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De Jacobietenbeweging  -  Medailles van een Propagandaoorlog 
 

 
 

Het Jakobitisme was een politieke beweging die aan het eind van de 17
e
 en het begin van de 18

e
 eeuw 

actief was in Engeland, Schotland en Ierland en die ontstaan is rond koning James II (VII in Schotland). 

Deze beweging wilde het rooms-katholieke koningshuis Stuart op de Britse troon herstellen. Sommigen 

beweren dat de Jacobietenbeweging ontstaan is met de gedwongen troonafstand en de vlucht van James II 

eind 1688, maar om numismatische redenen is het noodzakelijk om 6 maanden eerder te tellen, nlk. op 10 

juni 1688 bij de geboorte van zijn zoon James III. De beweging eindigde 119 jaar later, bij de dood van 

de kleinzoon van James II, Henry, kardinaal en hertog van York in 1807. 
 

De medailles die geassocieerd worden met deze beweging vormen een unieke reeks in de numismatische 

geschiedenis. Wanneer je de medailles, die door de Jacobieten en hun aanhangers werden uitgegeven, 

naast deze van hun tegenhangers zet, vormen ze een onderlinge twist tussen twee partijen, m.a.w. het 

wapen voor een propagandaoorlog.  
 

Op het einde van de 17
e
 eeuw en begin van de 18

e
 eeuw was het vervaardigen van medailles op hun 

hoogtepunt. Er waren toen meer dan 40 medaillisten in verschillende Europese landen bij betrokken. 

Vanaf de 18
e
 eeuw werden de medailles eenvoudiger en werden er, op algemeen verzoek, de Latijnse 

legendes vervangen door Engelse. De uitzonderlijke kwaliteit van deze medaillereeksen zijn grotendeels 

te danken aan Willem van Oranje en Lodewijk XIV. Zij waren beiden experts in het gebruik van 

medailles voor hun public relations.  
 

Opkomst van de Jacobietenbeweging 
Toen Charles II in 1685 overleed, kwam zijn broer James II in aanmerking voor de troonsopvolging. 

James II had uit zijn eerste huwelijk twee protestantse dochters, Mary (gehuwd met Willem van Oranje) 

en Anne (gehuwd met de prins George van Denemarken). Tijdens dit eerste huwelijk had hij zich bekeerd 

tot het katholicisme. Er werd eventjes gedacht om de (protestantse) dochter van James II – Mary samen 

met Willem van Oranje als troonsopvolger aan te duiden, maar Engeland was bereid om een katholieke 

vorst op de troon te tolereren, zolang er de zekerheid was van een protestantse troonopvolger. Toen zijn 

eerste vrouw was overleden, huwde hij in 1673 voor de tweede maal met Mary Beatrice van Modena. 

Ook in dit tweede huwelijk had hij nog steeds geen mannelijke troonsopvolger. Maar in juni 1688 was het 

eindelijk zover en werd zijn zoon prins James geboren, alleen was deze geboorte welomstreden. 

Er circuleerden allerlei geruchten dat de kersverse prins James gekocht was en dat de zwangerschap van 

koningin Mary in scene was gezet. Door haar veeleisendheid tijdens de zwangerschap, werkte ze de 

twijfel meer en meer in de hand. De koningin zorgde ervoor dat tijdens haar zwangerschap niemand (ook 

de kamermeisjes niet) haar naakt zag, ondanks het tegenovergestelde met de vorige zwangerschappen. De 

geboorte werd zorgvuldig voorbereid. De belangrijkste getuigen werden die dag door James II op een 

dringende missie gestuurd, zodat enkel de hofdames aanwezig waren bij de bevalling. Na de bevalling 

werd de dokter ter plekke geridderd en kreeg de vroedvrouw een enorme som geld. Priester Petre was de 

biechtvader van koningin Mary. Na de geboorte van prins James werd hij de meest gehate man in 

Engeland en veelvuldig als Jezuïet afgebeeld op satirische prenten en medailles.  
 



Prent van Romeyn de Hooghe - 1689 

Priester Petre rijdt met een kleine prins op een kreeft. Achter 

hem de pauselijke kroon en in de klauwen van de kreeft zitten de 

kerkelijke en burgerlijk rechtboeken. De Commedia dell’Arte 

figuren die samen op een wilde ezel rijden zijn Harlekijn 

(Lodewijk XIV) en Panurge (James II). Ze hebben beiden een 

extreem grote Jezuïetenpet op. 
 

De eerste Jacobitische veldslag – The Glorious Revolution 

Het idee van een katholieke dynastie was zeer bedreigend voor 

de protestanten. Op vraag van zeven hoogwaardigheidsbekleders 

bereidde Willem van Oranje in 1688 een invasie voor vanuit 

Nederland naar Engeland. Het was niet zijn bedoeling om zijn 

schoonvader James II van de troon te zetten, maar om het 

protestantisme te beschermen en aan te tonen dat de troonsopvolger prins James een bedrieger was. De 

Glorious Revolution was hiervan het gevolg. James II vluchtte naar Ierland en zijn dochter Mary en haar 

echtgenoot Willem Van Oranje werden de nieuwe vorsten. 
 

In 1689 hoopte James II alsnog om vanuit Ierland aanhangers (Highlanders) te vinden om terug te keren 

naar Engeland en de troon op te eisen. Wegens een tekort aan zilver kon James II zijn troepen en het 

materiaal dat hiervoor nodig was, niet betalen. Hij loste dit op door munten uit te brengen die gemaakt 

waren van oude kanonnen en ander metalen rommel (Gunmoney), met de garantie dat het nadien in zilver 

kon worden omgeruild. 
 

 

 

    

    Vz : James II met lauwerkrans, het hoofd 

           naar links 

           IACOBVS · II · DEI · GRATIA 

    Kz : een kroon met gekruiste scepters en 

            de initialen J R 

            MAG . BR . FRA . ET . HIB . REX .  

            - 1689 
           25mm 
 

 

 

In 1690 probeerde James II via Ierland en Schotland zijn veroveringstocht naar Engeland verder te zetten, 

maar hij werd in Killiecrankie (Schotland) door Willem van Oranje tegengehouden. Deze laatste wilde nu 

voor eens en altijd orde op zaken stellen omtrent de troonambities van James II. Dit resulteerde in de Slag 

aan de Boyne in Ierland. Willem wou James II een vernedering besparen waardoor deze slag meer op een 

‘schermutseling’ leek dan op een echte veldslag. Hij had aan Mary beloofd om James II niet te doden of 

gevangen te nemen, maar hem een voorsprong te geven tijdens zijn vlucht naar zijn neef koning Lodewijk 

XIV in Saint-Germain – Frankrijk. De Highlanders die meevochten, hadden trouw gezworen aan James 

en weigerden om Willem en Mary als vorsten te aanvaarden.  
 

Verdrag van Ryswick 
In 1696 pleegden de Jacobieten een moordaanslag op Willem III. Hierdoor nam de populariteit van James 

II serieus af. Tijdens zijn ballingschap in Frankrijk werd James II op de hoogte gebracht van het 

vredesverdrag van Ryswick. Dit hield o.a. in dat Willem III bereid was om prins James te aanvaarden als 

troonsopvolger op voorwaarde dat James II de troon zou verzaken. Ondanks het feit dat James II hier niet 

mee akkoord ging, werd het verdrag in 1697 goedgekeurd. Dit tot groot ongenoegen van de Jacobieten 

die zich verraden voelden door Lodewijk XIV, die zich nu tegen James II had gekeerd.  

James II besefte dat hij zijn troonambities definitief moest opbergen en op het sentiment voor zijn 9-jarige 

zoon moest rekenen. Hij zette alles op alles om prins James – The True-Born Prince of Wales – als 

troonsopvolger te promoten. Tijdens zijn ballingschap had James II kennis gemaakt met de graveurs van 

Lodewijk XIV. Medailles waren destijds het equivalent van posters en pamfletten, maar hadden een 

langere levensduur en hij maakte hier gretig gebruik van. 



 
 

Norbert Roettier (Frankrijk), 1697 – AE 25 mm 

     Vz : buste prins James naar links, IA . WALLIAE . PRINCEPS 

             Jacobus Prins van Wales, onderaan de initialen N.R. 

    Kz : een exploderende bom tegen een bastion,  QVO . COMPRESSA . MAGIS  

(Krachtiger onder druk) 
 

De Stuarts hebben geleden onder de druk van 9 jaar ballingschap. Hun kracht om de oppositie te 

overmeesteren is des te groter. 
 

 

Norbert Roettier (Frankrijk), 1697 – AE 25 mm 
Vz : buste prins James naar links, IA . WALLIAE . PRINCEPS 

          Jacobus Prins van Wales, onderaan de initialen N.R. 

Kz : De zon komt op bij een kalme zee, OMNIA . FACIT . IPSE . SERENA  

(Hij maakt alle dingen sereen). 

         De zon (prins James) zal opkomen en de aarde nieuw leven inblazen. 
 

Op 16 september 1701 overleed James II in St. Germain (Frankrijk). Zijn zoon James III, nog steeds in 

ballingschap in Frankrijk, werd in Engeland officieel in beschuldiging gesteld van hoogverraad. Wanneer 

Willem van Oranje in 1702 overleed, werd zijn schoonzuster Anne koningin van Engeland, Schotland en 

Ierland. 
 

In 1705 wilden de Jacobieten prins James III (ook bekend als Old Pretender) met de hulp van Lodewijk 

XIV uit Frankrijk halen. Lodewijk XIV beloofde telkens hulp en troepen te sturen, maar hield nooit zijn 

woord. Wanneer in 1707 de Act of Union (vereniging van Schotland, Ierland en Engeland) werd 

opgesteld, hoopten de Schotten alsnog dat James III zou komen opdagen om hun belangen en het 

clansysteem te verdedigen, maar Lodewijk XIV wachtte te lang (of wilde geen steun sturen). De 

Schotten, die spijtig genoeg van de Engelse handel afhingen, konden niet anders dan de Act of Union 

ondertekenen en werd hierbij eenzelfde vorst wettelijk vastgelegd. De Act of Union had één voordeel 

voor de Engelsen : wegens de toenemende Engelse industrialisatie opende het de hongerige Engelse 

markt voor het Highland-vee. 

Taal en religie waren belangrijk voor de Schotten, maar het werd door de Engelsen onmiddellijk in 

verband gebracht met opstand. De regering in Londen vreesde de clanchiefs omdat ze met een 

onrustwekkende snelheid en groot gemak een leger van 30.000 clanleden onder de Stuartvaandel konden 



bijeen brengen. Hun onvoorwaardelijke devotie voor hun chiefs maakte dat ze heel gevaarlijk, maar 

tevens betrouwbaarder waren dan de meeste rekruten in het leger. 
 

Wanneer koningin Anne in 1714 kinderloos overleed, stierf ook de protestantse tak van de Stuarts uit. 

Volgens de Act of Settlement* in 1701 moest de troonsopvolger protestants zijn en kwam hierdoor de 

eerstvolgende troonpretendent uit het huis van Hannover, nl. George I. 

 (*Deze wet werd in 1701 aangenomen door het Engelse parlement tijdens de regering van koning Willem 

III. Omdat hij geen kinderen had en zijn vrouw Mary in 1694 was overleden, zou de troon na zijn dood 

aan zijn schoonzuster Anne toekomen. De Act of Settlement bepaalde dat na Anne’s dood de troon zou 

toekomen aan Sophia van Hannover, kleindochter van Jacobus I van Engeland en haar nakomelingen. 

Alleen nakomelingen die anglicaans of protestants zijn, kunnen opvolgen. Rooms-katholieken en personen 

die in de lijn van opvolging zijn opgenomen en met een katholiek trouwen, zijn voor het leven, evenals 

hun nakomelingen, uitgesloten van opvolging). 
 

Nog Jacobitische opstanden 

Koning George I werd kort na zijn troonsbestijging verwelkomd door Earl Irskine, de Schotse secretaris 

van Koningin Anne. Hij beloofde aan George I zijn loyaliteit als Koninklijke vertegenwoordiger van 

Schotland. George I was niet onder de indruk en ontsloeg Irskine.  
 

Deze vernedering was er voor James III teveel aan en in 1715 trof hij voorbereidingen voor een invasie 

van Schotland. Ondertussen werd er in Londen de Act of Encouriging Loyalty in Scotland uitgevaardigd 

en werden de ‘rebellen’ gedwongen om zich over te geven. 
 

Het leek James III, The Old Pretender, mee te zitten, want hij kreeg massale steun van de Schotse 

Jacobieten. Het ontbrak hem echter aan leiderschap en charisma om de opstand die in Sheriffmuir in 1715 

plaats vond – een veldslag tussen de Jacobieten en de aanhangers van George I – te leiden en zijn plaats 

als Stuart op de troon op te eisen. Hoewel de Jakobieten duidelijk in de meerderheid waren, faalde de 

opstand en bleef de veldslag onbeslist. Omdat James III niet meer welkom was in Frankrijk, vluchtte hij 

na de opstand naar de pauselijke stad Avignon. Later verhuisde hij naar Rome, waar hij met zijn vrouw 

Maria Clementina Sobieska twee zonen kreeg: Charles en Henry Stuart.  

Om in functie van de laatste wet van de Act of Union (de opheffing van de afzonderlijke admiraliteiten 

van Engeland en Schotland, de vorming van één Office of Admirality en het ontwapenen van de 

Highlanders) werd er in 1724 aan Georg Wade gevraagd om toezicht te houden in Schotland en de glens. 

Hij richtte de Highland Watch (de huidige Black Watch) op. Het verlies van hun onafhankelijkheid en de 

ontwapening was een belangrijk onderwerp bij de Schotse Jacobieten waardoor de onrust in de Highlands 

steeds toenam. 
 

 
 

T. Pingo, AE 33 mm 

Vz : buste van de Hertog van Cumberland naar rechts, T.PINGO.F 

   GVLIEMVS . DVX . CVMBRIAE. 

Kz : leeuw valt wolf aan, IVSTITIA . TRIUMPHANS / MDCCXLVI  
 

In 1727 overleed koning George I en werd hij opgevolgd door zijn zoon George II. In december 1743 

werd prins Charles tot prins Regent benoemd waardoor hij in naam van zijn vader James III mocht 

optreden. Ondanks weinig hulp van Schotland en Frankrijk, maakte Charles plannen om net als zijn vader 

de Engelse en Schotse troon op te eisen. In 1745 vertrok hij vanuit Frankrijk richting Schotland en zette 



met een handvol handlangers voet aan wal in Eriskay. Ondanks de magere opkomst bij zijn aankomst, 

kreeg hij door zijn enthousiasme veel sympathisanten bijeen, die hem steunden in de Jacobietenzaak. 
 

Tussen 1745 en april 1746 waren er enkele kleine veldslagen tussen het Britse leger aangevoerd door de 

zoon van koning George II – George III de hertog van Cumberland – en de Jacobieten.  

Prins Charles ook gekend onder de naam ‘Bonnie Prince Charlie’ of Young Pretender was net zoals zijn 

vader geen goede strateeg. Hij wist dat de hertog van Cumberland op 15 april jarig was en hij hoopte dat 

dit met heel veel alcohol werd gevierd. Hij koos een moeras uit in de buurt van Culloden en op 16 april 

1746 besliste hij om een aanval in te zetten op het Britse leger en de hertog van Cumberland. Ondanks 

verschillende pogingen om Charles op andere gedachten te brengen, kwam het toch tot een veldslag 

waarbij de Jacobieten zware verliezen leden. De hertog van Cumberland doodde alle gewonden op het 

slagveld en de vluchtelingen die hij tegenkwam. Zelfs de burgers die niet bij de veldslag betrokken waren 

moesten het ook ontgelden. De clanchiefs liet hij onthoofden, hij kreeg hierdoor de bijnaam The Butcher 

(Slager). 
 

 
Pinchbeck, AE 34 mm 

Vz: WILL.m : DUKE CUMBERLAND – BORN : I5 : APR : I721.  

Hertog van Cumberland te paard met onderaan zijn geboortedatum  

Kz: REBELION . JUSTLY . REWARDED – CULLODEN . I6 AP I746 
 

De gevolgen voor Schotland  

Om een dergelijke opstand te voorkomen, besloot de overheid om maatregelen te nemen waardoor 

Schotland het moest ontgelden. Alle wapens werden in Schotland verboden. De doedelzak werd tot 

wapen verklaard … en dus verboden. Schotse kledij dragen, waaronder de kilt, werd verboden. Het 

dragen ervan kon leidden tot gevangenisstraffen van 6 maanden tot zeven jaar. Enkel de Highland Watch 

mocht nog een kilt dragen. De clans hadden tot aan de Slag bij Culloden enige mate van autonomie. Deze 

voorrechten werden definitief opgeheven, waardoor het clansysteem verdween. 
 

De gevolgen voor Charles 

Na de Slag van Culloden ging prins Charles op de vlucht. Vermomd als dienstmeid werd hij vijf maanden 

lang door Schotland achtervolgd door de hertog van Cumberland. Deze laatste roeide op zijn tocht elke 

broeihaard van de Jacobieten uit. Er was ondertussen bij de katholieken en de protestanten zoveel 

sympathie voor ‘Bonnie Prince Charlie’ ontstaan, dat ondanks de beloning van £30.000, hij tijdens zijn 

vlucht door Schotland door niemand werd verraden.  

 

 

 

    W.B.(?), 1746, AE 32 mm 
 

    Vz : buste van de Hertog van Cumberland,  

            naar rechts 

GVLIELMVS . DVX . CVMBRIAE. 

     Kz : een Highlander, knielend voor een 

             gekroonde Engelse leeuw  

 

 



Charles ging eerst in Frankrijk, later in Italië, wonen met zijn Schotse minnares Clementina Walkinshaw 

waarmee hij een dochter Charlotte kreeg. De nederlaag in Culloden en het verval van de Jacobieten-

beweging lagen aan de basis van zijn drankprobleem en gewelddadig gedrag. Ondertussen erkende paus 

Clemens en koning Lodewijk XV – James III wel als koning van Groot Brittannië, maar Charles nog 

steeds niet. In 1766 overleed James III in Rome. Prins Charles huwde in 1772 met prinses Louise van 

Stolberg-Gedem. Zijn drankprobleem en gewelddadig gedrag waren de oorzaak van een scheiding in 

1784. In 1785 trouwde hij voor de 2
e
 keer met Margarette O'Dea d'Audibert de Lussan. Beide huwelijken 

bleven kinderloos, op 31 januari 1788 overleed hij in Rome.  
 

Zijn broer Henry, kardinaal en hertog van York, was de laatste Jacobitische troonpretendent. Aangezien 

hij geen kinderen had, stierf het geslacht Stuart uit bij zijn overlijden in 1807. 
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