclI d(~ eerste letters ûj 11 \'Hll dien )\.:.I(3Epllf!T%Q; 

~;%,Z (zoon van Sikas), die volgl'lls lImwlloTos (Yll UZ ell DS) het 
Lreis('he csknller in de vloot "au Xl<;HXES aHu"ocrde ell die wo 
goetl nis zekel' kouillg \":til XUllthos was; zoo kOl\lell er dus ook 
11\ 11 11k 11 zolHlel' opschrift op Xauthos eu Krago~. ~u komt v{'rder 
(',-euuIs up die \'<111 KuperlIi de 1Iaalll ~~l"IIe ook op 1lI1lJltell "HII 

Curois 1) \001', klH!lrhlijkelijk wat jOliger dan die \'!til Kuperlli. 
Carois i~ dus een kOlliug vau Xallthos JHI Kllpcrlli. 1>och lllet de 
IIllliltell vall Cal'ois ~tellll\lell iJl alle opûl'hteu die nlll Cel·int over
l'cn: zoo lee~t Sr". sehoon eenigszin~ twijfelend, <leu lHUIII\. Zekere 
Cm'ira e\'c1\wel heeft met denwlfdclI stelllpel Illuut gcslageu als 

Kllperlli. ~a lallge aarzeliug ziet SIX iJl Cel'iva e1\ Carim de
zelfde persoOlI el! wel waarsdiijlllijk eeue vrouw; hij maakt baal' 
tot de HOUW van Kuperlli en zuster "mi Carois. SIX lIIerkt op dat 
de Illeeste dezer mUllell op de stele V:lll Xanthos voorkomen ell 
komt daarbij tot eelle zeer aardige outdekkillg. J 1I eell door 
DEI-;eKl'~ ontcijferden volûu van die stele wordt vall de familie valt 
Kerile gesproken en in de Griekse/w verzen op die ~tele is Cl' 

~prake van ecu hdd die zeven Arkadische hoplitcll versloeg eH 
daardoor K.z-I-x,x ,/E~=:: hTé,;::.x~c.J'j'E~; de I staat echter op een hreuk ill 
dell steell ell ~lX lIIeellt dat Cl' Ilog ecu p gestaan moet hebben: 
Kxpf%'z ,/h;:; h'E:PX~c.J'j'E~~ cene latcre opname \'all het origineel heeft 
die gis~illg geheel bevestigd. Die familie van Kerike del' lycische 
inseriptie ell dat Kxp!x,,Z ,/h=; vall het Grieksehe vers is dus dezelfde. 
Die held n u die zij n geslacht, dat van Kxpfy.x:;, eerde door dat 
stoute stuk, wordt in het (jrieksehe vers de zoon van Harpagos ge
lloumd. Van den naam zelf cehter i~ alleen de uitgang I:; nog over
gebleven. Wie i~ uu die heldhaftige Illan uitgaande op /.;? SIX 

ontdekt in de Lyeisehe text de plaats w!uu' klaarblijkelijk dezelfde 
daad vermeld wordt ell daal' is het Korois; dat Korois past juist 
ill de laculle. De held is teruggevonden ell lIU bemerken wij ook 
dat wij zijn UlUlItCJI reeds hadden, iUlluers de Carois van Xanthos, 
wiens munten Sa aanwees kan bezwaarlijk ecu andere Zijl!, Dan 
eehter keBuen wij waarschijnlijk ook zij Il portret, wallt de pOl'tl'et
kop op die muntelI is toch naar alle gedaehten die Vall deu koning 
zelf. Su stelt nu eeu heele stamboolIl van de koningen van Xall-

') Ik wil op doen merken dat ik om verwarring te voorkomen de Lycische nanlen 
in de meeste gevallen spel, zooals Slx ze toen spelde en spellen moest. Latere onder
zoekingen hebben voor ettelijke letters een andere waarde vastgesteld. 
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thos op, een ~eer hypothetische, - h\i ~elf was zich dat zeel' gocd 
bewust, - die dan ook later geheel onhoudbaar hleek en ook vun 
den aanvang af aall in meuig opûeht niet vau willekeur is vrij te 
pleitcn. Maar toch koningcn van Xanthos WHl'Cll zonder twijfel op 
munten aangcgcven cn wij kllllllCn vrij zeker zeggcn dat als cens de 
stele van Xallthos gehccl ontcijferd zal zijn, ~ij ons ondcr mcer ook 

de dadell vall dien Cal'ois der lllunten verhalen zal. vVaJlllcer leefde 
hij i' Pc UlIllltCJl VHn Cal'ois cn andere vOl'sten op de stele VHll 
Xallthos vcrmeld hehhen veelal eeu heeld van Athcwt op dc voor
ûjde, dat, - uwent SIX, - al ûet de portretkop van Carois aall 

de keerzijde cr wat vijfde-eeuwsch uit, - toeh eerst na 3U4 op 
de llluntcn geplaatst kan zijn, ollldat ccrst lHl 3!)4, na UCIl slag 
hij KlIidos van ecn !lauwc a:lIIsluitillg van Lycië aan Athene sprake 
we~ell kali. Niet lang Ha (lien tijd heeft men dus ook de stcle 
vall Xanthos tc plaatsen. De nlllllismatiek sehijllt dus hier eelle 
tijdshepaJillg VUil de helangrij kstc Lycische inscriptie aau de halld 
te dueu. 

Ook aan andere stedell mn Kragos tracllt Sn te gelijk hlllllle 
vorsten ell hunnc llllllJtCII toc te w~izcn. hOo kOlllt bijv. Y:EXBHE 

in Patara te recht; klaarblijkelijk echter tasttc hij hiel' nog te ~ecr 
in het duistcr. Wat Mnsicytos bctrcft, de Oku vomis der llJUllten 
kOlllt voor op ecn inscriptie ill dat gebied, in Lilllyra, gcvondell CII 
de andere del' twee grocpen zouder opsehl'iftcll komt met de Okuvolllis
ltlllllten lil type ~óó ovcl'één, dat wij de~e groep aan Masicytos 
schijncII te mogen toeschrijven; ~oo schijnelI de twee gl'Ocpen del' 
munten zonder opschriften geheel aan het tweetal del' llllllttdistrictell 
te beantwool'dell. En nu wij eenmaal de eigcnaardige typen van 
Masicytos schijnen te kennen, ontmoeten wij hier waarlijk wccr 
KUPERLLI, en wel verllloedelijk ua OKUYOMIS. Hecft deze zooals later 
P.lmIKI,Es over geheel, of een groot deel vun Lycie geheel'scht ~ 
Su laat hem oorspl'Onkel~jk in l\1asicytos tehuis hehoorcn, doeh 
dan konillg van Xallthos iu Kragos worden door huwelijk met de 
erfdochter van die st.ad. - Een monogram op ecn munt., duidt naar 
SIX verllloedt, Kandyba aan eveneens een stad in Masicytos; daarmee 
hangen door typen, ja door het gebruik van den zclfdcn stempel samen: 
Ddellevcles, rrelebeïs, Erbiu1Il\, Aryotcs. \VelIieht ziju dit, - mecllt 
SIX, - alle koningen van steden uit dcn omtrek van .Kaudyha. 
Men gevoelt het, dat hangt vóór alles af van de vmag of dat mono
gram werkelijk gocd verklaard is; SIX zelf is daar niet ~eker op. 
Maar dat nog daal' gelaten, waren het wel allemaal koningen? 
rrelebei en Erhinnna komen tegclijk op één munt voor. ~rwce 

koningen op één munt, hoe gaat dat? DEECKE echter beweerde 
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dat ErbilllHt geen koningsllaam was, doch da't het bcteckcllde "in
\VOller der stad Erbbi", Zoo sehijllt het begl'ijpelijk: op de munt 
staat ,,'l'eleheï de Brbinllnat." Maar die stad Erbhi waar ligt die 
ergens? lIet moet dan een dier steden in den ollltrek vall Kaudyha 
zijn. Is er onder de bekende Grieksdlc namen VHn stcdclI uit die 
humt niet ecu te vinden, die het Grieksdi van dat Lycische El'bbi 
zijn kan? ~IX. vindt niets heters dan 'l'rebenna, Trebendai. Men 
gewclt, hoc groot de onzekerheid nog altijd is, en ~JX zelf was er 
verre yall daml groote waarde Han zijn voorslagen tc hechten. Toch 
laat llÏeh zelfs in deze dllistcl'Ilis het groote hoofdfeit wel weer onder
scheiden, dat er koningen waren die munt sloegen cn stedell waarill 
Ulunt geslagen werd. 'Vel is naderhand geblekcn dat SIX die ten 
onrechte in den omtrek van Kandyba zocht. Ook de verklal'illg 
nm die twee legendcn op ét~n mUlIt was in heginsel juist, alleen 
kwam later uit, dat juist olllgekeerd EltllENNA dc koning en 'l'elebcï 
de stad was ell wel de bekende stad 'l'elmessos geheel uit de huurt 
nUl Kandyba. l\lcn krijgt hiel' ecu blik op de moeilijkhcden waar
lIlee ~IX te kumpell had. 

Ouk deze Illunten van Ddencveles eIl eOIlSOl'ten werden om den 
Athenakop geplaatst na 394. 

Aldus de hoofdinhoud vau SIX' "lllOJlIHtÏes LyeicIlJlcs". Zijn grond
fout in deze stlldiün was juist die tijdshepaling. Het vijfde-eellwsche 
lIitzieht yau den portretkop van CAIWIS had helll een oogenhlik op 
den rechten weg gebracht; de opvatting echter, hoe ()1)j uist ook, 
dat eerst na den slag: VUIl Knidos Athecnsche invloedcl1 in Lveië 

L' • 

denkbaar waren, was hem te sterk en deed hem de gl'oote massa 
del' lllullten te laat stellel1. Tn hoofdzaak echter was er van het 
gl'Oote vraagstuk wel zooveel opgelost, dat men zeker wist welken 
weg het verdere onderzoek hier had in te slaan. Na SIX heeft 
BAB~~LON dan ook lliet veel anders gedaall dan hem partieel verbe
terelI, en HU,L, ill hoevele opzichten hij ook van hem llloge zijn 
afgewekcll, behandelt deze stofte toch over het geheel in zijn 
trant. SIX is voor alle tijden de gl'Ondleggel' der Lycischc I1umis
matik geworden. 

rroch vervalt hij hijna 11 ooit tot zulke volkomen willekeurige 
gissingen als hier; als voorbeeld stl'ekke dat huwelijk van KUPERJ.l.I 

met een geheel denkheeldige erfdochter van Xallthos. Ook laat de 
uiteenzetting z~iner mceningen aan geleidçlijkheid en duidelijkheid 
hiel' meer te wenschen over, dan in bijna al zijn overige geschrif
ten. Dat is alles zeer goed te begrijpen; hij had een taak te ver
vullen, waartoe eigenlijk nog de gegevens ontbraken. De Ly
cische epigraphie was nog zóó in haar opkomst, dat van vele let-
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terteekeus de waa,rde nog niet behoorlijk was vastgesteld; zeer 
vele Lycische munten waren nog llÎet uitgegevell of slechts zeer 
sleeht beschreven. Dit echter maakt onze bewondering slechts groo
ter voor hetgeen met zLllke middelelI bereikt werd. Sn zelf even
wel was veel dieper onder den indruk zij nel' tekortkomingen dan 
onder die van zijn succes. Aan het slot zijllel' studie klaagt hij 
j \list over de on voldoende kennis van het munten-materiaal cu hoopt 
hij dat het werk op deugdelijker gegevens dan hem ten dienste 
stonden, zal kUllllen hervat worden. 

Hij zelf stelde zich voor dat te doen, doeh h\j begreep dat h~i 

den tijd moest afwachten. De Lycische studiën maakten sedert 
kraehtigell voortgang; in 1 S 8 9 vertrok de tweede Oostemijksche 
expeditie; uien we iuscriptit\ll kwamen aan het licht; na eenigen tijd 
kon KALIl\KA met de bewerking van een nieuw corpus illseriptio
llllHl aanvangen. SIX hield zich van alles op de hoogte en wisselde 
met vel'schillemle geleerden die aan deze tak van studie arbeidden, 
brieven. De meer hesproken hriefwisselillg' met 1MBER'f ook uit dien 
t~id iî-i zelfî-i vrij omvangrijk. Men ziet daaruit hoe diep SIX onder 
den indruk was dat men op ecu terrein verkeerde, waar de verlei
ding tot ill de lucht hangende conjecturell al zeer groot is. Her
haaldelijk waarschuwt hij er hlBJm'l' el'llstig tegen. De slol'digheitl 
in de behandeling yan het materiaal van sOlllmige Illede-arbeiders 
is helll een 0TUWc!· erwol'den - lllecnt hiJ· - vaak mcellilwcn " ö' , b 

geuit die niet verdienen, dat men el' kennis van neemt. SIX die iJl 
zij 11 geselu·iften nooit in een polemischen toon vervalt, zegt hiel' 
tegenover een vriend zeer duidelijk, wat hij van dezen en gene 
denkt. Sorns is h~i er moedeloos onder, dat met dUe illspalming nog 
zoo weinig hereikt werd, dan echter brellgt een nieuwe heerlijke 
sehoone vondst hem in verrukking; doch nooit, als z~jn gezondheid 
en omstandigheden het hem toelaten, is eenige moeite hem te veel. 
Meerdere brieveu zijn kleine verhandelingen over tal van lastige 
kwestiën. Sn was, --- dat blijkt in die conespondclltie meerma
len, - hang voor den schijn zelfs vall onbeleefdheid. Hij vermeed 
gaarne wat de gevoelClls van anderen kou kwetsen. Doch z~in mee
ning zegt hij bnmRl' in alle opzichten vr\j en frank. Er is geen 
spoor van het maken van complimenten; hij zegt wat hij waar 
vindt, onverschillig of het lof of blaam is. Ook bij deze weten
schappelijke samenwerking, al geschiedt z\i in hrievell, doet zich 
het verschijnsel voor dat cr twijfel ontstaat bij wicn het denkbeeld 
het eerst is opgekomen. Er wordt een conjectuur gemaakt CAS At:

HONrS waardig: de afschrijvers hebben het KuplpYIITK.Oq "1:iK..x bij llE
IlODO'fUS verkeerd afgedeeld; het moet gelezen worden KVpEplIlq KOITITfK.a. 
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El' heeft geen KrB1<~RI\I~KOS zoon van 8IKA bestaan, doch wel een 
KrBERNI~ zoon vall KOSSIKA cn het venlloeden komt op of niet die 
KrBEH'\IS de (;"iekschc VOl'lII is van den ons zoo wel hekcnden KUPl<:RJ.J.I. 

lAWEItT deelt die IllceJling, volgens hem van 8n::, aan llAIH:WN 
mede. Deze lIlaakt die, altijd als die van SIX, door den druk be
kClld 1). Dit i~ 81X bl~ikbaar eer~t ontgaat!. Hij weet niet ander~ 
of de eillelldatie is van hIBEttT. Later, ah; er eene inscriptic gevonden is, 
waarop ll(~ door eonjectllur hcrstelde naam K~'T'T!xx werkelijk voor
kOlll t, felióteert ~IX zij 11 vriend met d ie treffende bevestiging van 

zijn yond:-:t 2). "Maar dic Hmdst is van u," hceft hIBEttT hem klaar

hlijkelijk geulltwoonl. Sn maakt de kwestie uit met deze woorden: 
~ll~llle que la reeherdw de la patemité sort interdite, i1 ne me vient 
pas à l'esprit d'adopter COIllIllC mes propres tilles vos lumineuses 
id(~es et ingenieuses trouvailles" 3). 

Merkwaanlig is echter de hriefwisseling met humR'l' vooral daarolll, 

ollldat zij OIlS f-;lx in zij u geestelij keil arheid als het ware otllllid
del ijk te aanschouwoll geeft. Tal \'an luededeelingen in deze brie
\'en, verhonden met de onopholldel\ike veranderingen aangehracht in 
zij 11 handexemplaar van de "Monnaies lyeieJllles" tOOllCll OIlS, hoe 
voortd urend hij hezig was zijne llleenillgen te herzien. Ook zien 

wij allerlei nieuwe denkbeeldeu om zoo te zt'ggen als uit het hoofd 
HW den schepper voor den dag springen. Versehillende ti walingen 
wenlell spoedig afgelegd. Dat hij den naalll, diell hij twijfelelld 
Cariva of Cm'iva las, toch hij slot van rekenilIg verkeerd gelezen 

heeft, heeft hij blijkhaar al spoedig ingezien. De Ilaalll luidt Keriga 

of Kariga en is geen vrOllwellllaalll; hij is ltiets anders dan het 
Lyciseh voor dien Kxp!xa.;, dien Sn zelf in het Grieksr:llC vers op 
de stele van Xanthos hersteld had 4). Su is er Il\IBlmT zeer dank
haar voor als hij hem aantoont dat 'releheï, dien hij immers tot 
kOlling gellHulkt had, ecu stad is 5). Ook tot het iuzieht van zijll 

hoofdfout is hij gekomen; voor zoover ik kan ltagaall geheel zelf
staJl(lig Ü). I-lij zag in dat de meeste Lycische koningcn ongeveer 

1) l'erses AchémenideF, p. XCIII. 
2) Brief van 15 :.\lei 1898. 
') Brief van 26 Mei 1898. SIX had wel gelijk. Reeds in een brief van Hl Oct. 1890 

vind ik (Ie emendatie vermeld als eene van IMBEltT en bevestigt SIX de identificatie van 
Kuoerniti met Kuperlli door te wijzen op een Karischell tusschenvorm Kuprini. 

") Voor Sn is dat blijkbaar reeds een bekend feit, 2 Jan. 1893. 
5) Briefkaart van 27 Juni 1893. 
0) Een absoluut bewijs kan ik niet leveren; iu een brief echter van 2 Jan. 1893 

stelt hij Carois tegen 430, juist de tijdsbepaling die de ware gebM.en is, en weet hij 
zeer goed dat de Athella-kop de munten kort na 465 plaatst. Babelon's boek nl'erst's 
Achém." is van April 189B. De wijze waarop hij in dien brief over die zaken spreekt 
doet niet denken, dat hij mededeelde wat bij vall anderen hoorde. 
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een halve eeuw oudcr zijn dan hij had voorgesteld, nog voor in 
18\)3 RABJ<:I.ON deze betere tijdsbepaling invoerde. De munten lIlet 
den Athena-kop, waarop ook dat Carois-portret voorkomt, welks stijl 
hem een oogenblik aan de 5" eeuw deed denkcn, behoorden ook 
in de 5" eeuw tc huis. Immers men kan dic Athena-kop millstem 
evcn goed verklarcn na 405 toen LycÎÖ tot den Attisch-Delischell 
hOlld toetrad, als na ~H)4·. Sn bcgrijpt niet hoe hij zich zoo heeft 
kIlllIlelI vergissen 1). Op éénmaal echter schijnt hem llU een licht 
op te gaan over eenc andere kwestie, waardoor ook die tijdsbe
paling weer bcvcstigd, en een llieu w middel van classificatie gevon
den wordt. Al lang had hij zich afgcvraagd: hoe komt lJet dat 
vele Lycische ltllwten het. Lydische, andcre het Euhoeisch-Attisch ge
wicht hebbelI? Het antwoord schijnt hem lIU lIiet moeil\ik meer. 
Lydisch gewicht hadden vooreerst de muntelI yóór 4G5; het At
tisehe nemen zij aan bij cle aansluiting aan den Attisch-Delischell 
ho])(1 in dnt jaar, om als zij + 440 daal'vnn afvallen, weer tot het 
oude Lydische terug te kcercn, waarbij ze dan tevens een type van 
Salllos, dat toen eveneens vfln Athene ftfviel, een leeuwenkop, aallllCmCll. 
Sn;: merkt verder op dat, nu de mceste Lyeische vorsten naftr boven 
in den tijd zijn opgeschoven, de geboorte vall de Lycischell koning 
PERIKLES, juist in den tijd moet vallen toeH Lyeië nog trouw aall 
Athene was, en dat er dus alle grOlId bestaat om den heroemde 
Atheller voor den peet van den Lycii~r te houden. Sn: stelt onlllid

dellijk een uitgebreid llumismatisch onderzoek in O!ll te zien in 
hoeverre de Lycische munten met Attisch gewieht zich in het tijd
vak van Lycil~'s deelgenootschap aan den bond laten inpassen, en 
de andere daarvóór en daarna plaats knnnen vilHlen. H ij deelt 
aan IMBl<m,T eene proeve van classificatie mede, die het nieuwc gevoelell 
volkomen schijnt te bevestigen 2). Il1middels schreef SIX er ook over 
aan BABl~LON, die er zich bij aansloot. Ook llILT, heeft er kelluis VHn 
gekregen; hij spreekt er over in zijn catalogus van de Lycische IllUlItcn 
van het Britsch Museum 3) en maakt tegellwerpillgen, die zoo ver ik na 
kan gaan, niet voldoende zijn om de kwestie VUil de haan te schuiveJl. 

Het was SIX niet gegeven zijn voornemen ten uitvoer te leggen 
en een nieuwe uitvoerige studie over Lycische numismatiek uit tc 
geven; slechts publiceerde hij enkele opmerkingen daarover in 18~)8 
in eelle serie van studiën, die wij straks bespreken zullen 4). De 

') Brief van 11 Jan. 1894. Je ne comprcnds pas maintenant commcllt j'ai {lu me 
tromper de telle manière. La différellce est bien Irop grande. 

S) Brief van 11 Sept. 1894. 
3) Introd. XX. 
') Monn. inéd. et incert. Nnm. Chr. 1898, XLV. 
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ontcijfering der inscriptiën had in den laatsten tijd cenige vorderingen 
gemaakt en zoo was het SIX nu mogelijk het reeds in 1 SG8 door 
hem verkondigde beginsel van elassificatic in bijzonderheden nauw
keurig vast tc stellen: de overgroote meerdcrhcid dcr muntlcgenden 
zijn vorsten namcn, niet zcldcn wordt de naam van dc stad el' aan 
toegevoegd, sOl1lt~ids komt deze ook alleen voor. Deze stadsntlmcn 
echter hehhcn nu dcn eelle dan den anderen lHlUll\val, ook wel is 
hUil VOl'lll adjeetiviseh, wodat de betecklmis dan hijv. wordt de 
"Xunthische" de ,,'rell1lessische", versta "munt". 'rot voorzichtig
heid moet het vermanen dat zulke adjectivische uitgangen ook wel 
achter vorsten namen voorkomen; zoo wordt b~iv. de Illunt van 
z:ekel'en vorst ATl'MPARA de "Atumparavische" genoemd. Ook tracht 
~JX thans de regeeringsjaren van verschillende kOllingen sedert de 
aansluiting vall Lycii; aal! den Attiseh-DeliseheJl bond meer nauw
keurig VHst te stellen. Ook hier maakt hij de opmerking dat de 
Lykii;r PÈRIKLES in tIen tijd van den grooten Atheller moet gehoren 
Ûjll cu deze dus waarschijnlijk zijn peet geweest is. Dat de stele 
"'lil Xanthos gebeurteuissen vermeldt die in de 5" eeuw plaats grepen 
staat thans boven bedenking; el' zijn er zelfs bij die door 'rnUCrJHDES 
vermeld worden, zoo - dit was gebleken uit een zin door BUt;QE 
ontcijferd, - de nederlaag van den Atheenschen strateeg MELf:
SANlmos in 4:2H. 

In 1 \)01, twee jaren lta SIX' dood verscheen het Corpus van 
KALINKA, UIen kmI daarin zien hoeveel de epigraphie aan de numis
matiek te danken heeft, en de Lycisehe nUlIlismatiek, dat is in de 
allereerste plaats SIX. 

rroch nemen de Lycische sttuWin in de laatste tien jaren zijns 
levens sleehts een betrekkelijk klein gedeelte van zijn tijd in heslag. 
N u eens trekken de KreteHsisehe hiel'oglyphen zijn aandacht en wijst 
h~i l~vANS den ontdekker daarvan op een plaats hij DJODOROS CV, 74), 
waar een herinnering aan dat oude sehrift bewaard wordt, dan 
weder maakt hij eelle "excursie", - zoo noemt hij het zelf, -
lIaal' het alphaheth der Celtiberiërs 1), of zijn het de nieuw gevon
den fragmenten van Bakchylides, wier lectuur hem het grootste ge
noegen verschaft 2). Met JENSf~N onderhield hij eene levendige 
briefwisseling over de Hittitisehe inscriptiën, met MARQUART over 
de numismatiek van verschillende vorsten van Iran in het tijdvak 
na ALEXANmm den Groote. Daaromtrent nu was het dat Dr. MARQUAlt'l' 
de goedheid had Illij uitvoerig, ook door meerdere uittreksels uit 

') Brief aan IMBEBT van 11 Jan. 1894. 
') Brief aan lMUERT van 5 Jan. 1898. 
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brieven in te lichten. Ik vál er even bij stilstaan om te doen zien 
wat zulk een correspondentie te beteekenen had. 

De Seleuciden, de opvolgers van AI,EXANDF.R over gauseh Aûi', 
waren niet in staat in dat groote gebied zich te handhavcn. Vooral 
ook in het Oosten, in het verre Indii; en op de hoogvlakte vall 
Iran, verhieven zich allerlei zelfstandige vorste!l. Van deze ver
wierven de Arsaciden in Parthiö zich eene opperheerschappij over 
vele andcrcn; tot zekere hoogte kan men zeggen dat in hen het oude 
Persische rijk van CYlU;S en DARIUS weder herboren was. Na den 
volkomen olldergang van het Seleucidenrijk stond dcze Parthisclw 
heerschappij als een gelijkgerechtigde groote mogendheid tegenover 
het Romeinschc rijk. 

Ongelukkig laten hij dit zoo interessant stuk wemldgeschiedenis 
de bronnen ons maar al te zeer in den steek. Inhecmsche annalisten uit 
den tijd zelf hebben de Parthen zeker niet gehad. De latere Persiseh
Arabische overlevering over dezen tijd geeft slechts uiterst weinig. 
Verreweg het vooruaamste wat van Grieksche of Homeillsche werken 
over deze geschiedenis tot ons gekomen is, is het vrij dl'Ocvige 
overschot van het boek van 'ruoe us POMPE.JtJS in J llS'l'INllS. Niet 
zonder helang zijn de Babylonische tafeltjes met spijkersehrift waarop 
de Parthische koningen lllet hun titels vermeld worden ollder bij
voeging meest van twee jaartallen, één volgens de jaartelling del' 
~elellciden, een ander volgens die del' Arsaciden zelf. Jammer ech
ter dat iedere koning bij zijn troonsbestijging den naam AltSAKES 
aallllam en Z\j op deze tafeltjes hijna uitsluitend met dien naam, 
niet met hun oorspronkelijken, ons in vele gevallen van elders, 
meest uit J ustinus bekend, genoemd worden. 'roch doen deze 
tafeltjes met hare dateeringen ons eenigszins de geschiedenis der 
titulatuur kennen en dit is niet zonder belang. Zoo noemen deze 
vorsten zieh bijv. eerst eenvondig "koning", later als zij hunne 
opperheerschappij over anderen heginnen te vestigeJl "koning der 
koningen" en een tafeltje wijst. nu aan, wanneer dat preeies ge
schied is, namelijk in 108 v. Chr. d. i. onder MI'rRIlADATl~S IJ. 

Gelukkig echter hebben wij van AnSACIDEN en andere heerschers 
van Iran munten en deze lieten zich, zoo het scheen, behoorlijk 
classificeeren; ook droegen zij opschriften in Grieksche of Ammeesche 
I ett.ers. Gelukkig, ja maar ook op deze munten komt bijna uit
sluitend slechts de officieele naam Arsakes voor en de Arameesche 
opschriften waren niet behoorlijk ontcijferd. ,.y el dragen de ver
schillende Arsaciden hier niet slechts een titel, doch ook een 
Griekschen bijnaam, doch wij weten weder niet van elders welke 
vorsten die verschillende bijnamen droegen. 
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Zoo stonden de zaken toen dr. MAUQUART privaat-docent tc BOlln, 
later tc 'l'ilbingcJl, thans werkzaam tc Leiden, ecn der heste ken
lIel'S YIUl de geschiedenis YIUI \Yest-Aziö, zieh meer bijzonder lIlet 
de studie der Parthische geschiedenis ging hezig houden. Dr. MAR
QI A R'l' zag spoedig dat die elassifieatiön, die dnar zooals een van 
zelf sprekende r,aak werden voorgedragen, geheel OJljuist waren. 
Zoo trof het hem, dat reed~ aan MI'I'HRADA'I'ES J (AnsAKEs VI) l1Iun

tpll met den titel "koning del' koningen" werden toegekend, ter
wijl l\IJTHRADAT}~S Il (ARSAKES IX), die volgeJls dat tafeltje juist 
het eerst dien titel aanJlHm, geen eJlkele lllunt daarlllee verkrijgt. 
Nog andcre tastbare onjuisthedcn werdcn dool' llem opgemerkt en 
reeds zag hij hier eJl daar iets van den weg waarop verbetering" was 
aftil te brengeIl. Zoo vroeg hij zich af, of niet eenige mUIlteIl, 
waarop de bijllaam eE~"iT;';p voorkwam, die aan PHRADA'rJ-:S I, voor
ganger yan MITHRADATES I waren toegeschreven, op diens opvolger 
PlIIU.IHTES II behoorden te worden overgehracht. Van diens vader 
toch Mrl'ltADATES I is het waarsch~jnl~jk dat hij ed; genoemd werd, 
zood at zijn :won gezegd kon worden een god tot vader te hebben. 
Toeh liet ûch ook dat pUlIt nog 11let tot volkomen klaarheid bren
gen. Nog sleclttcr dan llIet die der Arsaciden mUIlten, stond het 
met de elassifieatie van die uit andere streken van Iran, vooral 
van die van PerziiS. MARO,I'AR'I' hegreep, dat zonder de hulp \'HII 

een numismaat de zaak niet tot een goed einde kon gchracht 
worden en wendde zieh tot SIX, die hem, - aldus schr~jft hij 
mij, - "durch seine prächtigen Arheiten über die Satrapellllliin
zen 1) bekanut war," in dc hoop "ihn ;.;u hewegen sich dcl' ver
lassenen N umisllmtik der Arsakiden anzunehmen", der ArsacidelI 
en ook die van het overige Iran en van westelijk VoorindiiS. 

Zijn hoop is 11 iet heschaamd, SIX zag onmiddelijk, dat MAR
QCART gelijk had ell eene juiste classifieatie dier muntsoorten nog 
moest gemaakt worden. l~r volgde danrop een gemeenschappelijke 
werkzaamheid door middel van brieven en briefkaarten waarbij VHn 

weersllijde een groote historische kennis cn flair in hct ontcijferen 
van opschriften in het veld gebracht werd, eu de ontznchl~ike lIU

mismatische bedrevenheid van den eenc op merkwaardige wijze door 
de taalkennis van den andere werd &'tngevuld. 

SIX bevestigt MAltQUAR1'S vermoeden dat ARSAK1<:S 'rHlWPA'l'Olt 

MITHHADATES' zoon PHRADA'I'ES IJ was. Deze echter heette ook NIK~:
PHOROS. El' zijn toch munten met dien bijnaam, waarop aan de 
achterzijde het wapen van den Seleucide DEMETRIOS IJ Nikator 

') MARQUART dacht natuurlijk hierbij vooral aan "Ie Satrape Mazaios". 
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voorkomt: Demeter zijn naamgodin, voorgesteld als godheid der 
ovennnnlllg. Nu overwon PHItADATES TI met dien DEl\IETRIOS als 
bOlldgenoot diens broeder AN'I'lOCHOS VII. Begrijpelijk is het dat 
hij daarop dien titel vlY..l1qJdpc; aannam en dat het munt beeld van 
den bondgenoot, hier ook op zichzelf zoo toepasselijk, op de munten 
verschijnt van hem en zijn opvolger. 

Merkwaardig is het verder hoe heiden als het ware op denzelfden 
dag en hetzelfde uur tot liet inzicht komen dat .MARQUARTS oor
spronkelijk bezwaar, dat aan MrI'HRADATIIS I munten met den titel 
"Koning der Koningen" waren toegekend, terwijl MI'rIlRADATES II, 
de eerste die, zooals w~j zeker weten, dien titel droeg, er in het 
geheel geen verkreeg, - eenvoudig behoort te worden opgeheven 
dool' die munten van den eersteIl op den tweeden MITHHADATES 
over te breugel\. Sn stelt de numismatiek van den eersten .Mrl'HRA
DATES vast. H\i gaat daarbij uit van die munten die om de 
daarop voorkomende jaartallen met zekerheid aan dien vorst wor
den toegekel\(l. N u kunnen echter reeds op grond van de gelij
kenis der portl'etkoppen ook andere munten aan hem worden 
toegeschreven. Een treffende bevestigillg krijgen dergelijke toewij
zillgen doordien op munten met zulk een portretkop aau de andere 
z~jde de rijdende Diosknren voorkomen, een ll1unttype van EUKRA
TID]l;S van Baktrie; deze echter werd volgens STRABO en .JusTINUS 
juist doOl' ~lI'l'HRAnAT},s 1 ovel'\\TOnllen, die dus blijkba.'îl' z~in munt
teeken heeft ovel·genomell. Zoodra llU echter de serie van werke
lijk aan Mn'HRADA'l'ES I toebehoorellde munten volkomen vaststond, 
vielen die met "Koning der Koningen" er als van zeI f tnsschen 
uit. Reeds de portretkop is een andere; st~il en bewerking spre
keu voor lateren tijd. 

Die portretten van MI'I'HRADA'I'ES I toonen hem op verschillenden 
leeftijd. Klaarblijkelijk heeft hij in zijn jeugd de tiara ~edragen; 
later vertoont hij een zorgvuldige haardracht met eenvuudigen haar
band. De tiara is toen zonder twijfel voor goed afgeschaft; op 
één munt ziet men aan de eene zijde een kop met hac'trband, aan 
de andere een met tiara. Nu zijn natuurlijk de munten van andere 
vorsten dan MI'I'HRADATES voor zoover de daarop voorkomende 
portretkop de tiara draagt, die van MITHRADAT1':S' voorgangers. Ook 
hun numismatiek wordt daarop vastgesteld. Van den beginne af 
aan hebhen hUlIne munten aan de keerzijde een man met tiara, 
die een boog voor zich uithoudt, zittende op een omphalos. Geheel 
op dezelfde wijze zit Apollo met een boog eveneens op een ompha
los op munten van ANTIOCHOS 111 en diens opvolgers, en zulk een 
Apollo met een boog komt nergens anders voor. De Arsacidell 

Jaarboek 1902. 5 
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kunnen dus hun type slechts aan deze Seleuciden-munten ontleend 
hebben en SIX merkt zeer geestig op, dat volgens hUllne voorstel
ling Arsakes blijkbäar Apollo van zijn omphalos gejaagd heeft en 
er zelf op is gaan zittell. De tijd der invoering V/ln die type staat 
dus vast, op zijn vroegst valt die ouder ANTIOCHOS lil. Nu echtel' 
maakt l\L<\.RQl'AR'L' dadelijk de opmerking dat de Arsakide met den 
boog, die men daar zoo brutaalweg op den zetel van den god der 
Selellcidische munten plaatst, niemand anders zijn kan dan de tot 
god verklaarde grondvester nel' dynastie, en wijst hij er op dat de 
Per,üsch-Ambische overlevering omtrent de Ars1kidell den eerste 
uit dat geslacht met een naam noemt die "schutter" beteekent, en 
dat zij de beide eerste dier vorsten met sterren vereenzei vigt 
die, zooals hun naam bewijst, wedertnn als schutters gedacht 
werden. 

De munten uit het Perzië van dien tijd waren vooral onbruik
baar omdat de lezingen die men voor hare opschriften in Aralllee
sche letters had voorgeslagen eenvoudig belachlijk waren. Zoo kon 
geen Per"iseh taalkenner iets van een naam Zatlll'dat makelI. SIX 
echter leest Watapradata, Grieksch Autophradates, een gewone Per
zische lIaam; h\1 beteekent, - merkte MARQl'ART dadelijk ol', -
"door den windgod geschapen". Ook uit andere monsters van lezin
gen komt diezelfde naam voor den dag. En dan wat staat cr aehter 
dien naam? ~.Een titel eindigend, - meent SIX, - met Auahita. 
Priester dus of iets dergelijks van Anahita en Six haalt dadelijk 
mUIlten uit Lydië aan, waarop een priester met hetzelfde hoofd
deksel naast de Persische Artemis, d. i. Anahita staat. Maal" nu weet 
MARQUART weer wat de door SIX ontcijferde titel beteekentj het is 
"bewaker van het vuur j" "van Anahit.-'1" dus. MARQUAR'L' meent 
dat één letter anders moet worden gelezen, waardoor het wordt "der 
Goden." Dat echter doet er weinig toe; tot die Goden behoorde 
zeer zeker Anahita. Ook nog in veel lateren tijd werd in Perzië 
Anahita als zeer bijzondere schutsgodin van het rijk vereerd. Boven
dien ontcijferde MAltQUAR'f op dergelijke munten den naam van de 
plaats waar zij geslagen zijn: Pärsa-Stachra "burcht der Persen." 
Dit is dns de iuheemsche llaam voor de Persische hoofdstad die 
de Grieken sedert AUllXANUER den Groote Persepolis noemden; tot 
nog toe was die geheel onbekend. 

Nog andere namen van Persische hooge priesterlijke vorsten wor
den ontcijferd en SIX ontwerpt zelfs een voorloopige lijst dezer met 
de verschillende Parthische koningen gelijktijdige beheerschers van 
Perzië. 

Van groot belang achtte MARQUART een paar eigenaardige goud-
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stukken met Arameesche legenden. Hij vestigt er SIX' aandacht op. 
Deze merkt op dat het daarop voorkomende vierspan geheel het
zelfde is als dat op de munten van ANDRAGORAS, beheerscher van 
Parthië vóór de Arsakiden. Van lieverlede ontcijfert MARQUART dan 
de legende: Wachsu warja (Oxyares), - d. i. bezitter van onge
hoorden waschdom, - van H yrcanië, en nu reconstrueert hij met 
behulp van een aanwijzülg bij JUSTINUS de geschiedenis zóó, dat na 
den ondergang vall ANDRAGORAS zich een Hyrcanisch rijk gevestigd 
en nog eenigen tijd staande gehouden heeft. Sn is het daar geheel 
mee eens, ruimt eenige bedenkingen op die bij MARQrAR'f nog 
bestonden, en werkt diens denkheelden in bijzonderheden uit. Een 
later ontdekte Syrische bron (JAcOB VAN EDEssA bij l\hcHAEL den 
Groote) deelt die gebeurtenis geheel zoo mee als MARQVAR'l' die, uit
gaande van eene opmerking van SIX door combinatie had vastgesteld. 

Ik behoef wel niet te zeggen dat bovenstaand overzicht slechts enkele 
groote hoofdpunten even aanroert. Gelukkig stelt Dr. MARQUAR'J' zich 
voor bet resultaat dezer gemeenschappelijke onderzoekingen door 
den druk openbaar te maken. De brief waarin SIX MARQTJARTS 
ontdekking van een Hyrkallisch r\ik behandelde, was de laatste, die 
over dezen tak van onderzoek gewisseld werd. Drie maanden had 
die correspondentie geduurd, van Jan. tot April lb96. De omstan
digheden verhinderden Dr. MAUQPAltT zich verder met deze studie 
bezig te houden; we) werden er nog brieven gewisseld over andere 
onderwerpen. "Ehe daran zu denken war," - schrijft Dr. MAR
QUART, - "diese t;tudien wieder aufzunehmen hatte mir del" 'rod 
den Bundesgenossen auf dessen" Mitwirkung ieh aueh für die end
guitige Bearbeitung gereclmet hatte entrissen, nach meiner Ueber
zellgung ein ullersetzlicher Verlust fur die vVissensehaft." 

Van al die bemoeiingen echter in de studeerkamer kwam nage
noeg niets in het licht, dan die enkele opmerkingen omtrent Lycië. 
Een artikel o\'er die munten van Hyrcanië dat hij olltworpen 
had "statères d'or au quadrige au galop" bleef ongedrukt 1). Ook 
was de hoofdarbeid in dit laatste tijdvak van SIX leven eene 
andere. In 1887 namelijk was HEADS historia nummorum ver
schenen een omvattend handboek van numismatiek, het product 

1) Ik vernam dit van Dr. MARQUART wien het door 8lX werd medegedeeld en die 
zeer betrenrt dat bet ongedrukt bleef; het was bestemd voor de "Mounaies Grecques 
inédites et incertaiues". Ik geloof wel te kunnen raden waarom 8lX het terughield. Hij 
wilde MARQUART niet in den weg treden. Ter loops vermeldt hij bij een ander onder
werp (Num. Chr. 1898 p. 224), die munten met het vierspan met onontcijferde vorsten
naam en merkt hij op in een noot "les vrais noms de ce satrape et de sa satrapie ont 
été reconnus par M. MARQUART, qui, j'espère, publiera bientOt sa decouverte". 't Is weer 
geheel 81x. 

5* 
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van veel studie. ~IX vatte tocn hct plan op dat werk uit de massa 
van zijn eigen aallteekenillgen acm te vullen en te verhetoretl. '1'e
gelijk had de zoon het geluk in Athene voor den vader eenige 
zeldzamc of lJog 011 bekende IlIUlltcn te verwerven, die ilJ de eerste 
plaats tot vemien wdo studie aanleiding gaven. Het eigelll~jk doel, 
een aanvulling van HEAD te schrijven, werd opgegevcn doch iets 
van den geest van dezen voorgellomen arbeid lag iu z\in "lIIonnaies 
Grecqne:3 inédites et incertailles", eene reeh van studiën, die door 
hem hij tusschenpoozen van 1 SBS tot 'ns in de 1\llInismatic Chro
!lide gepubliceerd werd. 

Uit de inhoudsopgave zal men kUBnen zien over hoevele en 
velerlei onderwerpen hierin door Sn.: gehandeld werd. Niet onbe
grijpelijk speelt de llumismatiek vall 'Vest-Aziö uit. den Al'chaellle
lIiden tijd, waar omtrent hij zich zoo verdienstelijk had gemaakt, 
er eelle zeer helangr\ike rol in. Het is een wl'hazende massa vall 
fijne waarnemingèn eu scherpzinnige oplllerkillgcn, - lIU eens 
treffend juist, <lau meel' of minder waarschijnlijk, die ~IX hierill ten 
heste geeft. l\atuul'lijk zijn ook vcrgissingeu niet uitgeslotell. i\iet 
zelden komt hij terug op oude kwestiën, maal' ook geheel nieuwe 
worden aangeroerd. Uit den aard del' zan,k dmgl'lI zijn opmerkin
gen, het karakter van "addenda et corrigenda", doch herhaaldel\jk 
komen daarbij studiic;n voor van wijdere strekking. Om vooreerst 
eens bij die numismatiek vau den Achacmcniden tijd te hlijvell, 
schitterend is het wat SIX omtrent Cyprus te berde brengt. In de 
eerste plaats z~i n lIien wc hehandeling \'an de koningen van het 
Phoenicische Kition (1888 VI) 1). SIX had in zijne "series eypri
otes" de volgende reeks van die heersehe!'s vastgesteld: BAALMl<~

J.EK, AZBAAI" DEMONIKOS, l\hLKIATHON, PYMATHION. Nu werd cr 
echte!' in 1887 eene nieuwe Phoenicische inscriptie op Cyprus ge
vonden, waaruit wij leeren dat llAALMEU;K van Kition tot zoon en 
opvolger had AZBAAL van Kition en Idalion en deze wedcr tot zoon 
en opvolger in Kition en Jdalion beiden BAAI, .... , de rest van 
den naam is onleeshaar. Nu kende men den naam BAAI,RAM van 
munten, doch zonder hij voeging van het woord "koning"; even~ 
zoo van inscriptiën; op een daarvan zelfs als vader van MILKI~ 
ATHON den koning. 'Wat wonder dat EnTING eu anderen de lacune 
aanvulden tot RAAJ,RAM, die dan in de koningsrei tusschen AZBAAL 

en MILKI.\'rHON diende te worden ingeschoven. Een nader onder
zoek van den steen echter toonde, dat er gestaan moet hebben 

') Ik citeer telkens den jaargang van de Numism. Chr. met de nummers van het 
hoofdstuk waarover ik handel. 
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BAALMELEK; er moeten dus twee BAALl\lELEKS geweest ZIJn, de 
vader en de zoon van AZBA.u. 

Sn: bevestigt dit door zijn numismatisch onderzoek. De munten 
toch die hij \Toeger aall één BAALMELEK had toegeschreven, scheidden 
zich zeer beslist in een oudere en jongere groep. Eehter had EU'l'HW 
in zoo verre gelijk dat el' toch ook een BAAI,RAM koning geweest is. 
SIX maakt een munt bekend, waarop hij koning genoemd wordt; dat 
hij op de andere dien titel mist, heeft lIiets vreemds: de vorsten van 
Kition lHlluelijk lieten dien in h (llIlIe eerste regeeringsjaren meermalen 
weg. Nu laten zieh zeer duidelijk overgangen in type vast stellen. De 
typen vun BAALMEU:K I worden overgenomen door zijn zoon AZBAAT, 
zij zijn tijdelIs diens regeering veranderd, waarsehijnlijk toen hij ook 
konillg V!ln ldalion werd; die verallderde typen gaan over op 
B.UUIELEK IT, b\j diens typen sluiten dan die van 13A.ALRAM zieh 
aal!. Zoo heeft men een gansehe reeks n!Il koningen. Op BAA J,

RAM volgt dan die MlI,KJA'l'HON, wiens vader in een inseriptie ook 
BAALUAM genoellld wordt; volgens SIX echter was deze RAAI,RAM 
niet de kOlling, doch waarsch\inlijk een neef van den koning, zoodat 
de regeering lllet l\f IJ,KIA'fHON . in eene andere linie komt. 

De tijd van deze koningen vult in het algellleen in de vijfde en de 
eerste helft van de vierde eeuw. SIX echter weet nog een nauw
keuriger tijdsbepaling vast te stellen. Van MILKIA'l'HON, die zeker 
in de vierde eeuw regeerde, zijn slechts weinig munten, en toch 
regeerde hij blijkens de illseriptiën 30 jaren. In zijn tijd valt zeker 
(387) de oorlog waardoor de Helleensch gezinde EUAGORAS mel 
behulp vall de Atheners zich meester maakte van het geheele eiland. 
MTLKTA'fHON, de Phoelliciër, zal toen uit zijn gebied verdreven zijn 
en heeft er dus geen munt geslagen. En nu begrijpen w~j ook 
op eens de beteekenis van dien koning van Kition Demollikos, dien 
Griek onder al die Semieten, hij is dool' EUAGORAS in Kition aan
gesteld, nadat MILKIATHON cr uit verdreven was. Deze echter is 
natuurlijk later, toen het gezag vall den grooten koning zich hersteld 
had, teruggekeerd. Van MILKJATHON klimt men nu honger op en dan 
valt AZBAAL ongeveer in het midden van de vijfde eeuw. Nu be
grijpen wij ook, hoe JlÏj Idalion bij zijn rijk gevoegd heeft. EUAGORAS 
opstand was een reactie tegen hetgeen in 449 gebeurd was. De 
Atheners trokken zich toen uit Cyprus terug, het Phoenicische element 
overhecrscht en AZBAAL van Kition kon zich ook meester van Idalioll 
maken. ' 

Treffend is verder ook de wijze waarop SIX aan GOJ,GOJ op Cyprus 
hare munten toekent. Een munt met HERMES aan de eene en eene 
koe aan de andere kant wordt door hem om de Cyprische letter 
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go aan GOLGOI toegeschreven, natuurlijk hypothetisch (1888 IV). 
N u vindt hij later daarbij eeu dubhelgangster llaar stijl en be
werking, doch met IIerakles en een koe. In Golgoi echter is er 
ook een beeld van HERAKLES gevonden met het Geryoneus avontuur 
op de basis en dat de graveur van deze IUunttype dat beeld gekend 
heeft, bl~ikt uit allerlei punten van overeenstemming zeer duidelijk. 
Zoo wordt dus ook de toewijzing van de eerst genoemde munt 
aan Golgoi hevestigd en blijkt het dat aldaar zoo wel het verhaal 
van HER}n~S den koeiendief als dat vau HERAKLES en GERYONIWS 
bekelld was (lSU7 XXXVIII). 

J n de laatste aflevering van deze mOllnaies illédites et incertaines, 
die van het jaar 1 SUS (XLV), was het dat zijne boven besprokene, 
laatste studie over Lycie verscheen. Reeds sedert 1887 had hij zich 
ook weder meer bijzonder met de munten van het llaburige Karië 
beziggehouden 1). Natuurlijk trokken daarbij SA YCE'S studiën over 
Karische inscriptiën in de rrransactions of biblical archeologie van 
I öS6 zeer zIjn aandacht. Vier hoofdstukken over Karische numis
matiek verschenen dan ook in de aflevering van 18~)o (XIII-XI). 
Het gelukt hem daarin vooral tal van oudere stukken, die meestal 
elders een onderkomen gevonden hadden, aan verschillende steden 
en dynasten vall Karië toe te wijzen. Zoo krijgt Mylasa, de hoofd
plaats eeu reeks munten van de oe eeuw, zoo verkrijgen ook de 
vorsten die aldaar in de 4e eeuw resideerden Hekatolllllos en de 
later naar Halikarnassos verhuisde Mausollos meerdere dan zij tot 
nu toe, bijv. b~i lhAD hezeten hadden. Andere toewijzingen doet SIX 
zeer aar~elend. In de verte is ook de Karische numismatiek geen 
veld van studie zooals bijv. de Cyprische of Lycische. Zeer karak
teristiek is vooral zijn behandeling van munten met het Grieksche 
opschrift ~ A A dool' IMHoOJo' 13LUMER en grootelldeels ook door SIX 

zelf aan SALAMIS op Cyprus toegeschreven. Sloegen echtel' Cypri
sche steden zelf munt? En hoe komt het dat de type dezer munten, 
het voorsteven van een schip op geen enkele munt van SAI,AMIS voor
komt? SIX ontdekt nu op een dier munten een monogram dat te 
hestaall schijnt uit twee letters door SAYCE als specifiek Karisch aan
gewezen. ~ A A zou dus een Karische plaats, Salmakis zijn. Doch hoe 
komt deze burcht van Halicarnassos aan eigen munten? SIX herin
nert er aan dat de satraap OnONTOBA'l'ES en MEMNON zich daarin 
teruggetrokken hebben, toen zij Halicarnassos zelf aan ALEXANDER 

') In den winter van 1886 op '87 is hij daarmee begonnen. Dit blijkt uit een brief 
aan bEERT van 13 Dec. 1887. Vroeger in 1877 had hij immers zich reeds met Karische 
munten beziggehouden. 
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moesten overlaten. 'J1oen zullen zij daar deze munten geslagen heb
hen en het beeld van den Persischen koning dat op een daarvan 
voorkomt, is dan al zeer hegrijpelijk. Men ~e\'oeIt al het treffende 
van deze hypothese, al behoeft zij natuurlijk hevestiging. 

Ook aan de IlUllJismatiek van Lydie wijdt SIX eene iets grootere 
studie; het spreekt' wel van zelf dat het stamland van de munt 
voor numismatische studie een buitengewoon belang heeft. Men 
heeft op goede gronden sommige Tntlllten aan CROESOS toegeschre
ven; andere van electron kende men aan CIW](SOS' onmiddeli.jk 
voorgangers toe. Nu zijn echter de oudste munten van de Grieksche 
stedeu in Klein-Azië, bijv. Miletos niet zoo gemakkelijk van de 
Lydische te scheiden; men is daar blijkbaar den Lydische muntslag 
al zeer spoedig gaan navolgen. SIX gaat nu de Milesisehe munten 
die hier in aanmerking komen, door; omtrent meerdere reizen komt 
hij tot geen vast resultaat, doch van een enkele serie steunt de 
toekeJllling aan Milete op onnauwkeurige waameming van het munt- . 
heeld en juist deze vinden in de munten van CIWESOS llUnne voort
zetting; SIX meent op een paar van deze den naam Alyattes te 
kUllnen ontcijferen; op een andere is misschien die van Sadyattes 
te lezen. Mag hij zich nu ook al, - gelijk beweerdt wordt, -
in deze ontcijferingen vergist hebben, de niet geringe waarsch~in
lijkheid dat deze rei Lydisch is, hl ij ft, en nu zal men, - gelijk 
Su opmerkt, - nog andere stukken op goede gronden aan dit 
land kunnen toebedeelen, illdien deze zich min of meer als voor
gangsters bij deze nieuw dool' hem ontdekte serie aansluiten. 

Onder de talrijke kl'eine vorstendommen, die zich in de schaduw 
van het groote Archaemenidenrijk vestigden, waren er ook van Griek
sche heerschers. SIX hespreekt de munten van twee zoodanige vorsten
huizen (1890 XX). In Mysië regeerden sedert den aanvang van de 
vijfde eeuw de Spartaan DKMARATOS en de l~retrier GONGYLOS, beide 
opgevolgd door hunne nakomelingen, de Demaratiden, zooals blijkt 
uit een plaats van X1<:NOPHONS Hellenica 111, 1, 6 1), in de steden 
'l'euthrania en Halisarna, de Gongyliden over Pergamos en omliggende 
steden; oyer deze laatste toch regeerden kort na 400 v. C. GON
GYLOS' zoon, GORGION en de jongere GONGYLOS, zooals uit diezelfde 

') /Utl ",,sAfI; nip'Y«(.I.DV (.I.ÈV É"Dr;~«V ",pD~ÉA«(3E (Thibron) /Utl TEU9p«vl«v "«I 'AAftr«pv«v, ibv 

E"pu~f:1Év'1; 'TE ,,«. npO"Aij; ~PXov 01 ,t",è A'1(.1.«p~'TOU 'TD;; A«"E~«I(.I.DVfDU. REINACII en BABEI.ON 
leiden hieruit af dat de Demaratiden Eurysthcnes en Prokies ook in Pergamos geregeerd 
hebben. Mij dunkt SIX' interpretatie (waarin hji overeenstemt met TIIRAEMER) is de 
eenige juiste en ik wordt in die meening bevestigd door het geheel onbevangen oordeel 
van een onzer beste Hellenisten, dien ik er over raadpleegde. De regeering der Gongy
liden over enkele steden wordt verder op door XENOPIION te dier plaatse venneld. Zie 
BAB. Mel. num. 2e ser. p. 186 vlg. en Pers. Achém., p. LXXI. 
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plaats der Hellenica blijkt, - in Pergamos zelf, zoo het schijnt, hun 
moeder HIU,J.AS; bij haar toch logeerde in die stad ongeveer terzelfder
t~id XEl\OPHO~, zooals deze zelf verhaalt in zijn Anabasis (VII, 8, S). 
~ u publiceert SIX een paal' munten op ééne waarvan de llaaw 'l\m
thrania voorkomt, hl~ikbaar munten van een Demaratide, - SIX denkt 
aan een PROKLES, schoonzoon vall ARISTOTELES, - en verder eenige 
tamelijk oude met het opsehrift Pergamos, zoo hij meent van Gongy
liden. Op deze laatste munten staat het portret vall een olld vorst; 
iets jonger komt diezelfde kop voor op een electron mUlIt, die de 
duidelijke kellteekenell draagt vall iu Mytilellc geslagelI te zijn; SIX 

neemt aan dat de Pergameensche vorsten ook wel aall ateliers in 
den vreemde munt bestelden. De dynast op die munten is de oude 
GONGn~OS; zij seh~jllell Sa echter niet oud genoeg om door dezen 
zelf geslagen te Z\jll. Zijne vrouw l-lELJ.AS 7Atl ze geslagen hebben; 
van haar zou het niet bevreemdend zijn dat zij het portret van 
haar man, den vestiger der dynastie, daarop liet plaatsen. 

BABELON kwam daartegen op 1). Hij verklaart de plaats der Hel
lenica zóó, dat de Demarntideu ook in Pergamos geregeerd hebben, 
voor de Gongyliden blijven dan slechts de kleine omliggende 
plaatsen over. De munten ran 'reuthmnia kent hij aan een oudere 
Demarntide toe dan SIX gedaan had en wel aan ecu PnOKl.l<:S die ± 400 
leefde; van diens broeder l~uRYSTHIWS zouden dan de munten van 
Pergamos zijn. Voor een van GONGYLOS zonen, voor GOUGION vindt 
hij dan munten door dezen zoo gOèd als zeker in zijn nederige 
woonplaats bij Pergamos geslagen. 

SIX behandelt de kwestie dan later 110g eens (l8U4 XXII1). 
Hoofdzaak is het voor hem BABIU,ONS tegeJlspraak te bevestigen. SIX 

wijst aan, dat he hal re GORGION ook diens broeder de jongere GON
GYLOS munten liet slaan niet als beheerder van Pergamos, dus ook 
wel als die van de kleinere steden. Hij geeft een nieuw bewijs 
dat de munten van 'l'euthranië terecht door BABELON in afwijking 
van hem zelf aan den PROKIJES van + 400 waren toegeschreven. 
Hij toont aan dat de munten van Pergamos toch onder moeten 
zijn dan hij gemeend had, dat zij niet door lIEr,LAs kunnen geslagen 
zijn. Zij zouden dan van den ouden GOKGYLOS zelf kunnen zijn. 
Doch BABELON beweert, dat in Pergamos de Demurntiden regeerden, 
niet de Gongyliden en de;r,e munten van EI}RYSTHIWS zijn, den Dema
ratide. Dit laatste is zeer zeker niet waarschijnlijk, want die Eelt YS
THEUS leefde daarvoor dan toch ook te laat; zeker was h~i niet 
ouder dan HELLAS. SIX meent echter, dat BABEWNS opinie in 

1) In de beide boven aangehaalde geschriften. 
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hoofdzaak nog te redden valt door aan te nemen dat die munten 
vall Pergamos van een ouderen DelllHratide zijn, wiens naam ons 
onbckend is. Mij dunkt die redding is onmogelijk; alleen reeds 
daarom omdat SIX hij de verklarillg van de pI/mts der Hellenica 
heter philoloog was dan R.-\BELON. Er wordt daar bepaald niet 
medegedeeld dat Pergamos aan de Demaratiden hehoorde 1). SIX 
echter zat het in het bloed eer zichzelf te conigeeren dan een ander. 

Niet gering iu aantal zijn echter ook SIX' studiën over het eigen
lijke Griekenland, de eilanden en de koloniFIl op de .Macedonische 
kust. Ook daaronder komt zeer veel mcrkwaardigs Yoor; zijne 
scherpzinnigheid en numismatische takt verloochcnen zich nergens. 
Zijn schoonste studie op dat gebied echter betreft wel Athene vóór 
de Perzische oorlogen. 

Tot nog toe nam men veelal aan dat de oudste munten met 
Athena fUIll de eene en de uil aan de andere zijde die waren welke 
door SOI,ON werden ingevoerd, van wiens regeling van munten, 
maten en gewichten wij berichten hebben van ARJSTOT};LES in de 
'AOI1:1. 7ïC)... C. 10, - eeu duistere plaats, - eu VHIl deu lateren Atthi
dograaf ANUIWTION. De jongere daarop volgende mUil ten met Athena 
en den uil waarop deze typen eenigszins veranderd zijn, - AthenH 
dnwgt daarop hijv. olijfbladen op del! helrfl, - werden aan HIPPIAS 
toegeschreven, die volgens Al'ist. Oec. Ir 5 de munt hervormde, 
alle stukken innam, eeu nieu w X<Xp<XY.T~p sloe~ ell ze daarnA weer 
uitgaf; die nieuwen X<xp.xY.T~p is, - meende mell, - de nieuwe 
type, die der A thena met de olijfbladen. 

Nu toont SIX zonneklaar aan (1895 XXIX), dat die zoogellaamde 
munt van Solon nog onder HIPPIAS in gebruik was. J:r zijll lHunelijk 
munten waarop aan de eene zijde die ondste Athenakop, aan de 
alldere een type dat in de Pelopollesos in gebruik was, stond, of 
eene van Lampsakos. Deze munten drukken dus een verbinding uit 
van Athene met de Peloponesiers en met Lampsakos en nu weten 
wij uit Thllcydides (VI 59), dat HIPPIAS na den dood van HIPPARC'HOS 
om zijn positie te bevestigen zich werkelijk met Sparta, het hoofd 
van den Peloponnesische bond, en met den tyran van IJllmpsakos 
HIPPOKI,OS verbonden heeft. Die munten vallen dus tusschen 514 
en 510, het jaar waarin HIPPIAS verdreven werd, en de oude Athena
type kan niet anders dan die van HIPPIAS zijn. De munten met 
Athena en de olijf bladen , vroeger aan HIPPIAS toegeschreven moeten 
dan natuurlijk zakken; SIX stelt ze na den slag bij Marathon. 

Nu merkt SIX op dat plaats van ARI~TOT};U:S 'A~ 7ïO)... eigenlijk 

1) . Zie de aanteekening boven. 
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nooit begrepen is. En hij heeft. volkomen gelijk. Er staat daal 
uitdrukkelijk dat munteu, maten en gewichten zwnardel' gemaakt 
werden. Nu echter wordt eigenlijk met veel geleerdheid betoogd, 
dat dit beteekent dat zij lichter werden. Zij werden zwaarder. Op 
de Acropolis gevonden gewichten uit SOLONS tijd, - Sn haalt die 
aan, - bewijzen dat; de stater of didrnchme woog toen zooveel 
als later de tetradrachme, m. a. w. de munt is later op de helft 
van de waarde gebracht. N u heeft mell ook het woord Xi%pJl.X.T~p 
nooit goed verstaan. Het beteekeut niet "type," het heteekent 
"standaardmunt." In de 'A~l1Y. 7>0),. zegt dan ook ARISTO'fEU:S: ~11 è 

.xpxx"b: x.xp.xl(,'!"~p ó!ópXXf.lClI, dat beteekent : in SOLONS tijd was dezelfde 
stater in twee drachmen verdeeld, die later in vieren verdeeld was. 
Dat is dus hetzelfde wat de werkelijk gevonden gewichten leeren. 
En wanneer is dat nu geschied? Die plaats van Ams'fon;I,Es Oekon. 
deelt lllee dat HIPPJAS een ander X.xp.xl(,T~p sloeg, d. i. dus niet, - gelijk 
wij llU weten, - dat hij een andere type op de munten aanbracht, 
Heen hij sloeg ze naar een anderen standa..'lrd. Naar welken? Juist 
naar dien volgens welken vier drachmen gelijk aan twee vroegere 
kwamen. Dit nu zegt weder ronduit PHILOCHOROS in een plnats 
waar tot nog toe ook al niet veel van begrepen werd (Schol. Arist. 
Aves 1106); "de vroegere didrachmen met een koe worden tetra
drachmen met de Athenakop en een uil". De invoering VHn de 
tetradmchme en de invoering van de Athena-kop in latere1l tUd, 
lang na SOLON, buiten twijfel door HIPPIAS, is ons dus historisch 
overgeleverd. En IJU ANDRO'fION. Die vertelt werkelijk dat SOLON 
de munt verminderd heeft en die is wel de hoofdoorzaak dat ook 
geleerden uit onzen tijd bij ARIS'fOTELES "vermeerderen" door "ver
minderen" verklaard hehhell. Och de goede man, - meent Six, -
wist niet of vergat op een oogenblik dat de drachme vroeger dub
bel zoo zwaar geweest was, en de drachme van zijn tijd aan SOLON 
toeschrijvende en met de oudere Aeginetische vergelijkende consta
teert hij vermindering (1895 XXIX). 

Wij vernemen van PHIJ,OCHOROS uu ook dat op de oudere munten 
de koe voorkwam. Nu, oude Attische munten met koekoppen zijn 
bekend. Doch ook nog ande~e typen waren in gebruik. SIX doet 
nu een poging om de oude numismatiek vóór HIPPIAS te herstellen 
en geeft van de munten uit die periode een vrij uitvoerige lijst, 
zij het ook, - zooals hij zelf opmerkt, - een voorloopige (1895 
XXX 1). Men gevoelt het gewicht van deze ontdekking. Daardoor 
is het numismatisch onderzoek omtrent Athene III meuwe banen 

J) Ook XXXI staat met dit onderwerp in nauw verband. 
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geleid, zijn alle plaatsen uit de schrijvers omtrent het oude Attische 
muntwezen verstaanbaar geworden en is de betrouwbaarheid der 
'AOl1Y. 7rC).. aan een bepaald voorbeeld treffend gebleken. 

Ook den tijd van diadochell en epigonen trok Srx binnen den 
kring zijner studiën. Nu eens geldt het de Attaliden (1897 XXXVI), 
dan het Kyrene van dien tijd; op munten van die stad meent hij 
o. a. den naam van een Kyrellaischen heerscher uit de 3~ eeuw, MAG AS, 
te kunnen ontcijferen, en wel op een koninklijke diadeem die een 
daarop afgebeelde Nike in de haud houdt (l897 XLII). Het leeuwen
aandeel echter krijgt de numismatiek der Seleuciden en wat daar
mee samenhangt. Zoo behandelt hij tal van muntenseriën die door 
ANTIGONOS en onderscheidene Seleueidcll als konilJgell van Babylon 
geslagen zijn (l8H7 XL, 1898 XLVII-XLX). Eenigsûns in de 
buurt van het terrein dat hij met MARQUART behandelde, komt hij 
in zijne studie over de koningen van Medië. Ook dat land had 
in het t~idvak del' toenemende ontbinding van het Seleucidenrijk 
evengoed als Parthië en Perzië en verder in het westen ook Baby
lonië, z~jn eigen kouingen; dat is door de numismaten over het 
hoofd gezien en SIX geeft HEAD in overweging, evengoed als aan 
de koningen van Babylonië, een hoofdstuk te wijden aan die 
van Medië. Zoo sloeg TUIAIWHOS, die slechts als koning van 
Babylonië te boek staat, ook munt in zijn hoedanigheid van 
koning van Medië, waarin hij dool' den Homeinsehen senaat he
vestigd was (lS97 XLI). 111 de slotstudie, de vijftigste, (l89t3 L) 
van de gansche reeks handelt SIX over de munten vau ANTIOCHOS 
HIERAX, den tegenkoning m Klein-Azië van z~in broeder SELEUKOS Il. 
Hij vermeerdert die met een rei vermoedelijk in Sard es geslagen, 
stelt in het licht dat de Usurpator HIEH,AX, niet de wettige koning 
SELEUKOS II den muntslag des vaders met de typen bij het ge
slacht der Seleuciden in gebruik voortzette en geeft ten slotte een 
treffende verklaring van het feit, dat een serie munten met HmuAx' 
portret in het verre Oosten gevonden werd, - iets wat de numis
maten in groote verlegenheid gebracht had. Uit plaatsen van 
POLYAINOS en rrROGUS POMPI~JUS toont SIX aan, dat hij, toen hij door 
de veldheeren zijns broeders verslagen was, naar het Oosten was 
gevlucht. Daar heeft hij blijkbaar nog als ware hij onafhankelijk 
koning, munt geslagen. 

Tot zoover Srx meest omvallgr~ik werk de MOllllaies Grecques 
inédites et incertaines. Nog verschenen van hem in het jaar 18~)8 

een opmerking van enkele regels in het nieuwe numismatische tijd
schrift van SVORONOS, vermoedelijk door dezen uit een brief over
genomen, en een artikel in de Numismatic Chronic1e, waarin hij in 
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afwijkillg van de gewone verklurÎllg een zittend man op munten 
van Rhegion van de 5e eeuw voor het beeld V!lll den mythisahen 
stichter <lpr stad lOKASTOS verklaart, vervaardigd wellicht naar eenig 
grooter kunstwerk, waarvan wij ons den in llhegion nrheidende 
beeldhouwer PY'fHAGORAS wel het hest als makel' deuken kunnen. 

Dit was het laatste wat SIX publiceerde. Hij lee~dc daarna nog 
een goed jaar. Bijna tot op zijn sterfbed hield zijn geest zich nog 
met wetenschappelijke vraag~tukkell bezig. Olllgevell door die hem 
het dierbaarst waren, zijn kinderen en kleillkillderell, blies hij den 
17den .Juli 1899 den laatsten adem uit. 

In de laat,;;te jaren was zijn aanzien onder zijn vakgenooten nog 
toegenomen. 111 1890 ontving hij de medalje van de Numismatic 
Society of LOlldoll. In lt'V5 kende de Académie des Illscriptions 
hem den prijs Allier de Hauteroc!Je toe. Het geschrift van S\'o
RO-XOS over onderwerpen de numismatiek der Ptolemaei:;n betreffende 
door dezen aan SIX opgedragen bereikte hem niet levend meel'. In 
de jaarvergadering mn de Numismatic Societ~· van 2] .T uni 1900 
herdacht de president EVANS liet gestorven eerelid SIX in zeer wanne 
bewoordingen als "On of the most distinguished numismatists of 
the present century" en tevens als een man van efllstige philolo
gische studie 1). 

Zoo goed het m~i mogelijk was heb ik getracht u SlX uit zijne 
daden te leeren kennen, bovenal ook uit ûjn geschriften. Ik wilde 
hem zooveel mogelijk door deze zelf laten kenschetsen. Met mijn kri
tische opmerkingen streefde ik het allerminst naar volledigheid, ook 
zij moesten slechts strekken om zijn eigenaardigheid als geleerde in 
het licht te stellen. Zeker ben ik bij het vervullen mijner taak 
te kort geschoten; nUlllismatiek was voor mij nooit een hoofdstudie. 
Ook is geen beschrijving in staat iemand een behoorlijk denkbeeld 
te geven van een virtuositeit als die van den numismaat in het 
determilleeren en rangschikken, eu wat het zegt sommige mUIlt
opschriften te onte~iferen, gevoelt men slechts als men de exem
plaren zelf voor zich heeft. Evenzoo zal men over de wijze waarop 
iemand zijn denkbeelden inkleedde, slechts goed kunnen oordeelen 
door de lectuur zijner geschriften zelf. 

Toch vlei ik mij dat gij reeds in grootc hoofdzaak weten zult, 
WIe SIX geweest is. Mag ik, die door de bestudeering zijner ge-

') Anniversary Adress to the Numismatic Society of I,onden, Juni 21 1900, in de 
Numism. Chrono van dat ja.a.r. 
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schriften en lezing zijner brieven weken lang om zoo te zeggen in 
geestelijk verkeer met hem gestaan heb, u ten slotte in het kort het 
beeld schetsen zooals het mij als van zelf voor den geest getreden is? 

Wat bij 8IX het allereerste treft dat is een verbijsterende r~ikdom, 
een rijkdom aan de meest oOrspronkelijke gedachten en scherpzin
nige opmerkingen, een rijkdom ook aan litteraire, historisehe en 
antiquarische kellnis. 'l'oeh is hij den eerste alle gedachte a~n 
wilden groei, hij den tweede elke veelweterij ten eenemale uitge
sloten. De hypothesen die SIX, men zou soms zeggen onwillekeurig 
vormde, waren op betrekkelijk weinig uitzonderingen na op het oogen
blik dat zij gevormd werden, geheel gereehtvaardigd en dus in het 
voordeel van het. onderzoek, ook waal' zij later onjuist hlekell. Ik 
twijfel zee)' of wel één numismaat ter wereld zóó de historische, 
antiquarische, epigmphi:,;che stof tel' zijner beschikking had als SIX, 
doch altijd \yerd z~i op strikte wijze tot een bepaald doel aange
wend. En zoowel het een als het andere wordt geheel verklaard 
doOl' den diepen zin voor het exacte die zieh reeds uit in z\ill 
afkeer voor slordigheid, in de koopmansnallwkeurighcid waarmee 
hij hoek hield van zijn aUlIkoopen, iu de innige behoefte om zijne 
schatten net en ordenlijk te rangschikken. \Vas het ook niet dit 
laatste, wat hem als van zelf tot strenge numisl1latische studie ge
lmwht heeft? Hoogst nanwkelll'ig was hij dan ook in den lHunis
matischen grolldarbeid, het vaststellen del' kenmerken en het vormen 
del' groepen van bijééll behoorellde stukkell. De getuigenissen van 
schrijvers en illscriptiiin ondervroeg hij als een geoefend philoloog. 
Natuurlijk was ook bij af en toe onder den il1Yloed van voorop
gestelde meenillgen, toch was hij in het feitenonderzoek onbevangen • 
zooals slechts weinigen. Karakteristiek is voor hem ook die bijna 
angstvallige zorg ,;~armee hij onophoudelijk als het ware waar
schuwt zijn hypothesen toch vooral niet voor iets anders aan te 
zien, ja hij zelf herhaaldelijk de meerdere of geringere graad harer 
waal'sch\inl\ikheid tracht vast te stellen. 

Z~ine studie was bijna uitsluitend numismatische vakstudie. Tot 
de gl'ootere problemen van beschavings- of kunstgeschiedenis ge
voelde hij zich blijkbaar minder aangetrokken. Ook bezat hij zeer 
weinig neiging tot hespiegeling, wij weten hoe hij dacht over wijs
begeerte. N u is echter iedere hooger opbouwende wetenschap altijd 
in meerdere of mindere mate wijsbegeerte. Z\jll gansche geestes
richting bestemde hem daarom voor detailonderzoek. 

In dat opzicht heeft hij iets echt Hollandsch. Vooral bij het ge
slacht waartoe hij behoorde, stond de wijsbegeerte in geen hoog 
aanzien. De ongeveer 10 jaren oudere CoBET hij v . dacht er juist 
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zoo over als SIX; zij stonden in volle oprechtheid verbaasd dat één 
verstandig mensell Il..'ln zulke sophismen nog eenige waarde kan 
hechten. Ook gaat de overeenstemming tusschen beide nog verder. 
Bij het lezen van SIX' hypothesen kreeg ik dikwij Is datzelfde gevoel 
van blijde verrassing als bij dat van de variae lectiones. Het schijnt 
echter dat zulke mannen, waar zij soms grootere kwestiën aanroe
re'lI, - zoo hijv. ConE1' waRr hij eene enkele maal een vraagpunt 
van taalhistorie bespreekt, - meer aan misvattingen bloot staan dan 
veel middelmatigeren. Bene geringsdlatting als die van COBET voor 
vergelijkende taalstudie was aan het wezen van SIX, een lllalI die 
zich steeds over zoo veel en velerlei onderrichtte, ten eenenmale 
vreemd. Toch wees ik er reeds op hoe bijv. bij de behandeling 
van mythologische kwestiën cle grenzen van zijn talent duidelijk in 
het licht komen. Met dat al zijn heide mannen weer een krachtig 
bewijs hoe groot en geniaal de geleerde zijn kan ook bij het vel'
richten van het grondonder'lOck. 

Hiel' echter houdt alle overeenstemming op. SIX schreef een zeer 
goed en duidelijk Fransch, doch een meester in het uiteenzetten 
zijner denkbeelden zooals COBET was hij in geenen deele. Ook 
zijn mondelinge voordracht toonde hem hier in zijne zwakke zijde. 
De vernuftige denkbeelden stroomden hem om zoo te zeggen als 
op een oogen blik van alle z\iden toe; hij werd er dan eenigermate 
door overstelpt en bezat, hoe hoog ook begaafd voor kunst, de 
eigenaardige artistieke kracht niet om ze zoo te ordenen en te 
schikken, ze zoo in het rechte perspectief te stellen, dat wat aan 
hem zelf duidelijk geworden was, ook aan anderen duidelijk werd. 
Soms komt de zaak waar het vooral op aankomt, al!; uit een schuil
hoek voor den dag treden. Op mannen val~ een ernstig streven, 
op vakgenooten vooral oefende hij een grooten invloed uit, onder
richten in gewon en zin was zijn r.aak niet. 

In een ander opzicht blonk hij zoo goed als zeker wel boven al zijn 
tijdgenooten uit. Welk Nederlandscll geleerde bezat eene zoo omvat
tende historische kennis omtrent de volken der klassieke oudheid, -
ja omtrent hoevele andere, - als hij? Hem kon men wel het allerminst 
verwijten dat hij zich in een kleinen kring opsloot. Bekelld is de aall
merking in het buitenland meermalen, en niet altijd zonder grond 
op Nederlandsche geleerden gemaakt, dat zij zich niet op de hoogte 
houden van hetgeen buiten de grenzen verricht werd. Op niemand 
echter kon zulk een verwijt minder slaan dan op SIX. Wie nam 
ijveriger kennis van al wat er op het gebied der oudheidsstudie aan 
het licht gebracht werd dan hij. Ja zelfs was er in. hem, al hield 
hij nu juist niet zoo heel veel van reizen, iets van een ontdekkings-
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reIzIger, ieder wetenschappelijk terra incoguita oefende op hem een 
zeer sterke aantrekkingskracht uit. 

Want in hooge mate was hij een man van phantasie en deze 
gewend als zij bij hem was aan strenge tucht, was ook in zijne 
wetenschappelijke studiën misschien wel zijn grootste kracht. Zij 
was het die hem telkens een mogelijkheid voortooverde, eene moge
lijkheid echter steeds in strcnge analogie met de werkelijkheid, waar
door een onbegrepen feit op eens verklaard wordt of meerdere 
losstaande feiten plotseling als van zelf zich aaneen voegen en u 
een beeld voor de geest brengelI zóó volllatuurlijk leven, dat gij 
onwillekeurig neiging gevoelt het maal' dadelijk voor de werkelijk
heid zelf te houden, ja gij het er misschien voor houdelI zoudt, als 
uiet de schepper zelf van al dat schoons als het ware met de 
waarschuwing naast 11 stond: denk er aan, het is slechts een hypothese. 

Is het niet op zichzelf reeds een groote lofspraak dat wij SIX 
als lllan van wetenschap niet kunnen schetsen zonder tegelijkertijd 
ook den menseh, den menseh vooral ook in zijn zedelijke hoedanig
heden voor deu geest te kr~igen? Wij zien hem voor ons in zijn 
gansche geestelijke ontwikkeling. Hij was zichzelf oorspronkelijk 
niet bewust iets anders te zijn dan een liefhebber en "liefheb
berell" met vrienden "in boeken en munten," - zoo immers drukte 
hij zelf het uit, - bleef het wetenschappelijke bedrijf voor hem 
in meerdere of mindere mate altijd. H~j had zijn wetenschap lief 
op soortgelijke wijze als ûjn planten en bloemen; zij schollk hem 
een hoog levensgenot. 'roch was hij niet in eigenlijkell zin een 
geestelijk Epicurist. De wetenschap zou op den duur zijn leven 
niet hebben kunnen vullen, indien zij voor hem geen zaak van hooge 
ernst geweest was, waar zijn gansche zedelijke persoon bij was be
trokkeIl. Daar stonden zij voor hem de belangen van kunst en 
wetenschap, bovenal stond daar voor hem met hare onverbiddelijke 
bevelen de Waarheid. vVat beteekende daar tegenover de enkele 
persoon, wat zijn eigen persoonlijkheid? Hij gevoelde zich oorspron
kelijk slechts dilettant. Schuchter nadert hij de grootheden der 
wetenschap met zijn denkbeelden. Hij vindt overal aanmoediging, 
toch moeten er nog jaren voorbij gaan, moet hij vijftig jaar wor
den vóór het hem zelf volkomen duidelijk wordt, anch io son 
pittore. En beschouw hem nu bij het vormen zijner hypothesen, 
hoe hij. nooit door de vreugde van de ontdekking overmand wordt. 
Hoe gewoon is niet het verschijnsel dat de geleerde zijn vondsten 
zelf dadelijk voor de hoogste waarheden aanziet? Zijn zelfkritiek 
was onafgebroken werkzaam; hij corrigeert zich onophoudelijk; men 
zie slechts de handexemplaren zijner werken; nooit paaide hij zich 
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mct de gewone praatjes, dat de vroegere verglsslllg eigenlijk een 
huitengewoon hewijs van schranderheid geweest was. 0 neen 1 Hoe 
kon ik zoo mistasten of wel: de meening van deu Heer die en 
die is niet juist, maar toch veel dichter hij de waarheid dan die 
welke ik zelf vroeger geuit heh t). Bij dat alles ook geen spoor 
van icts opzettelijks, iets gezochts. Iets is niet waar eu daarmee 
is het immers afgedaall. 't Is dus ook geen wonder dat SIX. hij 
alle beleefdheid en welwillendheid, toch tegenover zijne vrienden 
nooit ook maar eenigszills schipperde met de waarheid. 

SIX was bang voor openlijke luf; h\i wist maar al te goed dat 
die dikwijls niet geheel oprecht is, en had daarbij blijkbaar ook 
eenigszins het gevoel alsof er reclame voor hem gemaakt werd. ·Wij 
gelooven het gaarne als zijn zoon ons verzekert dat hij gevoelig was 
voor onderscheidingeIl ; hij was ook geelJ man voor eene, gewoon
lijk ook weer vrij onwal'e lIlensehellverachting; toeh zou ik mij 
zeer moeten vergissen, indien hij niet elke onderscheiding er deug
delijk op aalJgekeken heeft om te bepalen wat zij innerlijk waard 
was. Aan den andereJl kant meelIe men toch ook niet dat iemand 
die er zoo'n afkeer yan had meel' te schijnen dan hij was, daarom 
geen hooge zelfachtillg bezat. Het tegendeel is waar en verklaart 
zijn terughoudendheid; hij achtte zich te goed voor oppervlakkige 
halfgellleende tcgelllOetkollling. nat zulk eeu man voor het drijven 
vall het opell bare leyeu weillig neiging bezat, Ilk'lt zieh hegrij pen 
ell hoe zon h!/ iets voor politiek hebben kllllllen gevoelen, hij wieu 
waarsch~illlijk wel nooit in z\in leven een enkel gelegenheidsargu
ment over de lippen gekomcn is. Doeh waar hij meende op. ware 
belangstelling te mogen rekenen, daar gaf hij zich glk'll'lle en eell 
vriendenkring, waar alles waar en echt zijn kon, behoorde voor 
hem wel tot het schoonste wat hij zich denken kon. 

Hij hielp zijn vrienden uit vriendschap, hij steunde ook onbe
kenden uit goedheid des harten. Maal' toch zat hier bij hem ook 
weer iets anders voor. Waarom wilde hij zoo gaarne velen van 
de schatten die hij bezat, laten medegcnieten? Waarom getroostte 
hij zich zoo ontzagl~ik veel moeite om anderen voor te lichten? 
Eenvoudig omdat h~i er zieh tegenover kunst en wetenschap toe 
verplicht achtte. Vandaar dan ook dat hij den student CAI,AND en den 
leeraar hij het middelblk'll' ollderw\js HOJ,WEIWA met dezelfde toe
wijding voorthielp, als de beroemdste geleerden der wereld. Dank 
of lof daarvoor begreep hij niet. Het was toch voor hem de meest 
gewone plichtsvervulling. 

1) Bijv. Séries cypriotes p. 237. 
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Ons gestorven medelid was een nm de meest begenadigde ster
velingen. Aanzienlijke geboorte, een fortuin dat hem in staat stelde 
zich in alle opzichten vrij zijn weg te kiezen, een fijne aangeboren 
kunstzin, een hooge begaafdheid voor wetenschap, hoog ontwikkelde 
onbekrompen ouders, die hem begrepen cn tot voorbeeld verstrekten, 
eeu heerlijke familietraditie als een baken op den levensweg, eene 
gelegenheid tot ontwikkeling van den kunstzin zooals b\ina nooit 
aan een jong meuseh gebOllen werd, een deugdelijke klassieke op
leiding, een opleiding ook voor het moderne leven, zoo als men die 
slechts wenschen kan, vrienden zooals zijn hart die begeerde, een familie
leven, ja waarop zeel' donkere schaduwen vielen, maar dat toch ook 
voor hem een bron vall het hoogste levensgenot geweest is, een zoon 
die Hallm maakte in een studie die hem zoozeer ter harte ging, 
- ziet dat alles was veel, ontzaglijk veel, doch het schoonste 
waarom men hem gelukkig had te prijzen, dat was huiten twijfel 
die hooge zedelijkc aanleg, zonder welke veel van het andere nooit 
,verkelijke waarde zou verkregen hebben, ja zelfs ziju uitnemende 
illtellectueele gaven zeel' licht ollvruchtbaal' zouden gebleven zijn. 

A. E. J. HOLWERDA. 

Jaarboek 1902. 6 
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