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In 1557 werd ter opvolging van de zil-
veren Karolusgulden de Philipsdaalder
ingevoerd.1 Hiermee kregen de Neder-
landen een eigen zilveren standaard-
munt, zwaarder dan de Duitse daalder
en de Spaanse reaal van achten. Enkele
jaren later werden de bestaande kleine
zilveren munten vervangen door onder-
delen van de Philipsdaalder: 1/2, 

1/5, 
1/10 en 1/20 Philipsdaalders. Geschat
wordt dat in totaal circa 50 miljoen
Philipsdaalders en onderdelen tussen
1557 en 1598 zijn geslagen. De munten
werden ook in de Brabantse muntplaats
’s-Hertogenbosch geslagen, zij het in
kleine aantallen. In 1581 werden in Den
Bosch voor het eerst landsheerlijke
munten geslagen: de opening van het
munthuis hield mogelijk verband met
de sluiting van de Munt te Maastricht
per 31 december 1580.2

De vraag rijst hoe zeldzaam de
onderscheiden onderdelen van de 
Bossche Philipsdaalder nu eigenlijk
precies zijn. Aan de hand van verschil-
lende bronnen (archieven, collecties,
vondstbeschrijvingen, beschrijvingen
in veilingcatalogi, verkenning van
voorraden op beurzen en het internet)
wordt die vraag in dit artikel beant-
woord.

De bronnen
Vanaf ongeveer 1994 heeft de auteur
inventariserend onderzoek verricht.
Daarbij zijn de volgende bronnen
gebruikt:
1. collecties: geraadpleegd zijn de col-

lecties van het Geldmuseum, het
Noordbrabants Museum, het
penningkabinet van de Koninklijke
Bibliotheek Albert I en de Nationale
Bank van België.

2. muntvondsten: meldingen uit heel
Europa zijn benut. Belangrijke 
sleutelpublicaties en bronnen waren
enkele vondstrepertoria.3 Dit resul-
teerde in een lijst van honderden
muntvondsten, die nader zijn onder-
zocht. Ook is het elektronische
bestand van Nederlandse vondsten
NUMIS benut: vooral de kleinere
onderdelen worden tegenwoordig
met de detector als losse vondsten
aangetroffen en gelukkig vaak
gemeld. Desalniettemin zal het
beeld nooit compleet zijn, omdat
niet alle vondsten worden gemeld.

3. handelsvoorraden: veilingcatalogi,
prijslijsten, beurzen en internet.
Tevens is, met terugwerkende kracht
tot ca. 1820, bijgehouden welke phi-
lipsdaalders en onderdelen grote
veilinghuizen aanboden. Daartoe
werden honderden catalogi en enige
prijslijsten geraadpleegd.

Slagaantallen en teruggevonden
exemplaren
Om de afdracht van de sleischat, een
provisie op de muntproductie voor de
landsheer, te verantwoorden werd in
rekeningen genoteerd hoeveel zilver in
een bepaalde periode werd vermunt. Als
ook het voorgeschreven gehalte en de
massa bekend zijn kan men de slagaan-
tallen berekenen: hoeveel exemplaren er
per type zijn geslagen. De Witte heeft
dit voor onder meer de Bossche Philips-
daalders en zijn onderdelen gedaan.4

Uit de tabel blijkt dat de productie
van zilvergeld in Den Bosch zeer gering
was. Verder zijn gegevens opgenomen
van welke jaren welke munten zijn
teruggevonden. Uit deze inventarisatie
blijkt dat:
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– de hele, vijfde en veertigste philips-
daalder helemaal niet zijn terugge-
vonden;

– van de halve Philipsdaalder zijn
slechts twee exemplaren bekend. Het
exemplaar uit 1581 bevindt zich in
het kabinet te Brussel.5 Het Noord-
brabants Museum bezit een
exemplaar uit 1598.6

– van de tiende Philipsdaalder zijn
twee exemplaren uit 1592 bekend.7

– van de twintigste Philipsdaalder zijn
drie exemplaren bekend, en wel uit
de jaren 1581, 1592 en 1597.8

Tot begin achttiende eeuw komen
Philipsdaalders en onderdelen daarvan in
muntschatten voor. De Philipsdaalder
bleef lang en wijd en zijd geaccepteerd
(tot in Oekraïne) en dus lang in omloop.
De Philipsdaalders en onderdelen belo-
pen aan de hand van de vondstinventa-
risatie circa 5000 exemplaren. De
inventarisatie maakt het mogelijk om
de slagaantallen te schatten voor jaren
waarvoor de rekeningen ontbreken.
Van de bekende jaren is ongeveer één

op de 10.000 geslagen exemplaren in
vondsten aangetroffen. Als deze zelfde
verhouding ook geldt voor de jaren
waarvoor de muntrekeningen ont-
breken, moeten er in totaal 50 miljoen
stuks zijn geslagen.

Terug naar Den Bosch. De totale
muntslag van onderdelen van Philips-
daalders en onderdelen uit ’s-Hertogen-
bosch komt op 96.838 exemplaren voor
alle denominaties. Er is echter maar in
één vondst (Minden 1898) een onder-
deel van een Philipsdaalder aangetrof-
fen, namelijk de halve van 1598. Verge-
leken met de circa 50 miljoen voor alle
ateliers en uitgaande van de slagaantal-
len uit tabel 1 zouden we geen of
hooguit één hele, één of twee halve,
één vijfde, geen of één tiende, zes of
zeven twintigste en hoogstens één veer-
tigste Philipsdaalders uit ’s
Hertogenbosch hebben kunnen
verwachten. Dit suggereert dat de Bos-
sche munten in vondsten
ondervertegenwoordigd zijn. Met name
de twintigste zou in vondsten moeten
voorkomen. Een mogelijke verklaring is
dat de twintigste daalders vaak sterk
zijn gesleten, en dat de muntplaats en
jaar vaak niet zijn te identificeren. Van
de 1/40e Philipsdaalder kan opgemerkt
worden dat het gehalte van 0,417 (1578)
en de lage waarde van 7/8 stuiver niet
uitnodigden tot schatvorming: het 
type komt sowieso nauwelijks in vond-
sten voor.

Slagaantallen Bossche
philipsdaalders en
onderdelen naar periode

Halve Philipsdaalder
1598, collectie Noord-
brabants Museum

1/1 1/2 1/5 1/10 1/20 1/40

1 oktober 1581 tot 19 mei 1584 2799 196 339 9091 5470

1584-1589 gesloten

1 februari 1589 tot 29 maart 1591 340 1838

12 maart 1591 tot 12 maart 1594 374 3679 4075 1667 42542

1594-1595 gesloten

13 maart 1595 tot 12 maart 1598 1598 2110 4969

13 maart 1598 tot 12 maart 1601 2258 2660 10425

Totaal 4230 11588 4271 2006 68865 5470
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Uit vondsten zijn dus proportioneel
weinig Bossche Philipsdaalders bekend.
Op basis van de inventarisatie van 
collecties en handelsvoorraden is te
schatten dat er zich iets meer dan 10.000
Philipsdaalders en onderdelen in collec-
ties en de handel bevinden. Als vuistregel
geldt dan dat het aantal uit vondsten
bekende exemplaren met een factor twee
moet worden vermenigvuldigd om het
aantal nog bestaande exemplaren te
bepalen. Ter vergelijking: De Bruijn
vond bij zijn inventarisatie van florijnen
een gedocumenteerd aantal van 3726
exemplaren, maar ‘een schatting van
ruim 6000 lijkt (…) verantwoord’.9

Conclusie
Van de massaal geslagen philipsdaalders
van andere ateliers is ongeveer één op
10.000 exemplaren bewaard gebleven en
gerapporteerd in muntvondsten. Voor
Den Bosch ligt dit nog lager, namelijk
één exemplaar op de 96.838 geslagen
munten. De onderdelen van Bossche
Philipsdaalders zijn hoogst zeldzaam
omdat ze in kleine aantallen zijn gesla-
gen. Maar er lijkt meer aan de hand: op
basis van twee uitgebreide inventarisa-
ties, van vondsten en collecties, zou een
groter aantal overlevende exemplaren
zijn te verwachten dan de zeven die zijn
aangetroffen. In vondsten zouden negen
of tien exemplaren zijn te verwachten,
en nog eens 19 of 20 exemplaren zou-
den moeten bestaan. Mogelijke verkla-
ringen zijn dat niet alle Bossche mun-

ten als zodanig zijn herkend, dat ze
meer dan proportioneel zijn omgesmol-
ten, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid
van hagemunten in de regio, maar ook
dat nog niet alle bestaande exemplaren
bekend zijn: een spannend idee voor
verzamelaars!

Met dank aan Theo Nissen en Ron van der
Zedde voor hun hulp bij het onderzoek.
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