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TWEE OPMERKELIJKE KORTES VOOR FILIPS II 

Hendrik Van Caelenberghe 

  

Korte op naam van Filips II – muntplaats onzeker – 
1,01 g – n 20 mm – ! (privécollectie – schaal 200%) 

Korte op naam van Karel V 
(keerzijde – schaal 200%) 

 
 

efererend naar mijn artikel [1] over ‘enkele opmerkelijke kortes voor 
Karel V’, waarin ik de studie aanmoedigde m.b.t. vervalsingen en imita-
ties ervan, werden mij de foto’s linksboven opgestuurd van een korte voor 

Filips II, met de vraag of ik meer informatie kon verstrekken. De afzender was 
duidelijk gefascineerd door deze munt, en meer bepaald door de keerzijde met 
een klimmende leeuw zoals op de kortes van Karel V, geslagen van 1542 tot 1556 [2] 
(zie foto rechts) — de kortes van de eerste emissies van Filips II daarentegen, 
geslagen (z.j.) van 1556 tot 1567, dragen op de keerzijde vier vuurijzers die rond-
om een centraal kruis zijn geplaatst [3]. Hij voegde er trouwens foto’s bij (zie pag. 
198) van – wat hij noemde – ‘een normale korte (met vuurijzers op de keerzijde)’, 
gevonden op het Internet [4], en met een – volgens hem – bijna identiek potret als 
op de korte met de leeuw. 

Maar ook deze ‘normale’ munt bleek al snel speciaal: het omschri PHS·D· 
G·HISP·ANG·Z·R· verwijst naar de aanspraak die Filips II maakte op de Engelse 
troon (Angliae Rex) op grond van zijn kinderloos gebleven huwelijk met Maria 
Tudor (+ 1558), maar niet naar zijn titel van hertog van Brabant (op de kortes, 
geslagen in Antwerpen en Maastricht) of van graaf van Vlaanderen (op de kortes, 

 
[1] Van Caelenberghe 2017. 
[2] Vanhoudt 2015, nr. 234, geslagen in Antwerpen (G), Brugge (ჭ), Maastricht () en Nijme-

gen (๔). 
[3] Vanhoudt 2015, nrs. 259 (met de titel van koning van Engeland, geslagen in Antwerpen, 

Brugge en Maastricht) en 278 (zonder de titel van koning van Engeland, geslagen in 
dezelfde munthuizen en bovendien in Nijmegen). De latere emissies, met wapenschild op 
de keerzijde (nrs. 320 en 386), worden hier buiten beschouwing gelaten. 

[4] http://www.atmikes.be/index.php/nieuwe-tijd-munten/12-16de-eeuw/230-korte-philips-ii-
brabant-1560 kgeraadpleegd op 9 mei 2018l. 
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Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel? 

 

Contacteer dan de redactie op jm@zebrastraat.be 
voor de aankoop van het Jaarboek egmp 2019. 


