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In Maastricht is gemunt op naam van
de Brabantse hertog en Spaanse koning
Philips IV (1621-1665). Hieraan kwam
een einde met de inname van de stad
op 22 augustus 1632 door Frederik
Hendrik. Het meest recente overzicht
van deze Brabantse muntslag behoeft
inmiddels actualisering.1 Dit artikel
beoogt daarin te voorzien. Daarnaast
wordt Maastrichtse productie vergele-
ken met die van andere munthuizen om
een beeld te krijgen van het relatieve
belang van het Maastrichtse munthuis
voor de totale productie van de Zuide-
lijke Nederlanden. 

Onder Philips IV zijn te Maastricht
diverse munttypen vervaardigd. Hier-
onder worden deze kort beschreven.
Onderstaande tabel bevat de slagaantal-
len zoals vermeld in de standaardwerken
van De Witte en Van Keymeulen.2

– Gouden kroon
Van de 324 gouden kronen die tussen 
1 maart 1626 en 31 juli 1627 zijn 
geslagen is geen exemplaar bekend.

– Patagon; zilver (87,5%), 28,10 gram,
bekende jaartallen 1624 tot en met
1632.

WILLEM VAN DEN
NIEUWENHOF

Patagon 1630, 
Maastricht.

De Maastrichtse munten van 
Philips IV

Slagaantallen van de Maastrichtse munten van Philips IV

Slagaantallen Gouden 
kroon

Patagon Halve 
patagon

Kwart
patagon

Schelling Oord Duit

6 maart1624 – 
28 februari 1626

 --- 72.256  1.700? 1.700?  49.670 449.266 88.832

1 maart 1626 – 
31 juli 1627

 324 85.813 23.681 1.848  15.504 235.704 44.864

1 augustus 1627 – 
14 maart 1629

 --- 89.658 28.379  --- 199.307 163.232 76.032

15 maart 1629 – 
7 april 1631

 --- 77.268 32.722  --- 145.162 464.786 ---

25 april 1631 – 
21 augustus 1632

 --- 22.730  9.975  ---  5.153 249.160  ---

DE WITTE / VAN KEYMEULEN
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vz: een gekroond Bourgondisch stok-
kenkruis versierd met vuurijzer en Gul-
den Vlies, de cijfers van het jaartal links
en rechts van het kruis, omschrift: ster
(.)PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX(.)
kz: gekroond wapen van de koning ver-
sierd met de keten van het Gulden Vlies,
omschrift: .ARCHID.AVST.DVX.BVRG.
BRAB(.)Z.c(.) In een enkel geval staat de
‘c’ aan het eind van het omschrift retro-
grade.
Een exemplaar van het tot dan toe
onbekende jaar 1632 is in 2006 geveild.3

Het jaartal is in de stempel gewijzigd:
1632 over 1631.

– Halve en kwart patagon; de halve
patagon: zilver (87,5%), 14,05 gram,
bekende jaren 1624, 1625, 1627 tot en
met 1632; de kwart patagon: zilver
(87,5%), 7,03 gram, bekend 1625
vz: een gekroond Bourgondisch stok-
kenkruis versierd met vuurijzer en Gul-
den Vlies, de cijfers van het jaartal links
en rechts van het kruis, omschrift: ster
(.)PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX(.)
kz: gekroond wapen van de koning ver-
sierd met de keten van het Gulden
Vlies, omschrift: .ARCHID.AVST.DVX.
BVRG.BRAB(.)Z(.)c

Het jaartal 1624 voor de halve patagon
is in 2002 voor het eerst gepubliceerd
door Urbain Hautekeete, die bij de foto
vermeldt dat ‘de ster, het muntteken
van Maastricht, is zwak geslagen doch
met het blote oog waarneembaar’.4 Op
een tweede bekende exemplaar is deze
ster wel duidelijk. Persoonlijk heb ik
mijn twijfels bij het aantal van 1700
stuks vermeld door De Witte en Van
Keymeulen voor de eerste muntreke-
ning (1624-1626). De stukken met het
jaartal 1624 zijn weliswaar uiterst zeld-
zaam (mij zijn twee exemplaren bekend),
maar 1625 komt met enige regelmaat
in de handel voor en is daarmee niet zo
zeldzaam als te verwachten voor een
munt met een gerapporteerde oplage
van 1700 stuks. Van Keymeulen en Van
Gelder en Hoc nemen de 1700 stuks
uit de eerste muntrekening op als slag-
aantal voor de veel zeldzamere kwart
patagon, die geheel ontbreekt in de cij-
fers van De Witte uit de eerste munt-
rekening.5 Het aantal geslagen halve
patagons in deze periode blijft dus
ongewis. Mogelijk kan nader onderzoek
aan de originele rekeningen meer licht
op deze kwestie werpen. Op basis van
de zeldzaamheidsgraad ligt een slagaan-
tal voor de periode maart 1624 tot en
met februari 1626 vergelijkbaar met dat
van de latere muntrekeningen wel voor
de hand. Op basis van de zeldzaamheid
van de exemplaren uit 1624 mag veron-
dersteld worden dat het overgrote deel
geslagen is in 1625.

- Schelling; zilver (58,1%), 5,26 gram,
bekend met de jaartallen 1624-1625,
1628-1632
vz: klimmende leeuw naar links met
geheven zwaard en met een poot steu-
nend op een wapenschild (in tweeën
gedeeld wapen, links Oostenrijk, rechts
Bourgondië), omschrift: (.)PHIL.IIII.D.G.
HISP.ET.INDIAR.REX.ster(.)
kz: gekroond wapen van de koning op
een Bourgondisch kruis, geflankeerd
door de cijfers van het jaartal, omschrift:
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Halve patagon 1624,
Maastricht

Kwart patagon
1625, Maastricht
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.AR/CH(I)D(.)AVS(.)/(.)DVX(.)/(.)BVRG.BR(.)/
(.)Z.c(.) 
De jaartallen 1630 en 1631 werden
door Van Keymeulen nog niet vermeld.
In 2002 publiceerde ik in dit blad het
jaartal 1630.6 Recentelijk is een exem-
plaar met het jaartal 1631 (over 1630)
geveild.7 Ook is een exemplaar uit 1623
bekend. De Witte kende de rekening
voor dit jaar niet, hetgeen reden voor
twijfel aan de echtheid van dit exem-
plaar kan zijn. Ook op dit punt is nader
archiefonderzoek gewenst.

– Drie stuivers
In de literatuur is een driestuiverstuk
van Maastricht met het jaartal 1625
bekend.8 Dit type munt is in de
bewaarde muntrekeningen niet vermeld.
Betwijfeld mag worden dat onder Phi-
lips IV in Maastricht een driestuiver-
stuk is geslagen. Op het enige exem-
plaar dat ik met afbeelding aantrof is
alleen een rozetje achter het jaartal
zichtbaar, dat waarschijnlijk voor de
ster van Maastricht is aangezien.9 De
stempels zijn in een dusdanig afwij-
kende (en enigszins primitief aan-
doende) stijl gesneden, dat het sterke
vermoeden rijst dat het hier een con-
temporaine vervalsing betreft.

– Oord; koper, 3,82 gram, bekende
jaartallen: 1624-1632.
vz: vuurijzer en drie wapens daar
omheen: links Oostenrijk, rechts Bour-
gondië en onder Brabant, omschrift:
ster (.)PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX(.)
kz: gekroond wapen van de koning,
geflankeerd door de cijfers van het jaar-
tal, omschrift: .ARCHID.AVS.DVX.BVRG.
BRAB.Z(c.) 

– Duit; koper, 1,91 gram, bekende
jaartallen: 1624-1626
vz: Bourgondisch kruis, versierd met
een vuurijzer en behangen met het
juweel van de Orde van het Gulden
Vlies, omschrift: ster (.)PHIL.IIII.D.G.
HISP.ET.INDIAR.REX(.)

kz: versierd en gekroond wapen van de
Koning, omschrift: .ARCHID.AVS.DVX.
BVR(G).BRAB.Zc 

Het zilvergeld in Belgische en
Nederlandse muntvondsten
Er zijn verschillende redenen om te
onderzoeken hoe het aantal Maastricht-
se munten van Philips IV in munt-
vondsten zich verhoudt tot het totaal
aantal munten in muntvondsten van de
verschillende types geslagen onder Phi-
lips IV. Het is aardig voor de verzame-
laar om de relatieve zeldzaamheid van
de munten te kennen. Belangrijker is
dat door het naast elkaar zetten van
slagaantallen en aantallen in schatvond-

Schelling 1631 over
1630, Maastricht

Schelling 1623, 
Maastricht

Oord 1631, Maastricht

Duit 1624, Maastricht
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sten aangetroffen exemplaren het aan-
deel van de Maastrichtse munt in de
totale muntslag onder Philips IV goed
kan worden geschetst. Aan de hand van
deze gegevens kunnen de door De
Witte en Van Keymeulen vermelde (en
uit de bewaarde muntrekeningen over-
genomen) slagaantallen op hun reali-
teitsgehalte worden getoetst. Hiertoe is
de muntslag onder Philips IV verdeeld
in twee periodes: de periode tot en met
1632 (het jaar waarin Maastricht door
Frederik Hendrik werd veroverd) en de
periode vanaf 1633. Er wordt daarbij
uitsluitend aandacht besteed aan het zil-
vergeld. Zoals vermeld zijn van Maas-
tricht geen goudstukken teruggevon-
den. Kopergeld komt te weinig voor in
de gepubliceerde schatvondsten om
daar een analyse op los te laten.

Voor de analyse zijn twee bronnen
gebruikt. Nederlandse vondsten zijn
onderzocht aan de hand van een chro-
nologisch overzicht over de periode
1893-1992.10 In totaal zijn 79 vondsten
onderzocht, van Serooskerke (sluit-
datum 1622) tot en met Metslawier
(sluitdatum 1862). Verder zijn 47 Bel-
gische vondsten onderzocht op basis
van de studie van Van Keymeulen.11

De laatste twee tabellen bevatten de
resultaten. Overigens moet bij deze
gegevens worden bedacht dat de

muntrekeningen vrijwel nooit aanslui-
ten bij kalenderjaren. Daarom is waar
nodig het aantal maanden in 1632 dat
voor de helft of meer in de periode
van de relevante muntrekening valt
gedeeld door het totaal aantal
maanden van de periode waarop de
muntrekening van toepassing is. Van
de 29 in Nederlandse en Belgische
schatvondsten teruggevonden kwart
patagons is er overigens geen enkele
in Maastricht geslagen.

Op 1299 in vondsten aangetroffen
zilverstukken van de vier in Maastricht
geslagen typen (928 schellingen, 307
hele, 35 halve en 29 kwart patagons)
zijn er in totaal 13 exemplaren uit die
stad aangetroffen: vier patagons, twee
halve patagons en zeven schellingen.
Dit is maar één procent van het totaal.
Bezien voor de periode tot en met 1632
is het nog altijd slechts 1,6% van het
totaal.

Conclusie
Aan het in 1981 door Van Keymeulen
gepubliceerde overzicht van Maas-
trichtse munten van Philips IV kan een
aantal munten worden toegevoegd: een
patagon met het jaartal 1632, een halve
patagon uit 1624 en schellingen uit
1630 en 1631. Mogelijk zijn er ook in
1623 schellingen geslagen te Maas-

Teruggevonden Maastrichtse munten uit de regeerperiode van Philips IV

jaartal patagon 1/2 patagon 1/4 patagon schelling Oord Duit

1623 — — — ? — —

1624 * * — * * *

1625 * * * * * *

1626 * — — — * *

1627 * * — — * —

1628 * * — * * —

1629 * * — * * —

1630 * * — * * —

1631 * * — * * —

1632 * * — * * —
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tricht. Het bestaan van Maastrichtse
driestuivers geslagen tijdens de rege-
ringsperiode van Philips IV moet
betwijfeld worden. Rondom de slagaan-
tallen van de halve en kwart patagons
geslagen in de periode 1624-1626 die-
nen nog enkele raadsels opgelost te
worden. Nader onderzoek in de archie-
ven is op dit punt gewenst.

Brabant nam een dominante positie
in binnen de muntslag van de Zuide-
lijke Nederlanden, zowel voor als na
het verlies van Maastricht in 1632. De
productie van het Maastrichtse munt-
huis was echter bescheiden. Gouden
munten zijn nauwelijks geslagen te
Maastricht. De productie van zilver-

stukken vormde slechts een zeer gering
percentage van het totaal. Enkel de
aanmaak van kopergeld neemt tussen
1621 en 1632 een positie van betekenis
in binnen de Zuidelijke Nederlanden
onder Philips IV. 

De aantallen Maastrichtse patagons
en schellingen teruggevonden in munt-
vondsten stemmen procentueel aardig
overeen met het aandeel in de muntslag
dat Maastricht blijkens de bewaarde
muntrekeningen had, zeker als het
(grotendeels) ontbreken van de munt-
rekeningen voor Bourgondië (Dôle)
en Arras in de analyse betrokken wordt.
Het aantal halve patagons in Neder-
landse en Belgische schatvondsten is

Overzicht van patagons en halve patagons (tussen haken) van Philips IV in Belgische en 
Nederlandse muntvondsten

muntplaats ≤1632 > 1632 — totaal Globaal 
slagaantal

in mln. 

Globaal 
slagaantal  
≤ 1632

% 
slagaantal 
≤ 1632

% in 
muntvondsten

≤ 1632

Antwerpen 46 (1) 47 (3) 2 95 (4) 7,70 (1,26) 3,57 
(0,54)

42,9 
(45,0)

32,4 (9,1)

Brussel 39 (4) 38 (6) 77 
(10)

5,50 (1,13) 2,55 
(0,48)

30,6 
(40,0)

27,5 (36,4)

Maastricht 4 (2) --- (--) 4 (2) 0,35 
(0,09)

0,35
(0,09)

 4,2 (7,5)  2,8 (18,2)

Brabant,
muntplaats
onleesbaar

3 (1) 3 (0) 1 7 (1) nvt nvt nvt  2,1 (9,1)

Totaal 
Brabant

92 (8) 88 (9) 3 183 
(17)

13,55
(2,48)

6,47
(1,11)

77,7
(92,5)

64,8 (72,7)

Vlaanderen 4 (0) 26 (7) 1 31 (7) 2,67 (0,45) 0,20 
(0,08)

 2,4 (6,7)  2,8 (0)

Tournai 20 (3) 40 (6) 2 62 (9) 4,63 (0,17) 1,48 
(0,01)

17,8 (0,8) 14,1 (27,3)

Arras 12 (0) 1 (0) 13 (0) 0,16 (0,0) 0,16 (0,0)  1,9 (0,0)  8,5 (0)

Bourgondië 8 (0) 1 (1) 9 (1) ??? (???) ??? (???)  5,6 (0)

Luxemburg 1 (0) 1 (1) 2 (1) 0,17 (0,04) 0,02 
(0,00)

 0,2 (0)  0,7 (0)

Onleesbaar 5 (0) 2 (0) 7 (0) nvt nvt nvt  3,5 (0)

Totaal 142 
(11)

159
(24)

6
(0)

307
(35)

21,18
(3,14)

8,33
(1,20)

100 (100) 100 (100)
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met 35 exemplaren te gering om uit-
spraken op te baseren.

Het Brabantse munthuis te
Maastricht nam onder Philips IV een
bescheiden plaats in, maar de munten
zijn nu ook weer niet dermate zeld-
zaam, dat ze in vondsten en verza-
melingen nauwelijks voorkomen. Mis-
schien verklaart dit wel voor een deel
de populariteit van deze munten onder
verzamelaars: moeilijk te krijgen, maar
net weer niet onbereikbaar of onbe-
taalbaar. Precies wat je zoekt.
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Overzicht van schellingen van Philips IV in Belgische en Nederlandse muntvondsten

muntplaats  ≤ 1632 > 1632 — totaal Globaal 
slagaantal

in mln.

Globaal 
slagaantal
≤ 1632

% 
slagaantal
≤ 1632

% in 
muntvondsten 

≤ 1632

Antwerpen 161 44 32 237 17,06 13,51 42,6 24,7

Brussel 211 34 23 268 13,36 12,20 38,4 32,4

Maastricht 7 --- 0 7 0,41 0,41 1,3 1.1

Den Bosch 13 0 0 13 0,53 0,53 1,7 2,0

Brabant, 
muntplaats
Onleesbaar

53 4 5 62 nvt 8,1

Totaal 
Brabant

445 82 60 587 31,36 26,65 84,0 68,4

Vlaanderen 49 5 13 67 2,29 2,16 6,8 7,5

Tournai 79 32 7 118 4,24 2,59 8,2 12,1

Arras 28 0 0 28 0,30 0,30 0,9 4,3

Bourgondië 8 1 0 9 ??? ??? 1,2

Luxemburg 0 7 0 7 0,58 0,03 0,1 0

Onleesbaar 42 9 61 112 nvt 6,5

Totaal 651 136 141 928 38,77 31,73 100 100




