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Filips II (1555-1598), 
Brabant (muntplaats 
’s-Hertogenbosch), 
vijfde daalder 1581 
(5,44 gram)
1½ x ware grootte

JOS BENDERS

De vijfde filipsdaalder 1581 van  
’s-Hertogenbosch

In 2007 publiceerde Blok een overzicht 
van in ’s-Hertogenbosch gemunte filips-
daalders en onderdelen ervan.1 Uit 
bewaard gebleven rekeningen is bekend 
dat koning filips II (1555-1598) vanaf 
1581 in deze stad liet munten. Deze 
rekeningen lieten toe om te berekenen 
hoe veel exemplaren van de verschillende 
denominaties in de periode 1581-1598 
zijn geslagen. In totaal zijn 96.838 daal-
ders en onderdelen daarvan verant-
woord. Slechts een zeer klein deel hier-
van is bewaard gebleven. Blok noemde 
twee halve daalders (uit 1581 en 1598), 
twee tiende daalders (uit 1592) en drie 
twintigste daalders (uit 1581, 1592 en 
1597).

Twee onderdelen van de filipsdaalder 
ontbreken in Bloks overzicht: de vijfde 
daalder en de veertigste daalder. Die 
laatste bleek toch bekend te zijn.2 Alleen 
de vijfde daalder ontbrak nog. Inmiddels 
is ook deze munt teruggevonden en wel 
een exemplaar uit 1581. In totaal zijn 
van de vijfde daalder volgens de reke-
ningen 4271 exemplaren geslagen. Deze 
zijn verdeeld over twee perioden:
- 196 in de periode 10 mei 1581 - 

19 mei 1584;
- 4075 in de periode 12 maart 1591 - 

12 maart 1594.3

De vijfde daalder is dus in kleine opla-
gen geslagen en dat geldt zeker voor 
1581. In dat jaar zijn maximaal 196 stuks 
geproduceerd. Des te opmerkelijker is 
dat juist van dit jaar een munt bewaard 
is gebleven.

De stempelsnijder
De stempels voor deze munt zijn gesne-
den door een Bosschenaar, de lokale 
goudsmid Herman Hertlyff. Hertlyff 
werd op 17 december 1580 benoemd tot 

‘den isersnyder van Zyne Majesteyt 
munte tot T’ S’Hertogenbossch’.4 Er 
werd onder meer bepaald dat hij zelf 
alle stempels moest snijden en dat hij 
niet mocht werken voor andere munt-
huizen. Hij begon zijn werkzaamheden 
op 1 mei 1581. Hij moet zijn gestorven 
op 17 juli 1582: zijn loon werd uitbe-
taald voor ‘xiiij maenden xvij dagen’.5 
Vanwege ‘het overlyden van Herman 
Hertlyff’ begon zijn opvolger, die al in 
Maastricht als stempelsnijder werkte, op 
18 juli 1582.6 Hertlyff is overigens niet 
opgenomen in Koldeweij's overzicht 
van Bossche edelsmeden.7 Onderzoek in 
het Bossche stadsarchief door Lei 
Lennaerts leverde ook geen nadere 
gegevens op over zijn levensloop.

De boompjes van Hertlyff
De landsheerlijke munten uit ’s-Herto-
genbosch zijn te herkennen aan een 
boompje als muntplaatsteken. Dit typisch 
Bossche symbool is op allerlei verschil-
lende manieren weergegeven op Bossche 
munten. In 1951 publiceerde Van Erp 
hiervan een overzicht (zie volgende 
pagina).8 Het boompje van de vijfde daal-
der ontbreekt op Van Erps overzicht.

Dit type boompje is overigens ook 
gebruikt op andere munten uit 1581: de 



DE BEELDENAAR 2016-3
106

Het muntplaatsteken 
van de vijfde daalder 
1581, ’s-Hertogenbosch

Verschijningsvormen 
van het Bossche 
muntplaatsteken 
(bron: Van Erp 1951)

halve gouden reaal, de halve daalder en 
de duit. Het mag dan ook worden 
gezien als kenmerkend voor stempel-
snijder Hertlyff. In de veronderstelling 
dat hij alle stempels zelf sneed, week hij 
echter ook van dit model af zoals te zien 
op de bovenste regel van de lijst van Van 
Erp.9 Dit boompje is bekend van de 
twintigste daalder en de oord.

Met dank aan Lei Lennaerts voor zijn onderzoek 
in het Bossche stadsarchief.

Jos Benders is voorzitter van de redactie van het 
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde.  
Zie voor zijn publicaties http://www.numisbel.be/
Benders.htm.  
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